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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της 

Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου 

(2011/265/ΕΕ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, 
το άρθρο 167 παράγραφος 3 και το άρθρο 207, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 218 παράγραφος 5, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 23 Απριλίου 2007 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερων συναλλα 
γών με τη Δημοκρατία της Κορέας, εφεξής αναφερόμενη ως 
«η Κορέα», εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της. 

(2) Οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν περατωθεί και η συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της 
Κορέας αφετέρου, εφεξής αναφερόμενη ως «η συμφωνία», 
μονογραφήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009. 

(3) Το άρθρο 15 παράγραφος 10 σημείο 5 της συμφωνίας 
προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή της. 

(4) Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ένω 
σης και να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη σύναψή της. 

(5) Η συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των επενδυτών των 
κρατών μελών να επωφελούνται από τυχόν πιο ευνοϊκή μετα 
χείριση που προβλέπεται σε κάθε συμφωνία σχετική με επεν 
δύσεις στην οποία ένα κράτος μέλος και η Κορέα είναι 
συμβαλλόμενα μέρη. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 7 της συνθήκης, 
κρίνεται σκόπιμο το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επι 
τροπή να εγκρίνει ορισμένες περιορισμένες τροποποιήσεις 
της συμφωνίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να προβεί στην περάτωση του δικαιώματος για συμπαραγω 
γές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου πολι 
τιστικής συνεργασίας, εκτός αν η Επιτροπή κρίνει ότι το 
δικαίωμα πρέπει να συνεχιστεί και αυτό εγκριθεί από το 
Συμβούλιο, σύμφωνα με μια ειδική διαδικασία που καθίστα 
ται αναγκαία τόσο λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτού 
του στοιχείου της συμφωνίας όσο και λόγω του γεγονότος 
ότι η συμφωνία πρέπει να συναφθεί από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξου 
σιοδοτηθεί να εγκρίνει τροποποιήσεις που πρέπει να εγκρι 
θούν από την ομάδα εργασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 25 της συμφωνίας. 

(7) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες για 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στις οποίες παρέ 
χεται προστασία σύμφωνα με τη συμφωνία. 

(8) Η Ένωση θα πρέπει να ενεργοποιεί τις διαδικασίες σχετικά με 
τους περιορισμούς της επιστροφής δασμών, τις διασφαλίσεις 
και την επίλυση των διαφορών οσάκις πληρούνται οι όροι 
που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας. Τα 
δικαιώματα της Ένωσης που θεσπίζονται στο άρθρο 14 (επι 
στροφή δασμών ή απαλλαγή από δασμούς) του πρωτοκόλ 
λου για τον ορισμό των «προϊόντων καταγωγής» και τις 
μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας θα πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που θα 
περιληφθούν στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας 
διασφάλισης της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ 
της ΕΕ και της Κορέας. 

(9) Η προσωρινή εφαρμογή που προβλέπεται στην παρούσα 
απόφαση δεν προδικάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της σύμφωνα 
με τις συνθήκες,

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, εγκρίνεται εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω 
συμφωνίας. 

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) 
πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) τη συμφω 
νία εξ ονόματος της Ένωσης με την επιφύλαξη της σύναψής της. 

Άρθρο 3 

1. Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 15.10 παράγραφος 5 της συμφωνίας, 
έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύναψής της. Δεν εφαρμό 
ζονται προσωρινά οι ακόλουθες διατάξεις: 

— τα άρθρα 10.54 έως 10.61 (ποινικές κυρώσεις για τα δικαιώ 
ματα διανοητική ιδιοκτησίας), 

— το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το 
άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 4, και 5, το άρθρο 8, το άρθρο 
9 και το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου για την πολιτιστική 
συνεργασία. 

2. Προκειμένου να καθορίσει την ημερομηνία της προσωρινής 
εφαρμογής το Συμβούλιο αποφασίζει την ημερομηνία έως την 
οποία πρέπει να σταλεί στην Κορέα η κοινοποίηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 15.10 παράγραφος 5 της συμφωνίας. Η εν λόγω κοι 
νοποίηση περιλαμβάνει αναφορά στις διατάξεις οι οποίες δεν μπο 
ρούν να εφαρμοστούν προσωρινά. 

Το Συμβούλιο συντονίζει την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής 
εφαρμογής με την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του προτεινόμε 
νου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμ 
φωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας. 

3. Η ημερομηνία από την οποία θα εφαρμοστεί προσωρινά η 
συμφωνία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. 

Άρθρο 4 

1. Η Επιτροπή κοινοποιεί στην Κορέα την πρόθεση της Ένωσης 
να μην παρατείνει την περίοδο του δικαιώματος συμπαραγωγής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου πολιτιστικής συνεργα 
σίας σε συνέχεια της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 5 παρά 

γραφος 8 εκτός αν, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο 
συμφωνήσει τέσσερις μήνες πριν από το τέλος αυτής της περιόδου 
δικαιώματος να συνεχιστεί το δικαίωμα. Αν το Συμβούλιο συμφω 
νήσει να συνεχίσει το δικαίωμα, τότε η διάταξη αυτή καθίσταται και 
πάλι εφαρμοστέα στο τέλος της ανανεωμένης περιόδου δικαιώμα 
τος. Για τους συγκεκριμένους σκοπούς λήψης απόφασης σχετικά με 
τη συνέχιση της περιόδου δικαιώματος, το Συμβούλιο αποφασίζει 
με ομοφωνία. 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 10.25 της συμφωνίας, οι 
τροποποιήσεις της συμφωνίας μέσω αποφάσεων της ομάδας εργα 
σίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις εγκρίνονται από την Επιτροπή εξ 
ονόματος της Ένωσης. Αν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να 
επιτύχουν συμφωνία ύστερα από ενστάσεις σχετικά με μια γεωγρα 
φική ένδειξη, η Επιτροπή εγκρίνει αυτή τη θέση με βάση τη διαδι 
κασία που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006, 
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ( 1 ). Η 
περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφα 
σης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 2 ) ανέρχεται σε ένα μήνα. 

Άρθρο 5 

1. Μια ονομασία που προστατεύεται δυνάμει του υποτμήματος Γ 
«Γεωγραφικές ενδείξεις» του κεφαλαίου 10 της συμφωνίας μπορεί 
να χρησιμοποιείται από κάθε εμπορευόμενο που διαθέτει στο εμπό 
ριο γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους, αρωματισμένους οίνους ή 
αλκοολούχα ποτά τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προ 
διαγραφές. 

2. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμό 
ζουν την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 10.18 έως 10.23 
της συμφωνίας, επίσης κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους. 

Άρθρο 6 

Η θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση στην επιτροπή πολιτιστικής 
συνεργασίας σχετικά με αποφάσεις που έχουν έννομα αποτελέσματα 
καθορίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με 
τη συνθήκη. Στους εκπροσώπους της Ένωσης στην επιτροπή πολιτι 
στικής συνεργασίας περιλαμβάνονται ανώτεροι υπάλληλοι τόσο της 
Επιτροπής όσο και των κρατών μελών που έχουν εμπειρογνωμοσύνη 
και εμπειρία σε πολιτιστικά θέματα και πρακτικές και οι οποίοι 
παρουσιάζουν τη θέση της Ένωσης σύμφωνα με τη συνθήκη. 

Άρθρο 7 

Η εφαρμοστέα διάταξη για τους σκοπούς έγκρισης των αναγκαίων 
κανόνων εφαρμογής για την εφαρμογή των κανόνων που περιέχο 
νται στο παράρτημα II(α) του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των 
«καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθό 
δων διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας είναι το άρθρο 247α 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης 
Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα ( 3 ).

EL L 127/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. 
( 2 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
( 3 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
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Άρθρο 8 

Η συμφωνία δεν ερμηνεύεται ότι παρέχει δικαιώματα ή επιβάλλει υποχρεώσεις που μπορεί να επικαλεστεί κανείς 
άμεσα ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης ή των κρατών μελών. 

Άρθρο 9 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010. 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

S. VANACKERE

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/3
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Δηλώσεις της Επιτροπής 

1. Δήλωση για τους κανόνες καταγωγής 

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τον έκτακτο χαρακτήρα των παρεκκλίσεων για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
και το σουρίμι που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο καταγωγής. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευσή 
της να χρησιμοποιήσει τους σταθερούς προτιμησιακούς κανόνες της ΕΕ ως βάση για άλλες διαπραγματεύσεις για 
Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) και επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί να περιλαμβάνεται 
στους ευρωπαϊκούς κανόνες καταγωγής απαίτηση για ικανοποιητικό επίπεδο μετατροπής και μεταποίησης των 
προϊόντων στη χώρα καταγωγής προκειμένου να απολαύουν προτιμησιακής μεταχείρισης. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποστηρίξει κατά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ΣΕΣ την απαγό 
ρευση επιστροφής δασμών. Για οιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής σε κάποια συγκεκριμένη ΣΕΣ θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί συζήτηση με τα κράτη μέλη. 

2. Δήλωση για τις τιμές εισόδου 

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τον έκτακτο χαρακτήρα των διατάξεων της ΣΕΣ για την κατάργηση των τιμών εισόδου 
για ορισμένα οπωροκηπευτικά, οι οποίες συμφωνήθηκαν με την Κορέα λόγω των ειδικών συνθηκών αυτών των 
διαπραγματεύσεων και δεν συνιστούν προηγούμενο για άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. 

3. Δήλωση για το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη βαθιά της προσήλωση στις αρχές και τις διατάξεις της σύμβασης της Unesco του 
2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης. Το πρωτόκολλο 
πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο προσαρτάται στη συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κορέα και του 
οποίου οι διατάξεις σε θέματα οπτικοακουστικών συμπαραγωγών θα ισχύσουν για αρχική περίοδο τριών ετών, έχει 
τεθεί άμεσα υπό την αιγίδα της εν λόγω σύμβασης και δεν θέτει σε αμφισβήτηση την πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με την οποία οι εμπορικές διαπραγματεύσεις στον τομέα των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών δεν πρέπει να θίγουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης. 

Το πρωτόκολλο καταρτίστηκε και έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
Κορέας σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη προς τον οπτικοακουστικό τομέα. Δεν 
συνιστά, ως εκ τούτου, προηγούμενο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους. 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να ενθαρρύνει την επικύρωση και την εφαρμογή της σύμβασης της 
Unesco και να καθορίσει συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτιστικής 
πολιτικής, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2008. 

4. Δήλωση για την εφαρμογή της ΣΕΣ 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενεργοποιεί τις διαδικασίες για τον περιορισμό της επιστροφής δασμών, τις διασφα 
λίσεις και την επίλυση των διαφορών οσάκις πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις σχετικές διατά 
ξεις. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί στενή παρακολούθηση των δεσμεύσεων εκ μέρους της Κορέας και συνεργασία για 
την εφαρμογή της ΣΕΣ μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων φορέων, πρέπει να τηρούνται οι εξής διαδικασίες: 

— Η Επιτροπή θα ανταλλάσσει τακτικά με τις επιχειρήσεις της ΕΕ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου (ΙΝΤΑ) στατιστικές για τις κορεατικές εισαγωγές σε ευαίσθητους τομείς καθώς και στατιστικές 
εισαγωγών και εξαγωγών από τις οποίες εξαρτάται η ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης και της ειδικής 
ρήτρας για επιστροφή δασμών. Οι στατιστικές που αφορούν αυτοκίνητα, καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα 
και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα ανταλλάσσονται ανά δίμηνο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της 
προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας. 

— Προκειμένου να διευκολύνει την προετοιμασία των συνεδριάσεων για θέματα ΣΕΣ, η Επιτροπή θα διανείμει στις 
αρχές του έτους προσωρινή ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ΣΕΣ στους αρμόδιους φορείς, τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. 

— Η Επιτροπή θα εξετάζει προσεκτικά κάθε τεκμηριωμένη πληροφορία εκ μέρους επιχειρήσεων της ΕΕ όσον 
αφορά εμπόδια που τίθενται στην πρόσβαση στην αγορά. Θα συζητεί αυτές τις πληροφορίες με τους επιχει 
ρηματίες και θα τους τηρεί ενήμερους για τη συνέχεια που δίνεται σε καταγγελίες που αφορούν την πρόσβαση 
στην αγορά. Προς τούτο, θα χρησιμοποιούνται τα διάφορα φόρα που συγκροτήθηκαν ήδη βάσει της στρα 
τηγικής πρόσβασης στην αγορά τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Σεούλ.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του Κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα 
συγκροτηθεί εθνική συμβουλευτική ομάδα. Στην ομάδα αυτή θα εκπροσωπούνται εξίσου οι επιχειρήσεις, τα 
συνδικάτα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα εκπροσωπείται επίσης καταλλήλως η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της ομάδας θα συμφωνηθούν με τους αρμόδιους φορείς. 

5. Δήλωση για τις ειδικές διατάξεις διοικητικής συνεργασίας 

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τον έκτακτο χαρακτήρα της συμβιβαστικής διατύπωσης του άρθρου 2.17 «Ειδικές 
διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία», που δεν αποτελεί προηγούμενο για άλλες διμερείς ή πολυμερείς δια 
πραγματεύσεις. 

Η Επιτροπή σκοπεύει, κατά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ΣΕΣ, να υποστηρίξει τη θέσπιση 
διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης, με σκοπό την επιβολή της ορθής εφαρμογής των δασμολογικών 
προτιμήσεων από τη χώρα εταίρο, προβλέποντας τη δυνατότητα αναστολής των εμπορικών προτιμήσεων σε 
περίπτωση μη συνεργασίας και/ή απάτης/παρατυπίας.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας 
της Κορέας, αφετέρου 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

Η ΜΑΛΤΑ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
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συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εφεξής «τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

και 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 

αφενός, και 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, 

εφεξής «η Κορέα», αφετέρου, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακροχρόνια και ισχυρή εταιρική τους σχέση, η οποία βασίζεται στις κοινές αρχές και αξίες 
που αντικατοπτρίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο· 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή οικονομική τους σχέση, ως μέρος και συνεκτικά προς τις 
συνολικές τους σχέσεις, και με την πεποίθηση ότι η παρούσα συμφωνία θα διαμορφώσει ένα νέο κλίμα για την 
ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών· 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει μια διευρυμένη και ασφαλή αγορά εμπορευμάτων 
και υπηρεσιών καθώς και ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επενδύσεις, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους στις παγκόσμιες αγορές· 

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπογράφηκε στο Σαν Φρανσίσκο 
στις 26 Ιουνίου 1945 και στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948· 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους στην αειφόρο ανάπτυξη και με την πεποίθηση ότι το διεθνές εμπόριο 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη ως προς τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της πτυχές, συμπε 
ριλαμβανομένων της οικονομικής ανάπτυξης, της μείωσης της φτώχειας, της πλήρους και παραγωγικής απασχό 
λησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, καθώς επίσης και της προστασίας και διατήρησης του περιβάλ 
λοντος και των φυσικών πόρων· 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη 
θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής με βάση το επίπεδο προστασίας που κρίνουν ενδεδειγμένο, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα δεν συνιστούν μέσο αδικαιολόγητων διακρίσεων, ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς 
εμπορίου, όπως αντικατοπτρίζεται στην παρούσα συμφωνία· 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να προωθήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβα 
νομένου του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα, 
να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να βελτιώσουν τη γενική ευημερία μέσω της απελευθέρωσης 
και της επέκτασης των αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων· 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να καθορίσουν σαφείς και αμοιβαία επωφελείς κανόνες που να διέπουν τις εμπορικές τους 
συναλλαγές και τις επενδύσεις και να μειώσουν ή να εξαλείψουν τα εμπόδια για τις αμοιβαίες εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις· 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να συνεισφέρουν στην αρμονική ανάπτυξη και επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου με την 
εξάλειψη των εμποδίων για το εμπόριο μέσω της παρούσας συμφωνίας και να αποφύγουν τη δημιουργία νέων 
εμποδίων για το εμπόριο ή τις επενδύσεις μεταξύ των εδαφών τους, τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν τα 
οφέλη της παρούσας συμφωνίας· 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενδυναμώσουν την ανάπτυξη και την επιβολή των νόμων και των πολιτικών για την εργασία και 
το περιβάλλον, να προωθήσουν τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και την αειφόρο ανάπτυξη, και να 
εφαρμόσουν την παρούσα συμφωνία κατά τρόπο που να συνάδει με τους στόχους αυτούς· και 

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ στα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της Συμφωνίας του Μαρακές για 
την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία υπογράφηκε στις 15 Απριλίου 1994 (εφεξής «η 
συμφωνία ΠΟΕ») και άλλες πολυμερείς, περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη·
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1.1 

Στόχοι 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν ζώνη ελεύθερων συναλ 
λαγών στον τομέα των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, της εγκατά 
στασης και ορίζουν σχετικούς κανόνες σύμφωνα με την παρούσα 
συμφωνία. 

2. Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι: 

α) να απελευθερωθούν και να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλ 
λαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 
1994 (εφεξής «GATT 1994»)· 

β) να απελευθερωθούν και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές στον 
τομέα των υπηρεσιών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμ 
φωνα με το άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλα 
γές στον Τομέα των Υπηρεσιών (εφεξής «GATS»)· 

γ) να δοθεί ώθηση στον ανταγωνισμό στις οικονομίες τους, δεδο 
μένου ιδίως ότι αφορά τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών· 

δ) να απελευθερωθούν περαιτέρω, σε αμοιβαία βάση, οι αγορές 
δημόσιων συμβάσεων των συμβαλλόμενων μερών· 

ε) να εξασφαλιστεί επαρκής και αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

στ) να υπάρξει συμβολή, μέσω της εξάλειψης των εμποδίων για το 
εμπόριο και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις 
αυξημένες επενδυτικές ροές, στην αρμονική ανάπτυξη και επέ 
κταση του παγκόσμιου εμπορίου· 

ζ) να υπάρξει δέσμευση, με βάση την παραδοχή ότι η αειφόρος 
ανάπτυξη αποτελεί κυρίαρχο στόχο, για την ανάπτυξη του διε 
θνούς εμπορίου κατά τρόπον ώστε να συμβάλει η συμφωνία 
στο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και να καταβληθεί προσπά 
θεια για να εξασφαλιστεί ότι ο στόχος αυτός ενσωματώνεται και 
αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα της εμπορικής σχέσης των 
συμβαλλόμενων μερών· και 

η) να δοθεί ώθηση στις ξένες άμεσες επενδύσεις χωρίς χαλάρωση ή 
μείωση των περιβαλλοντικών προτύπων, των εργασιακών προ 
τύπων ή των προτύπων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
κατά την εφαρμογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής και 
της εργασιακής νομοθεσίας των συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 1.2 

Γενικοί ορισμοί 

Στην παρούσα συμφωνία, νοούνται ως αναφορές: 

«στα συμβαλλόμενα μέρη», αφενός, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη 
μέλη της ή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, στους 
αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως προκύπτουν από τη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουρ 
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ») 
και, αφετέρου, η Κορέα· 

στη συμφωνία-πλαίσιο, η συμφωνία-πλαίσιο εμπορίου και συνεργα 
σίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 
αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, που υπογρά 
φηκε στο Λουξεμβούργο στις 28 Οκτωβρίου 1996, ή οποιαδήποτε 
συμφωνία την επικαιροποιεί, την τροποποιεί ή την αντικαθιστά· και 

στην τελωνειακή συμφωνία, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας για τη συνεργασία και 
την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, που 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου 1997. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Κοινές διατάξεις 

Άρθρο 2.1 

Στόχος 

Τα συμβαλλόμενα μέρη απελευθερώνουν σταδιακά και αμοιβαία τις 
εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμάτων κατά τη διάρ 
κεια μεταβατικής περιόδου, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, βάσει των διατάξεων της 
παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με το άρθρο XXIV της GATT 
1994. 

Άρθρο 2.2 

Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για τις εμπορικές 
συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμάτων ( 1 ) μεταξύ των συμβαλ 
λόμενων μερών. 

Άρθρο 2.3 

Δασμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, στους δασμούς περι 
λαμβάνονται δασμοί ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά 
την εισαγωγή εμπορευμάτων ή συνδέονται με την εισαγωγή εμπο 
ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων 
τελών ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ( 2 ). 
Στους δασμούς δεν περιλαμβάνονται: 

α) επιβαρύνσεις ισοδύναμες με εσωτερικό φόρο που επιβάλλονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.8 αναφορικά με το 
ομοειδές εγχώριο εμπόρευμα ή αναφορικά με ένα είδος από 
το οποίο το εισαγόμενο εμπόρευμα έχει κατασκευαστεί ή παρα 
χθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει· 

β) δασμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός συμ 
βαλλόμενου μέρους βάσει του τρίτου κεφαλαίου (μέτρα αποκα 
τάστασης)· 

γ) τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός συμβαλλόμενου μέρους, βάσει του άρθρου 
2.10· ή·

EL L 127/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως εμπορεύματα νοούνται 
τα προϊόντα όπως αναφέρονται στη GATT 1994, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία. 

( 2 ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι αυτός ο ορισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της μεταχείρισης την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα 
με τη συμφωνία ΠΟΕ, δύνανται να παραχωρήσουν στις εμπορικές συναλ 
λαγές που διενεργούνται στη βάση του πλέον ευνοουμένου κράτους.
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δ) δασμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός συμ 
βαλλόμενου μέρους, βάσει του άρθρου 5 της συμφωνίας για τη 
γεωργία, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμ 
φωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία»). 

Άρθρο 2.4 

Ταξινόμηση εμπορευμάτων 

Η ταξινόμηση εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των συμ 
βαλλόμενων μερών καθορίζεται στην αντίστοιχη δασμολογική ονο 
ματολογία κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ερμηνευόμενη σύμφωνα με 
το Εναρμονισμένο Σύστημα της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρ 
μονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευ 
μάτων η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 
(εφεξής «το ΕΣ»). 

ΤΜΗΜΑ Β 

Κατάργηση δασμών 

Άρθρο 2.5 

Κατάργηση δασμών 

1. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος καταργεί τους δασμούς που επιβάλλονται 
στα εμπορεύματα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους 
σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεών του, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 2-Α. 

2. Για κάθε εμπόρευμα, ο βασικός δασμολογικός συντελεστής 
επί του οποίου θα εφαρμοστούν οι διαδοχικές μειώσεις δυνάμει 
της παραγράφου 1. είναι εκείνος που καθορίζεται στον πίνακα 
υποχρεώσεων ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2-Α. 

3. Εάν ανά πάσα στιγμή ένα συμβαλλόμενο μέρος μειώσει το 
δασμολογικό συντελεστή του πλέον ευνοουμένου κράτους (εφεξής 
«ΜΕΚ») που εφαρμόζει μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, αυτός ο δασμολογικός συντελεστής θα ισχύει, όσον αφορά 
τις εμπορικές συναλλαγές που καλύπτονται από την παρούσα συμ 
φωνία, εάν είναι χαμηλότερος και κατά το διάστημα που είναι 
χαμηλότερος από το δασμολογικό συντελεστή ο οποίος υπολογίζε 
ται σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεων που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 2-Α. 

4. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, 
κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη θα πραγματοποιήσουν διαβούλευση προκειμένου 
να εξετάσουν την ενδεχόμενη επιτάχυνση και διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής της εξάλειψης των δασμών για τις μεταξύ τους εισαγω 
γές. Η απόφαση των συμβαλλόμενων μερών στην Επιτροπή Εμπο 
ρίου, που λαμβάνεται με την ολοκλήρωση αυτών των διαβουλεύ 
σεων, σχετικά με την επιτάχυνση ή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρ 
μογής της εξάλειψης ενός δασμού επί συγκεκριμένου εμπορεύμα 
τος, υπερισχύει κάθε δασμολογικού συντελεστή ή κατηγορίας στα 
διακής κατάργησης που έχει καθοριστεί βάσει των πινάκων υποχρε 
ώσεών τους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2-Α για το 
συγκεκριμένο εμπόρευμα. 

Άρθρο 2.6 

Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill) 

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των ρητών διατάξεων του πίνακα υποχρεώ 
σεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 2-Α, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί 
να αυξήσει οποιονδήποτε υπάρχοντα δασμό, ούτε να εγκρίνει νέο 
δασμό, για εμπορεύματα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους. Αυτό δεν εμποδίζει τη δυνατότητα ενός συμβαλλόμενου 

μέρους να αυξήσει ένα δασμό στο επίπεδο που έχει οριστεί στον 
πίνακα υποχρεώσεών του ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
2-Α ύστερα από μονομερή μείωση. 

Άρθρο 2.7 

Διαχείριση και εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαχειρίζεται και εφαρμόζει τις 
δασμολογικές ποσοστώσεις (εφεξής «ΔΠ») που καθορίζονται στο 
προσάρτημα 2-A-1 του πίνακα υποχρεώσεών του, ο οποίος περι 
λαμβάνεται στο παράρτημα 2-A, σύμφωνα με το άρθρο XIII της 
GATT 1994, συμπεριλαμβανομένων των ερμηνευτικών του σημει 
ώσεων και της Συμφωνίας για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών 
εισαγωγής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφωνίας 
ΠΟΕ. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι: 

α) οι διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διαχείριση των ΔΠ του είναι 
διαφανείς, διαθέσιμες στο κοινό, έγκαιρες, δεν εισάγουν διακρί 
σεις, ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς, επιβαρύνουν 
ελάχιστα το εμπόριο και αντανακλούν τις προτιμήσεις των τελι 
κών χρηστών· 

β) κάθε πρόσωπο ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη το οποίο πληροί 
τις νομικές και διοικητικές απαιτήσεις του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής είναι επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση για χορή 
γηση ΔΠ από το συμβαλλόμενο μέρος και η αίτησή του να 
εξεταστεί. Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν δια 
φορετικά μέσω απόφασης της Επιτροπής Εμπορικών Συναλλαγών 
στον τομέα των εμπορευμάτων, κάθε μεταποιητής, έμπορος λια 
νικής πώλησης, εστιατόριο, ξενοδοχείο, διανομέας ή φορέας 
παροχής υπηρεσιών εστίασης, ή κάθε άλλο πρόσωπο είναι επι 
λέξιμα να υποβάλουν αίτηση και να εξεταστεί η χορήγηση ΔΠ. 
Τυχόν τέλη που επιβάλλονται σε υπηρεσίες σχετικές με αίτηση 
για χορήγηση ΔΠ περιορίζονται στο πραγματικό κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών· 

γ) εκτός από ό,τι ορίζεται στο προσάρτημα 2-Α-1 του πίνακα 
υποχρεώσεών του ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2- 
Α, δεν χορηγεί κανένα τμήμα ΔΠ σε ομάδα παραγωγών, δεν 
επιβάλλει προϋποθέσεις για την πρόσβαση στη χορήγηση ΔΠ 
για αγορά εγχώριας παραγωγής, ούτε περιορίζει μόνο στους 
μεταποιητές την πρόσβαση στη χορήγηση ΔΠ· και 

δ) χορηγεί ΔΠ σε εμπορικά βιώσιμες αποστελλόμενες ποσότητες 
και, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για τα ποσά που ζητούν οι 
εισαγωγείς. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις για 
κάθε ΔΠ και την εφαρμοστέα δασμολογική κλάση στο προσάρ 
τημα 2-Α-1 του πίνακα υποχρεώσεων ενός συμβαλλόμενου 
μέρους, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2-Α, κάθε χορή 
γηση ΔΠ ισχύει για κάθε είδος ή μείγμα ειδών που υπόκειται σε 
συγκεκριμένη ΔΠ, ανεξαρτήτως των προδιαγραφών ή της ποι 
ότητας του είδους ή του μείγματος, και δεν εξαρτάται από την 
προβλεπόμενη τελική χρήση ή το μέγεθος συσκευασίας του 
είδους ή του μείγματος. 

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζει τους φορείς που 
είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των ΔΠ του. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για 
τη διαχείριση των ΔΠ του κατά τρόπον ώστε να παρέχεται στους 
εισαγωγείς η δυνατότητα πλήρους χρησιμοποίησης των ποσοτήτων 
των ΔΠ. 

5. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εξαρτά την 
αίτηση για ΔΠ ή τη χρησιμοποίηση των χορηγούμενων ΔΠ για 
την επανεξαγωγή ενός εμπορεύματος.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/9
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6. Κατόπιν γραπτού αιτήματος οποιουδήποτε από τα συμβαλλό 
μενα μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται όσον αφορά τη 
διαχείριση των ΔΠ εκ μέρους ενός συμβαλλόμενου μέρους. 

7. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο προσάρτημα 2-A-1 του 
πίνακα υποχρεώσεων ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2-A, 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθιστά ολόκληρη την ποσότητα της ΔΠ 
που ορίζεται στο εν λόγω προσάρτημα διαθέσιμη στους αιτούντες, 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας κατά το πρώτο έτος, και από τη συμπλήρωση κάθε 
έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κατά τα 
επόμενα έτη. Στη διάρκεια κάθε έτους, η διαχειριστική αρχή του 
συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής δημοσιεύει, εγκαίρως, στον 
καθορισμένο προσβάσιμο στο κοινό διαδικτυακό της τόπο, τα ποσο 
στά χρησιμοποίησης και τις εναπομένουσες ποσότητες που είναι 
διαθέσιμες για κάθε ΔΠ. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Μη δασμολογικά μέτρα 

Άρθρο 2.8 

Εθνική μεταχείριση 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί εθνική μεταχείριση στα εμπο 
ρεύματα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με το άρθρο 
III της GATT 1994, συμπεριλαμβανομένων των ερμηνευτικών του 
σημειώσεων. Για το σκοπό αυτό, το άρθρο III της GATT 1994 και 
οι ερμηνευτικές του σημειώσεις ενσωματώνονται στην παρούσα συμ 
φωνία και καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών. 

Άρθρο 2.9 

Περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών 

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εγκρίνει ή να διατηρεί 
οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμό πέραν των δασμών, των 
φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων των εισαγωγών οποιουδήποτε εμπο 
ρεύματος από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ή των εισαγωγών ή 
των πωλήσεων προς εξαγωγή οποιουδήποτε εμπορεύματος το οποίο 
προορίζεται για το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, 
σύμφωνα με το άρθρο XI της GATT 1994 και τις ερμηνευτικές 
του σημειώσεις. Για το σκοπό αυτό, το άρθρο XI της GATT 1994 
και οι ερμηνευτικές του σημειώσεις ενσωματώνονται στην παρούσα 
συμφωνία και καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών. 

Άρθρο 2.10 

Τέλη και άλλες επιβαρύνσεις των εισαγωγών 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι όλα τα τέλη και οι 
επιβαρύνσεις κάθε είδους (πέραν των δασμών και των στοιχείων 
που εξαιρούνται από τον ορισμό του δασμού βάσει του άρθρου 
2.3 στοιχεία α), β) και δ), που επιβάλλονται στις εισαγωγές ή 
συνδέονται με τις εισαγωγές, περιορίζονται, ως προς το ποσό, στο 
κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν υπολο 
γίζονται κατ’ αξία και δεν αποτελούν έμμεση προστασία των εθνικών 
εμπορευμάτων ή επιβάρυνση των εισαγωγών για φορολογικούς σκο 
πούς. 

Άρθρο 2.11 

Δασμοί, φόροι ή άλλα τέλη και επιβαρύνσεις των εξαγωγών 

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να διατηρήσει ή να θεσπί 
σει δασμούς, φόρους ή άλλα τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλο 
νται στην εξαγωγή ή συνδέονται με την εξαγωγή των εμπορευμάτων 
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ούτε εσωτερικούς φόρους, τέλη και 
επιβαρύνσεις σε εμπορεύματα που εξάγονται στο άλλο συμβαλλό 
μενο μέρος, πέραν εκείνων που επιβάλλονται σε ομοειδή προϊόντα 
που προορίζονται για εσωτερική πώληση. 

Άρθρο 2.12 

Δασμολογητέα αξία 

Η συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VII της GATT 1994 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ (εφε 
ξής «η συμφωνία για τη δασμολογητέα αξία), ενσωματώνεται στην 
παρούσα συμφωνία και καθίσταται μέρος της, τηρουμένων των 
αναλογιών. Οι επιφυλάξεις και οι εναλλακτικές επιλογές που προ 
βλέπονται στο άρθρο 20 και στις παραγράφους 2 έως 4 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της συμφωνίας για τη δασμολογητέα αξία δεν 
εφαρμόζονται. 

Άρθρο 2.13 

Κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τα ισχύοντα δικαιώ 
ματα και υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου XVII της GATT 
1994, των ερμηνευτικών του σημειώσεων και του Μνημονίου Συμ 
φωνίας για την ερμηνεία του άρθρου ΧVII της GATT 1994, το 
οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ, που 
ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος 
της, τηρουμένων των αναλογιών. 

2. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητά πληροφορίες από το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος για μεμονωμένες περιπτώσεις που αφο 
ρούν κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις, τον τρόπο λειτουργίας τους 
και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στις διμερείς εμπορικές 
συναλλαγές, το μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνεκτιμά 
την ανάγκη εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής διαφάνειας με την 
επιφύλαξη του άρθρου XVII παράγραφος 4 στοιχείο δ) της GATT 
1994 για τις εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Άρθρο 2.14 

Εξάλειψη τομεακών μη δασμολογικών μέτρων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις τους όσον 
αφορά τα τομεακά μη δασμολογικά μέτρα για τα εμπορεύματα 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα 
2-Β έως 2-Ε. 

2. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, 
κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη θα πραγματοποιήσουν διαβούλευση προκειμένου 
να εξετάσουν την ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των 
δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα τομεακά μη δασμολογικά μέτρα 
για τα εμπορεύματα. 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Ειδικές εξαιρέσεις σχετικά με τα εμπορεύματα 

Άρθρο 2.15 

Γενικές εξαιρέσεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα ισχύοντα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου ΧΧ της 
GATT 1994 και των ερμηνευτικών του σημειώσεων, που ενσωμα 
τώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος της, εφαρ 
μόζονται για τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των εμπορευ 
μάτων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, τηρουμένων 
των αναλογιών. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι, πριν από τη λήψη τυχόν 
μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία θ) και ι) του άρθρου XX της 
GATT 1994, το συμβαλλόμενο μέρος που σκοπεύει να λάβει τα 
μέτρα κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, με σκοπό να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή από τα
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συμβαλλόμενα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφω 
νήσουν για τα μέσα που είναι αναγκαία για τον τερματισμό των 
δυσχερειών. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 30 ημερών από την 
κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών, το συμβαλλόμενο μέρος 
μπορεί, δυνάμει του παρόντος άρθρου,να εφαρμόσει μέτρα για το 
συγκεκριμένο εμπόρευμα. Σε εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις 
που απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων 
ενημέρωση ή εξέταση, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να 
λάβει τα μέτρα μπορεί να εφαρμόσει αμέσως τα προληπτικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενη 
μερώνει αμέσως σχετικά το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 

ΤΜΗΜΑ Ε 

Θεσμικές διατάξεις 

Άρθρο 2.16 

Επιτροπή εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των 
εμπορευμάτων 

1. Η επιτροπή εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των εμπορευ 
μάτων, που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 15.2 παράγραφος 1 
(ειδικές επιτροπές), συνεδριάζει κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλλό 
μενου μέρους ή της επιτροπής εμπορίου, προκειμένου να εξετάσει 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει βάσει αυτού του κεφαλαίου. Στην 
επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών. 

2. Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) η προώθηση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των εμπο 
ρευμάτων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, μεταξύ άλλων με 
διαβουλεύσεις για την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών 
και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους, καθώς και τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των δεσμεύσεων όσον αφορά 
τα μη δασμολογικά μέτρα βάσει της παρούσας συμφωνίας και 
άλλα ζητήματα, εφόσον ενδείκνυται· και 

β) η αντιμετώπιση των δασμολογικών και των μη δασμολογικών 
μέτρων στις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμά 
των μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και, εάν κριθεί σκόπιμο, 
η παραπομπή αυτών των θεμάτων στην Επιτροπή Εμπορίου προς 
εξέταση· 

εάν τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί στις οικείες ομάδες 
εργασίας, οι οποίες ιδρύονται βάσει του άρθρου 15.3 παράγρα 
φος 1 (ομάδες εργασίας). 

Άρθρο 2.17 

Ειδικές διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνερ 
γασία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προ 
τιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαί 
σιο του παρόντος κεφαλαίου και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους 
να καταπολεμήσουν τις παρατυπίες και την απάτη σε τελωνειακά 
και συναφή θέματα. 

2. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος, με βάση αντικειμενικές πλη 
ροφορίες, διαπιστώσει μια παράλειψη παροχής διοικητικής συνερ 
γασίας και/ή παρατυπίες ή απάτη, κατόπιν αιτήματος αυτού του 
συμβαλλόμενου μέρους, η Επιτροπή Τελωνείων συνεδριάζει εντός 
20 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος με σκοπό την επεί 
γουσα αποκατάσταση του προβλήματος. Οι διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Τελωνείων θα θεω 
ρηθεί ότι εκπληρώνουν τον ίδιο σκοπό με εκείνες που προβλέπονται 
στο άρθρο 14.3 (Διαβουλεύσεις). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ A 

Διμερή μέτρα διασφάλισης 

Άρθρο 3.1 

Εφαρμογή διμερούς μέτρου διασφάλισης 

1. Εάν, ως συνέπεια της μείωσης ή της κατάργησης ενός δασμού 
βάσει της παρούσας συμφωνίας, τα εμπορεύματα καταγωγής ενός 
συμβαλλόμενου μέρους εισάγονται στο έδαφος του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτους αριθ 
μούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συν 
θήκες ώστε να προκαλούν ή να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν 
σοβαρή ζημία σε έναν εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδών ή 
ευθέως ανταγωνιστικών εμπορευμάτων, το συμβαλλόμενο μέρος 
εισαγωγής μπορεί να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρά 
γραφο 2 σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα. 

2. Το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής μπορεί να λάβει διμερές 
μέτρο διασφάλισης με το οποίο: 

α) αναστέλλεται η περαιτέρω μείωση του δασμολογικού συντελεστή 
για το συγκεκριμένο εμπόρευμα, όπως προβλέπεται από την 
παρούσα συμφωνία· ή· 

β) αυξάνεται ο δασμολογικός συντελεστής για το εμπόρευμα σε 
επίπεδο που δεν υπερβαίνει τον μικρότερο από τους δύο παρα 
κάτω δασμούς: 

i) το δασμoλογικό συντελεστή ΜΕΚ που εφαρμοζόταν για το 
συγκεκριμένο εμπόρευμα όταν ελήφθη το μέτρο· ή· 

ii) το βασικό δασμολογικό συντελεστή που καθορίζεται στους 
πίνακες υποχρεώσεων οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρ 
τημα 2-Α (Κατάργηση δασμών) βάσει του άρθρου 2.5 παρά 
γραφος 2 (Κατάργηση δασμών). 

Άρθρο 3.2 

Όροι και περιορισμοί 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει εγγράφως το άλλο 
μέρος στην περίπτωση έναρξης έρευνας που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2 και πραγματοποιεί διαβούλευση με το άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν από την εφαρμογή 
διμερούς μέτρου διασφάλισης, με σκοπό να επανεξεταστούν οι 
πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα και να ανταλλαγούν 
απόψεις σχετικά με το μέτρο. 

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει διμερές μέτρο διασφάλι 
σης μόνο κατόπιν έρευνας από τις αρμόδιες αρχές του σύμφωνα με 
τo άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμ 
φωνίας για τα μέτρα διασφάλισης που περιλαμβάνεται στο παράρ 
τημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία για τα μέτρα 
διασφάλισης») και, για το σκοπό αυτό, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης 
ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος 
της, τηρουμένων των αναλογιών. 

3. Στην έρευνα που περιγράφεται στην παράγραφο 2, το συμ 
βαλλόμενο μέρος τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης και, για το 
σκοπό αυτό, το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συμφωνίας 
για τα μέτρα διασφάλισης ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία 
και καθίσταται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών.
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4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
του ολοκληρώνουν κάθε ενδεχόμενη τέτοια έρευνα εντός ενός έτους 
από την ημερομηνία έναρξής της. 

5. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εφαρμόσει διμε 
ρές μέτρο διασφάλισης: 

α) παρά μόνο στο βαθμό και κατά το διάστημα που κρίνεται ανα 
γκαίο για την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας ή την 
αποκατάσταση σοβαρής ζημίας και για τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής· 

β) για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών, εκτός του ενδεχομένου η 
περίοδος αυτή να παραταθεί, το ανώτατο κατά δύο έτη, εάν οι 
αρμόδιες αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής αποφα 
σίσουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο, ότι το μέτρο εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για την 
αποτροπή ή την αποκατάσταση σοβαρής ζημίας και για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής, και ότι υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ο κλάδος παραγωγής προσαρμόζεται, υπό τον 
όρο ότι η συνολική περίοδος εφαρμογής ενός μέτρου διασφά 
λισης, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αίτησης και της τυχόν 
παράτασής της, δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη· ή 

γ) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εκτός εάν το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος παρέχει τη συγκατάθεσή του. 

6. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος περατώνει ένα διμερές μέτρο 
διαφύλαξης, ο δασμολογικός συντελεστής είναι εκείνος ο οποίος θα 
έπρεπε να ισχύει, σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεων του συμ 
βαλλόμενου μέρους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2-Α 
(Κατάργηση δασμών), εάν δεν είχε ληφθεί το μέτρο. 

Άρθρο 3.3 

Προσωρινά μέτρα 

Σε κρίσιμες περιστάσεις, όταν μια καθυστέρηση θα προκαλούσε 
ζημία που θα ήταν δύσκολο να διορθωθεί, ένα συμβαλλόμενο 
μέρος μπορεί να εφαρμόσει διμερές μέτρο διασφάλισης σε προσω 
ρινή βάση, αφού προηγουμένως διευκρινιστεί ότι υπάρχουν σαφή 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ενός εμπορεύματος 
καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους έχουν αυξηθεί 
λόγω της μείωσης ή της κατάργησης δασμού δυνάμει της παρούσας 
συμφωνίας, και ότι οι εν λόγω εισαγωγές προκαλούν σοβαρή ζημία, 
ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία, στον εγχώριο 
κλάδο παραγωγής. Η διάρκεια κάθε προσωρινού μέτρου δεν υπερ 
βαίνει τις 200 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων το συμβαλλόμενο 
μέρος τηρεί τις απαιτήσεις των άρθρων 3.2 παράγραφος 2 και 3.2 
παράγραφος 3. Το συμβαλλόμενο μέρος επιστρέφει αμέσως κάθε 
δασμολογική αύξηση εάν η έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 3.2 
παράγραφος 2 δεν καταλήξει στη διαπίστωση ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου 3.1. Η διάρκεια κάθε προσωρινού μέτρου 
υπολογίζεται ως μέρος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 3.2 
παράγραφος 5 στοιχείο β). 

Άρθρο 3.4 

Αποζημίωση 

1. Το συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει διμερές μέτρο δια 
φύλαξης διαβουλεύεται με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος προκειμέ 
νου να υπάρξει αμοιβαία συμφωνία ως προς την κατάλληλη απο 
ζημίωση απελευθέρωσης του εμπορίου με τη μορφή παραχωρήσεων, 
οι οποίες έχουν ουσιαστικά ισοδύναμες συνέπειες για το εμπόριο ή 
είναι ισοδύναμες με την αξία των πρόσθετων δασμών που αναμένε 
ται να προκύψουν από το μέτρο διασφάλισης. Το συμβαλλόμενο 

μέρος παρέχει την ευκαιρία για τις εν λόγω διαβουλεύσεις το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την εφαρμογή του διμερούς μέτρου 
διασφάλισης. 

2. Εάν οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με αποζημίωση απελευθέρω 
σης του εμπορίου εντός 30 ημερών από την έναρξη των διαβου 
λεύσεων, το συμβαλλόμενο μέρος του οποίου τα εμπορεύματα 
υπόκεινται στο μέτρο διασφάλισης μπορεί να ανακαλέσει την εφαρ 
μογή ουσιαστικά ισοδύναμων παραχωρήσεων στο συμβαλλόμενο 
μέρος που εφαρμόζει το μέτρο διασφάλισης. 

3. Το δικαίωμα ανάκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
δεν ασκείται κατά τους πρώτους 24 μήνες της εφαρμογής διμερούς 
μέτρου διασφάλισης, υπό τον όρο ότι το μέτρο διασφάλισης συνά 
δει προς τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 3.5 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος: 

η σοβαρή ζημία και ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας ερμη 
νεύονται σύμφωνα με το άρθρο 4.1 στοιχεία α) και β) της συμφω 
νίας για τα μέτρα διασφάλισης. Για το σκοπό αυτό, το άρθρο 4.1 
στοιχεία α) και β) ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και 
καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών· και 

ως μεταβατική περίοδος νοείται μια περίοδος για ένα εμπόρευμα 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως 
10 έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δασμολογικής μεί 
ωσης ή κατάργησης, κατά περίπτωση για κάθε εμπόρευμα. 

ΤΜΗΜΑ B 

Γεωργικά μέτρα διασφάλισης 

Άρθρο 3.6 

Γεωργικά μέτρα διασφάλισης 

1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει ένα μέτρο με 
τη μορφή υψηλότερου εισαγωγικού δασμού για ένα καταγόμενο 
γεωργικό εμπόρευμα που περιλαμβάνεται στον πίνακα υποχρεώσεών 
του στο παράρτημα 3, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 8, εάν 
ο συνολικός όγκος των εισαγωγών του συγκεκριμένου εμπορεύμα 
τος, οποιοδήποτε έτος, υπερβαίνει το επίπεδο ενεργοποίησης το 
οποίο καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεών του που περιλαμβά 
νεται στο παράρτημα 3. 

2. Ο δασμός της παραγράφου 1 δεν υπερβαίνει τον μικρότερο 
από τους δασμολογικούς συντελεστές ΜΕΚ που επικρατούσαν ή το 
δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ που εφαρμοζόταν στην πράξη την 
προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, ή ο δασμολογικός συντελεστής που καθορίζεται στον 
πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους που περιλαμβά 
νεται στο παράρτημα 3. 

3. Οι δασμοί που εφαρμόζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος βάσει 
της παραγράφου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τους πίνακες υπο 
χρεώσεών του που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3. 

4. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εφαρμόζει ή να 
διατηρεί ένα γεωργικό μέτρο διασφάλισης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου και ταυτόχρονα να εφαρμόζει ή να διατηρεί, για το ίδιο 
εμπόρευμα:
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α) διμερές μέτρο διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 3.1· 

β) μέτρο δυνάμει του άρθρου XIX της GATT 1994 και της συμ 
φωνίας για τα μέτρα διαφύλαξης· ή 

γ) ειδικό μέτρο διαφύλαξης δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας 
για τη γεωργία. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν κάθε γεωργικό μέτρο 
διαφύλαξης με διαφάνεια. Εντός 60 ημερών από την επιβολή γεωρ 
γικού μέτρου διαφύλαξης, το συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει 
το μέτρο, το κοινοποιεί γραπτώς στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και 
του παρέχει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το μέτρο. Κατόπιν 
γραπτού αιτήματος του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου. 

6. Η εφαρμογή και η λειτουργία του παρόντος άρθρου μπορούν 
να αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης και επανεξέτασης στο 
πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορικών Συναλλαγών στον τομέα των 
Εμπορευμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 2.16 (Επιτροπή Εμπορι 
κών Συναλλαγών στον τομέα των Εμπορευμάτων). 

7. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εφαρμόζει ή να 
διατηρεί γεωργικό μέτρο διαφύλαξης για ένα γεωργικό εμπόρευμα 
καταγωγής: 

α) εάν η χρονική περίοδος που καθορίζεται στις διατάξεις περί 
γεωργικών μέτρων διαφύλαξης στον πίνακα των υποχρεώσεών 
του, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3, έχει εκπνεύσει· 
ή 

β) εάν το μέτρο αυξάνει το δασμό στο πλαίσιο της ποσόστωσης για 
ένα εμπόρευμα που υπόκειται σε ΔΠ η οποία ορίζεται στο 
προσάρτημα 2-A-1 του πίνακα των υποχρεώσεών του, που περι 
λαμβάνεται στο παράρτημα 2-A (Κατάργηση δασμών). 

8. Οποιεσδήποτε αποστολές των εν λόγω εμπορευμάτων, οι 
οποίες ήταν καθ’ οδόν βάσει σύμβασης που είχε συναφθεί πριν 
από την επιβολή του πρόσθετου δασμού, σύμφωνα με την παρα 
γράφους 1 έως 4, απαλλάσσονται από το σχετικό πρόσθετο δασμό, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να προστεθούν στον όγκο 
των εισαγωγών των εν λόγω εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του 
επόμενου έτους με στόχο την ενεργοποίηση των διατάξεων της 
παραγράφου 1 κατά το εν λόγω έτος. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Συνολικά μέτρα διασφάλισης 

Άρθρο 3.7 

Συνολικά μέτρα διασφάλισης 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου XIX της GATT 
1994 και της Συμφωνίας για τα Μέτρα Διασφάλισης. Εκτός αντί 
θετων διατάξεων του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία δεν 
παρέχει πρόσθετα δικαιώματα και δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρε 
ώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τα μέτρα που λαμβά 
νονται δυνάμει του άρθρου ΧΙΧ της GATT 1994 και της Συμφω 
νίας για τα Μέτρα Διασφάλισης. 

2. Κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει ουσιαστικό συμφέρον, το συμβαλλό 
μενο μέρος που σκοπεύει να λάβει μέτρα διασφάλισης παρέχει 
αμέσως, με ειδική γραπτή κοινοποίηση, όλες τις σχετικές πληροφο 

ρίες που αφορούν την έναρξη έρευνας διασφάλισης, τις προσωρινές 
διαπιστώσεις και τις τελικές διαπιστώσεις της έρευνας. 

3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι ένα 
συμβαλλόμενο μέρος έχει ουσιαστικό συμφέρον, όταν συγκαταλέ 
γεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών των εισαγόμενων 
εμπορευμάτων κατά τα αμέσως προηγούμενα τρία έτη, βάσει του 
όγκου ή της αξίας του σε απόλυτες τιμές. 

4. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εφαρμόσει ταυτό 
χρονα, για το ίδιο εμπόρευμα: 

α) διμερές μέτρο διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 3.1· και 

β) μέτρο δυνάμει του άρθρου XIX της GATT 1994 και της συμ 
φωνίας για τα μέτρα διαφύλαξης. 

5. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εφαρμόζει 
το κεφάλαιο δεκατέσσερα (διαδικασία επίλυσης των διαφορών) για 
οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από το παρόν τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί 

Άρθρο 3.8 

Γενικές διατάξεις 

1. Εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
βάσει του άρθρου VI της GATT 1994, της Συμφωνίας περί εφαρ 
μογής του άρθρου VI της GATT 1994, που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία αντιντάμ 
πινγκ») και της Συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμι 
στικά μέτρα, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφω 
νίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΕΑΜ»). 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι δασμοί αντιντάμ 
πινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
πλήρη σεβασμό των σχετικών απαιτήσεων του ΠΟΕ και ότι πρέπει 
να βασίζονται σε ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα όσον αφορά τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα καταγωγής του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Για το σκοπό αυτό τα συμβαλλό 
μενα μέρη εξασφαλίζουν, αμέσως μετά την επιβολή προσωρινών 
μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης, την πλήρη και έγκυρη αποκάλυψη όλων των ουσιαστι 
κών περιστατικών και παρατηρήσεων που αποτελούν τη βάση της 
απόφασης για την εφαρμογή μέτρων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
6.5 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ και του άρθρου 12.4 της συμ 
φωνίας ΕΑΜ. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται γραπτώς και 
παρέχουν στους ενδιαφερομένους επαρκή χρόνο για τη διατύπωση 
των παρατηρήσεών τους. 

3. Για να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά τη 
διεξαγωγή των ερευνών αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών, 
και ιδίως συνεκτιμώντας το εύλογο δικαίωμα άμυνας, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη αποδέχονται τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στα 
έγγραφα που κατατίθενται κατά τις έρευνες αντιντάμπινγκ ή αντι 
σταθμιστικών δασμών. Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου 
δεν εμποδίζει την Κορέα να ζητά διευκρινίσεις διατυπωμένες στην 
κορεατική γλώσσα εάν: 

α) οι κορεατικές αρχές της έρευνας δεν θεωρούν αρκετά σαφή την 
έννοια των εγγράφων που έχουν κατατεθεί για τους σκοπούς της 
έρευνας αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών· και
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β) το αίτημα περιορίζεται αυστηρά στο μέρος που δεν είναι αρκετά 
σαφές για τους σκοπούς της έρευνας αντιντάμπινγκ ή αντισταθ 
μιστικών δασμών. 

4. Εφόσον η διεξαγωγή της έρευνας δεν επιβραδύνεται άσκοπα, 
θα δίνεται στους ενδιαφερομένους ευκαιρία ακρόασης προκειμένου 
να εκφράσουν τις απόψεις τους στη διάρκεια των ερευνών αντι 
ντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών. 

Άρθρο 3.9 

Κοινοποίηση 

1. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός συμβαλλόμενου μέρους λάβουν 
επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα λήψης μέτρων αντιντάμπινγκ που 
αφορά εισαγωγές από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και το αργό 
τερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη έρευνας, το συμβαλλόμενο 
μέρος απευθύνει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος γραπτή κοινοποί 
ηση παραλαβής του αιτήματος. 

2. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός συμβαλλόμενου μέρους λάβουν 
επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα αντισταθμιστικών δασμών που αφορά 
εισαγωγές από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και πριν από την 
έναρξη έρευνας, το συμβαλλόμενο μέρος απευθύνει στο άλλο συμ 
βαλλόμενο μέρος γραπτή κοινοποίηση παραλαβής του αιτήματος 
και συγκαλεί συνεδρίαση με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος προκει 
μένου να διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές του όσον αφορά το 
αίτημα. 

Άρθρο 3.10 

Εξέταση του δημόσιου συμφέροντος 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να συνεκτιμήσουν το δημόσιο 
συμφέρον πριν επιβάλουν δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστι 
κούς δασμούς. 

Άρθρο 3.11 

Έρευνα μετά την περάτωση λόγω επανεξέτασης 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν με ιδιαίτερη προ 
σοχή κάθε αίτημα για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ σχετικά με 
ένα εμπόρευμα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, για 
το οποίο τα μέτρα αντιντάμπινγκ περατώθηκαν τους προηγούμενους 
12 μήνες ως αποτέλεσμα επανεξέτασης. Εάν από την εξέταση αυτή 
πριν από την έναρξη έρευνας διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες δεν έχουν 
μεταβληθεί, δεν πραγματοποιείται έρευνα. 

Άρθρο 3.12 

Σωρευτική αξιολόγηση 

Όταν εισαγωγές από περισσότερες της μίας χώρες υπόκεινται ταυ 
τόχρονα σε έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών, ένα 
συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή εάν η σωρευ 
τική αξιολόγηση των συνεπειών των εισαγωγών του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους είναι ενδεδειγμένη λαμβανομένων υπόψη των όρων 
του ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγόμενων εμπορευμάτων, καθώς 
και των όρων του ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγομένων εμπορευ 
μάτων και του ομοειδούς εγχώριου προϊόντος. 

Άρθρο 3.13 

Πρότυπο de minimis που εφαρμόζεται κατά την επανεξέταση 

1. Κάθε μέτρο που υπόκειται σε επανεξέταση βάσει του άρθρου 
11 της Συμφωνίας Αντιντάμπινγκ περατώνεται όταν αποφασιστεί ότι 
το πιθανώς επαναλαμβανόμενο περιθώριο ντάμπινγκ είναι μικρότερο 
του ορίου de-minimis το οποίο ορίζεται στο άρθρο 5.8 της Συμ 
φωνίας Αντιντάμπινγκ. 

2. Όταν καθορίζονται ατομικά περιθώρια σύμφωνα με το άρθρο 
9.5 της Συμφωνίας Αντιντάμπινγκ, δεν επιβάλλεται δασμός στους 
εξαγωγείς ή στους παραγωγούς στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής 
για τους οποίους έχει καθοριστεί, με βάση αντιπροσωπευτικές εξα 
γωγικές πωλήσεις, ότι το περιθώριο ντάμπινγκ είναι μικρότερο του 
ορίου de-minimis το οποίο ορίζεται στο άρθρο 5.8 της Συμφωνίας 
Αντιντάμπινγκ. 

Άρθρο 3.14 

Κανόνας του χαμηλότερου δασμού 

Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποφασίσει να επιβάλει δασμό αντι 
ντάμπινγκ ή αντισταθμιστικό δασμό, το ποσό του δασμού αυτού 
δεν υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ ή αντισταθμίσιμων επιδοτή 
σεων και πρέπει να είναι χαμηλότερο από το περιθώριο αυτό εάν ο 
συγκεκριμένος χαμηλότερος δασμός είναι επαρκής ώστε να αποτρέ 
πεται η ζημία για τον εγχώριο κλάδο παραγωγής. 

Άρθρο 3.15 

Επίλυση των διαφορών 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εφαρμόζει το 
κεφάλαιο δεκατέσσερα (διαδικασία επίλυσης των διαφορών) για 
οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος. 

ΤΜΗΜΑ Ε 

Θεσμικές διατάξεις 

Άρθρο 3.16 

Ομάδα εργασίας για τη συνεργασία στον τομέα των μέτρων 
αποκατάστασης 

1. Η ομάδα εργασίας για τη συνεργασία στον τομέα των μέτρων 
αποκατάστασης, που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 15.3 παράγραφος 
1 (ομάδες εργασίας), είναι ένα φόρουμ για διάλογο σε θέματα 
συνεργασίας στον τομέα των μέτρων αποκατάστασης. 

2. The functions of the Working Group shall be to: 

α) να αυξάνει τις γνώσεις των συμβαλλόμενων μερών και την 
κατανόησή τους σχετικά με τους νόμους, τις πολιτικές και τις 
πρακτικές αποκατάστασης του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· 

β) να επιβλέπει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου· 

γ) να βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των συμβαλλό 
μενων μερών που είναι αρμόδιες για ζητήματα μέτρων αποκα 
τάστασης· 

δ) να παρέχει ένα φόρουμ μέσα από το οποίο τα συμβαλλόμενα 
μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες για ζητήματα σχετικά με το 
αντιντάμπινγκ, τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και 
διασφαλίσεις·
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ε) να παρέχει ένα φόρουμ μέσα από το οποίο τα συμβαλλόμενα 
μέρη συζητούν άλλα σχετικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, 
μεταξύ άλλων: 

i) διεθνή ζητήματα σχετικά με μέτρα αποκατάστασης, συμπε 
ριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τις διαπραγματεύ 
σεις για τους κανόνες του γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ· και 

ii) πρακτικές που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των συμβαλ 
λόμενων μερών για το αντιντάμπινγκ και τις έρευνες δασμών 
αντιντάμπινγκ όπως η εφαρμογή διαδικασιών «διαθέσιμων 
στοιχείων» και επαλήθευσης· και 

στ) να συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

3. Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει κατά κανόνα σε ετήσια βάση 
και, εάν είναι αναγκαίο, μπορούν να οργανωθούν πρόσθετες συνε 
δριάσεις κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Άρθρο 4.1 

Βεβαίωση της Συμφωνίας ΤΕΕΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τα ισχύοντα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους δυνάμει της Συμφωνίας σχετικά με τα Τεχνικά 
Εμπόδια στις Εμπορικές Συναλλαγές που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΤΕΕΣ»), 
η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται 
μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών. 

Άρθρο 4.2 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στην ανάπτυξη, τη θέσπιση 
και την εφαρμογή προτύπων, τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών 
διαπίστωσης της συμμόρφωσης, όπως ορίζονται στη συμφωνία 
ΤΕΕΣ, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές 
στον τομέα των εμπορευμάτων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 το παρόν κεφάλαιο δεν 
εφαρμόζεται στα εξής: 

α) τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καταρτιστεί από κρατικούς 
φορείς για τις απαιτήσεις παραγωγής ή κατανάλωσης των εν 
λόγω φορέων· ή 

β) υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Α της Συμφωνίας για την Εφαρμογή Υγειονομικών 
και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων που περιλαμβάνεται στο παράρ 
τημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΥΦΥ»). 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ορι 
σμοί του παραρτήματος 1 της συμφωνίας ΤΕΕΣ. 

Άρθρο 4.3 

Κοινή συνεργασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εντείνουν τη συνεργασία τους στον 
τομέα των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών και των διαδικασιών 

εκτίμησης της συμμόρφωσης αποβλέποντας στην αύξηση της αμοι 
βαίας γνώσης των αντίστοιχων συστημάτων τους και της διευκόλυν 
σης της πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές τους. Για το σκοπό 
αυτό, μπορούν να καθιερώσουν ρυθμιστικούς διαλόγους σε οριζόν 
τιο επίπεδο και σε τομεακά επίπεδα. 

2. Στη διμερή τους συνεργασία, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώ 
κουν να προσδιορίζουν, να αναπτύσσουν και να προωθούν πρωτο 
βουλίες διευκόλυνσης του εμπορίου οι οποίες μπορούν, μεταξύ 
άλλων, να περιλαμβάνουν: 

α) ενίσχυση της κανονιστικής συνεργασίας μέσω π.χ. ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών και δεδομένων και της επιστημονικής 
και τεχνικής συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του επιπέδου των τεχνικών κανονισμών τους και την αποτε 
λεσματική χρήση των κανονιστικών πόρων· 

β) όπου ενδείκνυται, απλούστευση των τεχνικών κανονισμών, των 
προτύπων και των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης· 

γ) όπου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και όπου ενδείκνυται, 
για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει διεθνές πρότυπο, αποφυγή 
άσκοπων αποκλίσεων ως προς την προσέγγιση των ρυθμιστικών 
διαδικασιών και των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης, 
και προσπάθεια σύγκλισης ή ευθυγράμμισης των τεχνικών απαι 
τήσεων· και 

δ) προώθηση και ενθάρρυνση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
των αντίστοιχων οργανισμών τους, του δημόσιου ή του ιδιωτι 
κού τομέα, που είναι αρμόδιοι για τη μετρολογία, την τυποποί 
ηση, τις δοκιμές, την πιστοποίηση και τη διαπίστευση. 

3. Κατόπιν αιτήματος, ένα συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει με προ 
σοχή τις προτάσεις που υποβάλλει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
για συνεργασία βάσει των όρων του παρόντος κεφαλαίου. 

Άρθρο 4.4 

Τεχνικοί κανονισμοί 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εκμεταλλευθούν κατά 
τον καλύτερο τρόπο τις ορθές κανονιστικές πρακτικές, όπως προ 
βλέπεται στη συμφωνία ΤΕΕΣ. Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν: 

α) να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας των συμβαλλόμε 
νων μερών όπως αναφέρονται στη συμφωνία ΤΕΕΣ· 

β) να χρησιμοποιούν τα σχετικά διεθνή πρότυπα ως βάση των 
τεχνικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
εκτίμησης της συμμόρφωσης, εκτός από την περίπτωση που 
τα εν λόγω διεθνή πρότυπα θα αποτελούσαν μη αποτελεσμα 
τικό ή ακατάλληλο μέσο για την εκπλήρωση των θεμιτών επι 
διωκόμενων στόχων, και την περίπτωση που τα διεθνή πρότυπα 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση, προκειμένου να εξηγήσουν, 
κατόπιν αιτήματος, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τους 
λόγους για τους οποίους τα εν λόγω πρότυπα κρίθηκαν ακα 
τάλληλα ή μη αποτελεσματικά για τον επιδιωκόμενο σκοπό·
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γ) όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει θεσπίσει ή προτείνει να 
θεσπιστεί ένας τεχνικός κανονισμός, να παρέχουν στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν αιτήματος, τις διαθέσιμες πλη 
ροφορίες σχετικά με το στόχο, τη νομική βάση και το σκεπτικό 
του τεχνικού κανονισμού· 

δ) να καθιερώνουν μηχανισμούς για την παροχή βελτιωμένων πλη 
ροφοριών σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς (μεταξύ 
άλλων, μέσω δημόσιου διαδικτυακού τόπου) στους οικονομι 
κούς φορείς του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και, ιδίως, να 
παρέχουν γραπτές πληροφορίες και, όπου ενδείκνυται και υφί 
σταται, να παρέχουν γραπτή καθοδήγηση για την τήρηση των 
τεχνικών τους κανονισμών στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή 
στους οικονομικούς του φορείς, κατόπιν αιτήματος, χωρίς αδι 
καιολόγητη καθυστέρηση· 

ε) να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις απόψεις του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους όταν ένα μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης 
ενός τεχνικού κανονισμού είναι ανοικτό σε δημόσια διαβού 
λευση και, κατόπιν αιτήματος, να απαντούν γραπτώς στις παρα 
τηρήσεις που υποβάλλει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος· 

στ) όταν πραγματοποιούν κοινοποιήσεις σύμφωνα με τη συμφωνία 
ΤΕΕΣ, να παρέχουν προθεσμία τουλάχιστον 60 ημερών μετά 
την κοινοποίηση προκειμένου το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
να υποβάλει γραπτώς τις παρατηρήσεις του επί της πρότασης· 
και 

ζ) να προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσί 
ευσης των τεχνικών κανονισμών και της έναρξης ισχύος τους 
έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους να προσαρμοστούν, εκτός εάν συντρέχουν ή ενδέχεται 
να εμφανιστούν επιτακτικά προβλήματα ασφάλειας, υγείας, 
περιβαλλοντικής προστασίας ή εθνικής ασφάλειας, και, όπου 
είναι εφικτό, να λαμβάνουν δεόντως υπόψη εύλογα αιτήματα 
για παράταση της περιόδου υποβολής παρατηρήσεων. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι οικονομικοί 
φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα του άλλου συμβαλλόμε 
νου μέρους έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κάθε επίσημη 
διαδικασία διαβούλευσης που αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κανο 
νισμών, με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που παρέχει 
στα δικά του νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να εφαρμόζει τους 
τεχνικούς κανονισμούς με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρο 
το έδαφός του. Εάν η Κορέα κοινοποιήσει στο συμβαλλόμενο μέρος 
ΕΕ ένα εμπορικό ζήτημα που φαίνεται να προκύπτει λόγω διαφορών 
στη νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η 
Κορέα θεωρεί ότι δεν συνάδουν με τη συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος 
αυτού. 

Άρθρο 4.5 

Πρότυπα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους, 
βάσει του άρθρου 4.1 της συμφωνίας ΤΕΕΣ, να εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς τυποποίησής τους αποδέχονται και τηρούν τον κώδικα 
ορθής πρακτικής για την προετοιμασία και την έγκριση προτύπων 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 της συμφωνίας ΤΕΕΣ, ενώ 
συνεκτιμούν, επίσης, τις αρχές που ορίζονται στις αποφάσεις και 
συστάσεις που εγκρίθηκαν από την επιτροπή μετά την 1η Ιανουα 

ρίου 1995, G/TBT/1/αναθ.8, 23 Μαΐου 2002, τμήμα IX (απόφαση 
της επιτροπής για τις αρχές ανάπτυξης διεθνών προτύπων, οδηγών 
και συστάσεων σχετικά με το άρθρο 2, το άρθρο 5 και το παράρ 
τημα 3 της συμφωνίας), που εκδόθηκαν από την επιτροπή του ΠΟΕ 
για τα Τεχνικά Εμπόδια στις Εμπορικές Συναλλαγές. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα εξής: 

α) την εκ μέρους τους χρήση των προτύπων σε σύνδεση με τους 
τεχνικούς κανονισμούς· 

β) τις αντίστοιχες διαδικασίες τυποποίησής τους και το βαθμό στον 
οποίο χρησιμοποιούν τα διεθνή πρότυπα ως βάση για τα εθνικά 
και τα περιφερειακά τους πρότυπα· και 

γ) τις συμφωνίες συνεργασίας που εφαρμόζονται από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη για την τυποποίηση, για παράδειγμα τις πληροφο 
ρίες για θέματα τυποποίησης σε συμφωνίες ελεύθερων εμπορι 
κών συναλλαγών με τρίτους. 

Άρθρο 4.6 

Εκτίμηση της συμμόρφωσης και διαπίστευση 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια ευρεία 
δέσμη μηχανισμών για να διευκολύνεται η αποδοχή των αποτελε 
σμάτων των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι οποίες 
διεξάγονται στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, συμπε 
ριλαμβανομένων: 

α) συμφωνιών για την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων των 
διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης, όσο αφορά συγκε 
κριμένους τεχνικούς κανονισμούς, που διεξάγονται από φορείς 
εγκατεστημένους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους· 

β) διαδικασιών διαπίστευσης για την επιλογή φορέων εκτίμησης 
της συμμόρφωσης, εγκατεστημένων στο έδαφος του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους· 

γ) κρατικού διορισμού φορέων εκτίμησης της συμμόρφωσης που 
είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους· 

δ) αναγνώρισης, εκ μέρους ενός συμβαλλόμενου μέρους, των απο 
τελεσμάτων των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης που 
διεξάγονται στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· 

ε) προαιρετικών ρυθμίσεων μεταξύ φορέων εκτίμησης της συμμόρ 
φωσης στο έδαφος κάθε συμβαλλόμενου μέρους· και 

στ) αποδοχής, εκ μέρους του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, 
της δήλωσης πιστότητας που υποβάλλει ο προμηθευτής. 

2. Συνεκτιμώντας ιδιαίτερα τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 

α) να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για τους συγκεκριμέ 
νους και παρόμοιους μηχανισμούς με σκοπό να διευκολύνεται η 
αποδοχή των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της συμμόρφωσης· 

β) να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εκτί 
μησης της συμμόρφωσης και ιδίως σχετικά με τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή κατάλληλων διαδικασιών εκτί 
μησης της συμμόρφωσης για συγκεκριμένα προϊόντα·
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γ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική διαπί 
στευσης και να εξετάζουν τους τρόπους βέλτιστης χρήσης των 
διεθνών προτύπων διαπίστευσης και των διεθνών συμφωνιών στις 
οποίες συμμετέχουν οι φορείς διαπίστευσης των συμβαλλόμενων 
μερών, για παράδειγμα μέσω των μηχανισμών της Διεθνούς 
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων και του Διεθνούς 
Φόρουμ Διαπίστευσης· και 

δ) σύμφωνα με το άρθρο 5.1.2 της συμφωνίας ΤΕΕΣ, να απαιτούν 
διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που δεν είναι αυστη 
ρότερες απ’ ό,τι χρειάζεται. 

3. Οι αρχές και οι διαδικασίες που ορίζονται για την ανάπτυξη 
και την έγκριση τεχνικών κανονισμών βάσει του άρθρου 4.4, με 
σκοπό να αποφεύγονται τα περιττά εμπόδια στις εμπορικές συναλ 
λαγές και να εξασφαλίζεται διαφάνεια και μη διακριτική μεταχεί 
ριση, εφαρμόζονται, επίσης, για τις υποχρεωτικές διαδικασίες εκτί 
μησης της συμμόρφωσης. 

Άρθρο 4.7 

Εποπτεία της αγοράς 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ανταλ 
λάσσουν απόψεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και τον 
έλεγχο της τήρησης των κανονισμών. 

Άρθρο 4.8 

Τέλη εκτίμησης της συμμόρφωσης 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν την υποχρέωσή τους, 
δυνάμει του άρθρου 5.2.5 της συμφωνίας ΤΕΕΣ, να επιβάλλουν, 
για την υποχρεωτική εκτίμηση της συμμόρφωσης των εισαγόμενων 
προϊόντων, ισότιμα τέλη με τα τέλη που επιβάλλονται για την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης των ομοειδών προϊόντων εθνικής κατα 
γωγής ή καταγωγής άλλων χωρών, συνεκτιμώντας την επικοινωνία, 
τη μεταφορά και τις λοιπές δαπάνες που προκύπτουν λόγω διαφο 
ρών μεταξύ της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
του αιτούντος και του φορέα εκτίμησης της συμμόρφωσης, και 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αυτή την αρχή 
στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο. 

Άρθρο 4.9 

Σήμανση και τοποθέτηση ετικέτας 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν τη διάταξη της παραγρά 
φου 1 του παραρτήματος 1 της συμφωνίας ΤΕΕΣ σύμφωνα με την 
οποία ένας τεχνικός κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει, ή να 
αφορά αποκλειστικά τις απαιτήσεις σήμανσης και τοποθέτησης ετι 
κέτας, και συμφωνούν ότι στην περίπτωση που οι τεχνικοί κανονι 
σμοί τους περιλαμβάνουν υποχρεωτική σήμανση ή τοποθέτηση ετι 
κέτας, θα τηρούν τις αρχές του άρθρου 2.2 της συμφωνίας ΥΦΥ, 
σύμφωνα με το οποίο οι τεχνικοί κανονισμοί δεν πρέπει να καταρ 
τίζονται με σκοπό ή με αποτέλεσμα να δημιουργούν περιττά εμπό 
δια στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, και δεν πρέπει να είναι 
περισσότερο περιοριστικοί για το εμπόριο απ’ όσο απαιτείται για 
την επίτευξη ενός θεμιτού στόχου. 

2. Συγκεκριμένα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όταν 
ένα συμβαλλόμενο μέρος απαιτεί υποχρεωτική σήμανση ή τοποθέ 
τηση ετικέτας σε προϊόντα: 

α) το συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις απαι 
τήσεις σήμανσης ή τοποθέτησης ετικέτας πέραν της σήμανσης ή 

της τοποθέτησης ετικέτας που έχουν σχέση με τους καταναλωτές 
ή τους χρήστες του προϊόντος. Όταν απαιτείται σήμανση για 
άλλους λόγους, για παράδειγμα φορολογικούς, η απαίτηση 
αυτή διατυπώνεται κατά τρόπον ώστε να μην είναι περισσότερο 
περιοριστική για το εμπόριο απ’ όσο είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη ενός θεμιτού στόχου· 

β) το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προσδιορίζει τη μορφή της 
σήμανσης ή της ετικέτας, αλλά δεν απαιτεί οποιαδήποτε σχετική 
προηγούμενη έγκριση, καταχώριση ή πιστοποίηση. Η διάταξη 
αυτή ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος του συμβαλλό 
μενου μέρους να απαιτεί προηγούμενη έγκριση των ειδικών 
πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα ή στη 
σήμανση σύμφωνα με τη σχετική εσωτερική νομοθεσία· 

γ) όταν το συμβαλλόμενο μέρος απαιτεί τη χρήση ενιαίου αριθμού 
ταυτοποίησης από τους οικονομικούς φορείς, το συμβαλλόμενο 
μέρος χορηγεί τον αριθμό αυτό στους οικονομικούς φορείς του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ 
ρηση και χωρίς διακρίσεις· 

δ) το συμβαλλόμενο μέρος εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να 
απαιτεί την αναγραφή των πληροφοριών στη σήμανση ή στην 
ετικέτα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν υπάρχει διεθνές 
σύστημα ονοματολογίας που έχει γίνει αποδεκτό από τα συμ 
βαλλόμενα μέρη, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται. Η ταυτό 
χρονη χρησιμοποίηση άλλων γλωσσών δεν απαγορεύεται, υπό 
τον όρο ότι, είτε οι πληροφορίες που παρέχονται στις άλλες 
γλώσσες είναι ταυτόσημες με εκείνες που παρέχονται στην καθο 
ρισμένη γλώσσα, είτε οι πληροφορίες που παρέχονται στην πρό 
σθετη γλώσσα δεν συνιστούν παραπλανητική πληροφόρηση ανα 
φορικά με το προϊόν· και 

ε) το συμβαλλόμενο μέρος, σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι δεν 
υπονομεύονται οι θεμιτοί στόχοι βάσει της συμφωνίας ΤΕΕΣ, 
προσπαθεί να αποδέχεται την τοποθέτηση μη μόνιμων ή απο 
σπώμενων ετικετών, ή τη σήμανση ή τοποθέτηση της ετικέτας 
στο συνοδευτικό έγγραφο αντί της επικόλλησής της επί του 
προϊόντος. 

Άρθρο 4.10 

Μηχανισμός συντονισμού 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διορίσουν συντονιστές 
ΤΕΕΣ και να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες στο άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος σε περίπτωση αλλαγής του συντονιστή τους ΤΕΕΣ. Οι 
συντονιστές ΤΕΕΣ συνεργάζονται με σκοπό να διευκολύνουν την 
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τη συνεργασία μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με 
το παρόν κεφάλαιο. 

2. Στα καθήκοντα του συντονιστή περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) παρακολούθηση της εφαρμογής και της διαχείρισης του παρό 
ντος κεφαλαίου, άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος 
που θίγεται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος αναφορικά 
με την ανάπτυξη, την έγκριση, την εφαρμογή ή την επιβολή των 
προτύπων, των τεχνικών κανονισμών και των διαδικασιών εκτί 
μησης της συμμόρφωσης και, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε 
συμβαλλόμενου μέρους, διαβούλευση για οποιοδήποτε θέμα 
προκύψει βάσει του παρόντος κεφαλαίου·
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β) αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης και της 
βελτίωσης των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών και των 
διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης· 

γ) διευθέτηση της καθιέρωσης ρυθμιστικών διαλόγων εφόσον 
ενδείκνυται, σύμφωνα με το άρθρο 4.3· 

δ) διευθέτηση της συγκρότησης ομάδων εργασίας, οι οποίες μπο 
ρούν να περιλαμβάνουν ή να διαβουλεύονται με μη κυβερνη 
τικούς εμπειρογνώμονες και ενδιαφερομένους, όπως έχουν συμ 
φωνήσει αμοιβαία τα συμβαλλόμενα μέρη· 

ε) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις σε μη κυβερ 
νητικά, περιφερειακά και πολυμερή φόρουμ σχετικά με τα πρό 
τυπα, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες εκτίμησης 
της συμμόρφωσης· και 

στ) επανεξέταση του παρόντος κεφαλαίου υπό το φως οποιωνδή 
ποτε εξελίξεων βάσει της συμφωνίας ΤΕΕΣ. 

3. Οι συντονιστές επικοινωνούν μεταξύ τους με οποιαδήποτε 
εγκεκριμένη μέθοδο κρίνεται ενδεδειγμένη για την αποτελεσματική 
και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 5.1 

Στόχος 

1. Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να ελαχιστοποιηθούν 
οι αρνητικές συνέπειες των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών 
μέτρων για το εμπόριο, με παράλληλη προστασία της ζωής ή της 
υγείας του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών στα εδάφη των 
συμβαλλόμενων μερών. 

2. Επιπροσθέτως, το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό την αύξηση της 
συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με θέματα 
καλής διαβίωσης των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παρά 
γοντες όπως τις συνθήκες της κτηνοτροφικής βιομηχανίας των συμ 
βαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 5.2 

Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα υγειονομικής και 
φυτοϋγειονομικής προστασίας ενός συμβαλλόμενου μέρους τα 
οποία μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 5.3 

Ορισμός 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως υγειονομικό ή 
φυτοϋγειονομικό μέτρο νοείται κάθε μέτρο που ορίζεται στην παρά 
γραφο 1 του παραρτήματος Α της συμφωνίας ΥΦΥ. 

Άρθρο 5.4 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα και τις υπο 
χρεώσεις τους δυνάμει της συμφωνίας ΥΦΥ. 

Άρθρο 5.5 

Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών 

Τα συμβαλλόμενα μέρη: 

α) επιδιώκουν τη διαφάνεια όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋ 
γειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται στο εμπόριο· 

β) προάγουν την αμοιβαία κατανόηση των υγειονομικών και φυτοϋ 
γειονομικών μέτρων κάθε συμβαλλόμενου μέρους και της εφαρ 
μογής τους· 

γ) ανταλλάσσουν πληροφορίες για θέματα που συνδέονται με την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών 
μέτρων τα οποία επηρεάζουν, ή ενδέχεται να επηρεάσουν, τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, με 
σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες για το εμπό 
ριο· και 

δ) κοινοποιούν, κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους, 
τις απαιτήσεις που εφαρμόζουν για την εισαγωγή συγκεκριμένων 
προϊόντων. 

Άρθρο 5.6 

Διεθνή πρότυπα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη: 

α) συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους, 
για την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης σχετικά με την εφαρ 
μογή των διεθνών προτύπων σε τομείς που επηρεάζουν, ή ενδέ 
χεται να επηρεάσουν, τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές, με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών στις μεταξύ 
τους εμπορικές συναλλαγές· και 

β) συνεργάζονται για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων, κατευθυντή 
ριων γραμμών και συστάσεων. 

Άρθρο 5.7 

Απαιτήσεις για τις εισαγωγές 

1. Οι γενικές απαιτήσεις ενός συμβαλλόμενου μέρους για τις 
εισαγωγές εφαρμόζονται στο σύνολο του εδάφους του άλλου συμ 
βαλλόμενου μέρους. 

2. Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές είναι δυνατόν 
να επιβληθούν στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής ή σε τμήματά 
του, με βάση τον καθορισμό της υγειονομικής κατάστασης των 
ζώων ή της φυτοϋγειονομικής κατάστασης στο συμβαλλόμενο 
μέρος εξαγωγής ή σε τμήματά του, που πραγματοποιείται από το 
συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τα πρότυπα της συμφωνίας ΥΦΥ, της Επιτροπής του 
Codex Alimentarius, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας των 
Ζώων (εφεξής «η ΠΟΥΖ») και της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Προστασία των Φυτών (εφεξής «η ΔΣΠΦ»).
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Άρθρο 5.8 

Μέτρα που αφορούν την υγεία των ζώων και τη 
φυτοπροστασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την έννοια των απαλ 
λαγμένων από παράσιτα ή νόσους περιοχών και των περιοχών με 
χαμηλό επιπολασμό παρασίτων ή νόσων, σύμφωνα με τα πρότυπα 
της συμφωνίας ΥΦΥ, της ΠΟΥΖ και της ΔΣΠΦ, και θεσπίζουν 
κατάλληλη διαδικασία για την αναγνώριση των εν λόγω περιοχών, 
συνεκτιμώντας όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες 
γραμμές ή συστάσεις. 

2. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω περιοχών, τα συμβαλλόμενα 
μέρη εξετάζουν παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, τα οικοσυ 
στήματα, η επιδημιολογική επιτήρηση και η αποτελεσματικότητα 
των υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων στις περιοχές αυτές. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στενά για τον καθορι 
σμό απαλλαγμένων από παράσιτα ή νόσους περιοχών και περιοχών 
με χαμηλό επιπολασμό παρασίτων ή νόσων, με στόχο να δημιουρ 
γηθεί κλίμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολου 
θεί κάθε συμβαλλόμενο μέρος για τον καθορισμό των περιοχών 
αυτών. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες προκει 
μένου η δραστηριότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης να 
ολοκληρωθεί εντός δύο περίπου ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της συνεργασίας 
για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης θα επιβεβαιωθεί από την 
Επιτροπή Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων που αναφέ 
ρεται στο άρθρο 5.10. 

4. Κατά τον καθορισμό των περιοχών αυτών, το συμβαλλόμενο 
μέρος εισαγωγής θεμελιώνει καταρχήν το δικό του καθορισμό της 
κατάστασης της υγείας των ζώων ή των φυτών του συμβαλλόμενου 
μέρους εξαγωγής ή τμημάτων του, στις πληροφορίες που του παρέ 
χει το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής, σύμφωνα με τα πρότυπα της 
συμφωνίας ΥΦΥ, της ΠΟΥΖ και της ΔΣΠΦ, ενώ συνεκτιμά τον 
καθορισμό που έχει πραγματοποιήσει το συμβαλλόμενο μέρος εξα 
γωγής. Στο πλαίσιο αυτό, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν αποδε 
χθεί τον καθορισμό που πραγματοποίησε το άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος, το συμβαλλόμενο μέρος που δεν αποδέχεται τον καθορισμό 
εξηγεί τους λόγους και είναι έτοιμο να προβεί σε διαβουλεύσεις. 

5. Το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής παρέχει τα αναγκαία απο 
δεικτικά στοιχεία για να αποδείξει αντικειμενικά στο συμβαλλόμενο 
μέρος εισαγωγής ότι οι εν λόγω περιοχές αποτελούν, και αναμένεται 
να εξακολουθήσουν να αποτελούν, απαλλαγμένες από παράσιτα ή 
νόσους περιοχές και περιοχές με χαμηλό επιπολασμό παρασίτων ή 
νόσων, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται σε εύλογο 
βαθμό, κατόπιν αιτήματος, η πρόσβαση του συμβαλλόμενου μέρους 
εισαγωγής σε επιθεωρήσεις, δοκιμές και άλλες σχετικές διαδικασίες. 

Άρθρο 5.9 

Συνεργασία για την καλή διαβίωση των ζώων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη: 

α) ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρίες 
στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων και εγκρίνουν πρό 
γραμμα εργασίας για τις δραστηριότητες αυτές· και 

β) συνεργάζονται για την ανάπτυξη προτύπων καλής διαβίωσης των 
ζώων σε διεθνή φόρουμ, ιδίως όσον αφορά την αναισθητοποίηση 
και τη σφαγή των ζώων. 

Άρθρο 5.10 

Επιτροπή Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων 

1. Η Επιτροπή Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων που 
θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 15.2 παράγραφος 1 (ειδικές επι 
τροπές) μπορεί: 

α) να αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικασίες ή διευθετήσεις για την 
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου· 

β) να παρακολουθεί την πρόοδο ως προς την εφαρμογή του παρό 
ντος κεφαλαίου· 

γ) να επιβεβαιώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δραστηριότη 
τας δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 5.8 παράγραφος 3· 

δ) να αναπτύσσει διαδικασίες για την έγκριση των εγκαταστάσεων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης και, όπου ενδείκνυται, των μονά 
δων παραγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης· και 

ε) να αποτελεί φόρουμ για τη συζήτηση των προβλημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή ορισμένων υγειονομικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία απο 
δεκτών εναλλακτικών λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν αιτή 
ματος ενός συμβαλλόμενου μέρους, η επιτροπή συνεδριάζει 
επειγόντως προκειμένου να διεξαχθούν διαβουλεύσεις. 

2. Η επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμε 
νων μερών και συνεδριάζει μία φορά το χρόνο, σε ημερομηνία που 
ορίζεται από κοινού. Η τοποθεσία των συνεδριάσεων συμφωνείται 
επίσης από κοινού. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται πριν από τις 
συνεδριάσεις. Την προεδρία ασκούν εναλλακτικά τα συμβαλλόμενα 
μέρη. 

Άρθρο 5.11 

Επίλυση των διαφορών 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εφαρμόζει το 
κεφάλαιο δεκατέσσερα (διαδικασία επίλυσης των διαφορών) για 
οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από το παρόν κεφάλαιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Άρθρο 6.1 

Στόχοι και αρχές 

Με στόχο τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και την 
προώθηση της τελωνειακής συνεργασίας σε διμερή και πολυμερή 
βάση, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται καθώς 
επίσης και να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις τους και 
τις διαδικασίες τους για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμε 
τακόμιση εμπορευμάτων με βάση τους ακόλουθους στόχους και 
αρχές: 

α) προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις και οι διαδι 
κασίες για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων είναι αποτελεσματικές και αναλογικές· 

i) κάθε συμβαλλόμενο μέρος θεσπίζει ή διατηρεί ταχείες τελω 
νειακές διαδικασίες ενώ παράλληλα διατηρεί κατάλληλες 
διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου και επιλογής·
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ii) οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για τις εισαγωγές, τις εξα 
γωγές και τη διαμετακόμιση δεν είναι περισσότερο διοικη 
τικά επαχθείς ή περιοριστικές για το εμπόριο απ’ όσο είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των θεμιτών στόχων· 

iii) κάθε συμβαλλόμενο μέρος προβλέπει, για τον εκτελωνισμό 
των εμπορευμάτων, ελάχιστο αριθμό εγγράφων, και παρέχει 
στους χρήστες των τελωνειακών υπηρεσιών πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικά συστήματα· 

iv) κάθε συμβαλλόμενο μέρος χρησιμοποιεί τεχνολογία πληρο 
φορικής που επιταχύνει τις διαδικασίες παράδοσης των 
εμπορευμάτων· 

v) κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι τελωνειακές 
αρχές και οργανισμοί του που συμμετέχουν σε διασυνορια 
κούς ελέγχους σε θέματα εισαγωγών, εξαγωγών και διαμε 
τακόμισης, συνεργάζονται και συντονίζουν τις δραστηριό 
τητές τους· και 

vi) κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθιστά προαιρετική τη χρησι 
μοποίηση εκτελωνιστών. 

β) οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές 
και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων βασίζονται σε διεθνή μέσα 
και πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα του εμπορίου και 
των τελωνείων, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη· 

i) τα διεθνή μέσα και πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα 
του εμπορίου και των τελωνείων, εάν υπάρχουν, αποτελούν 
τη βάση των απαιτήσεων και των διαδικασιών εισαγωγών, 
εξαγωγών και διαμετακόμισης, εκτός από την περίπτωση που 
τα εν λόγω μέσα και πρότυπα θα αποτελούσαν μη αποτελε 
σματικό ή ακατάλληλο μέσο για την εκπλήρωση των θεμι 
τών επιδιωκόμενων στόχων· και 

ii) οι απαιτήσεις και οι διεργασίες που αφορούν τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται σταδιακά και εφαρμόζονται σύμφωνα με 
το υπόδειγμα για τα τελωνειακά δεδομένα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων (εφεξής «ο ΠΟΤ») και τις σχετικές 
συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΤ· 

γ) οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες είναι διαφανείς και προβλέψι 
μες για τους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους· 

δ) κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβουλεύεται εγκαίρως με τους 
εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου και τους λοιπούς ενδια 
φερομένους, μεταξύ άλλων όσον αφορά σημαντικές νέες ή 
τροποποιημένες απαιτήσεις και διαδικασίες, πριν από την 
έγκρισή τους· 

ε) εφαρμόζονται αρχές ή διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, προ 
κειμένου οι προσπάθειες συμμόρφωσης να επικεντρώνονται στις 
συναλλαγές που αξίζουν προσοχής· 

στ) κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεργάζεται και ανταλλάσσει πλη 
ροφορίες με σκοπό να δοθεί προώθηση στην εφαρμογή και στη 
συμμόρφωση με τα μέτρα διευκόλυνσης των εμπορικών συναλ 

λαγών που εγκρίνονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας· 
και 

ζ) τα μέτρα για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών εφαρ 
μόζονται με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των θεμιτών πολι 
τικών στόχων, όπως η προστασία της εθνικής ασφάλειας, της 
υγείας και του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 6.2 

Θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγκρίνει και εφαρμόζει απλουστευ 
μένες και αποτελεσματικές τελωνειακές και άλλες σχετικές με το 
εμπόριο απαιτήσεις και διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνονται 
οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
εξασφαλίζει ότι οι τελωνειακές αρχές του, οι συνοριακές αρχές του 
ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν απαιτήσεις και διαδικασίες 
οι οποίες: 

α) προβλέπουν τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφο 
ρία εντός χρονικής περιόδου όχι μεγαλύτερης εκείνης που απαι 
τείται για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και 
τις διατυπώσεις των τελωνειακών και άλλων σχετικών με το 
εμπόριο νόμων και διατυπώσεων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
καταβάλλει προσπάθειες για περαιτέρω συντόμευση του χρόνου 
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία· 

β) προβλέπουν την εκ των προτέρων ηλεκτρονική υποβολή και, 
ενδεχομένως, επεξεργασία των πληροφοριών πριν από την 
άφιξη των εμπορευμάτων, «επεξεργασία πριν από την άφιξη», 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η θέση των εμπορευμάτων σε 
ελεύθερη κυκλοφορία ταυτόχρονα με την άφιξη· 

γ) επιτρέπουν στους εισαγωγείς να λάβουν έγκριση από τα τελω 
νεία για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν 
από τον τελικό καθορισμό εκ μέρους της τελωνειακής αρχής των 
επιβαλλόμενων δασμών, φόρων και τελών, και με την επιφύλαξη 
του εν λόγω τελικού καθορισμού ( 3 )· και 

δ) καθιστούν δυνατή την παράδοση των εμπορευμάτων για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία στο σημείο άφιξης, χωρίς προσωρινή 
μεταφορά σε αποθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 6.3 

Απλουστευμένο τελωνειακό καθεστώς 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να εφαρμόζουν απλουστευ 
μένο καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών για τους εμπόρους ή 
τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι πληρούν τα συγκεκριμένα κρι 
τήρια που έχει θεσπίσει ένα συμβαλλόμενο μέρος, ιδίως ταχύτερο 
εκτελωνισμό και θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, 
συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων και με ηλεκτρονικά 
μέσα υποβολής και επεξεργασίας των πληροφοριών πριν από την 
άφιξη των αποστολών, μειωμένη συχνότητα υλικών ελέγχων και 
διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά, για παρά 
δειγμα, την απλούστευση των διασαφήσεων με τα ελάχιστα δυνατά 
έγγραφα.

EL L 127/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 3 ) Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από έναν εισαγωγέα να 
παράσχει επαρκείς εγγυήσεις υπό μορφή εγγύησης, κατάθεσης ή 
άλλων κατάλληλων μέσων, που καλύπτουν την τελική πληρωμή των 
δασμών, των φόρων και των τελών που συνδέονται με την εισαγωγή 
των εμπορευμάτων.
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Άρθρο 6.4 

Διαχείριση κινδύνων 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης κιν 
δύνου, στο βαθμό που είναι δυνατό με ηλεκτρονικά μέσα, για την 
ανάλυση και τη στόχευση κινδύνου που επιτρέπουν στις τελωνει 
ακές αρχές του να επικεντρώνουν τις δραστηριότητες ελέγχου στα 
εμπορεύματα υψηλού κινδύνου και να απλουστεύουν τον εκτελω 
νισμό και τη διακίνηση των εμπορευμάτων χαμηλού κινδύνου. Για 
τις διαδικασίες διαχείρισής του, κάθε συμβαλλόμενο μέρος κάνει 
χρήση των διατάξεων της αναθεωρημένης σύμβασης για την απλού 
στευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών του 1999 
(εφεξής «η σύμβαση του Κιότο») και των κατευθυντήριων γραμμών 
του ΠΟΤ για τη διαχείριση κινδύνων. 

Άρθρο 6.5 

Διαφάνεια 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι η τελωνειακή του 
νομοθεσία και άλλοι σχετικοί με το εμπόριο νόμοι, κανονισμοί και 
γενικές διοικητικές διαδικασίες και άλλες απαιτήσεις, συμπεριλαμ 
βανομένων τελών και επιβαρύνσεων, είναι προσιτές σε όλους τους 
ενδιαφερομένους, μέσω ενός επίσημα καθορισμένου μέσου και, 
όπου είναι εφικτό και δυνατό, μέσω επίσημου διαδικτυακού τόπου. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει ή διατηρεί ένα ή περισσό 
τερα κέντρα επαφής ή παροχής πληροφοριών για την υποβολή των 
ερωτήσεων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις τελωνειακές διαδικα 
σίες και άλλα ζητήματα που αφορούν το εμπόριο. 

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβουλεύεται με τους εκπροσώ 
πους του εμπορικού κόσμου και τους λοιπούς ενδιαφερομένους και 
τους παρέχει πληροφορίες. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις και πληρο 
φορίες καλύπτουν τις σημαντικές νέες ή τροποποιημένες απαιτήσεις 
και διαδικασίες, ενώ παρέχεται και η ευκαιρία υποβολής παρατηρή 
σεων πριν από την έγκριση των εν λόγω απαιτήσεων. 

Άρθρο 6.6 

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων 

1. Κατόπιν γραπτού αιτήματος εκ μέρους των εμπόρων, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος εκδίδει γραπτώς εκ των προτέρων αποφάσεις, 
μέσω των τελωνειακών αρχών του, πριν από την εισαγωγή ενός 
εμπορεύματος στο έδαφός του, σύμφωνα με τις νομοθετικές και 
κανονιστικές του διατάξεις, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη, 
την καταγωγή ή οποιοδήποτε συναφές θέμα, που αποφασίζεται από 
το συμβαλλόμενο μέρος. 

2. Τηρουμένων τυχόν απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας που 
προβλέπουν οι νομοθετικές και κανονιστικές του διατάξεις, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος δημοσιεύει, για παράδειγμα στο διαδίκτυο, 
τις εκ των προτέρων αποφάσεις του για τη δασμολογική κατάταξη 
και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα, που αποφασίζεται από το 
συμβαλλόμενο μέρος. 

3. Για να διευκολύνονται οι εμπορικές συναλλαγές, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη περιλαμβάνουν στο διμερή τους διάλογο τακτικές 
επικαιροποιήσεις όσον αφορά αλλαγές της αντίστοιχης νομοθεσίας 
τους για τα ζητήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

Άρθρο 6.7 

Διαδικασίες προσφυγής 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι, αναφορικά με τις 
αποφάσεις του για τελωνειακά ζητήματα και άλλες απαιτήσεις και 

διαδικασίες σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετα 
κόμιση, τα πρόσωπα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των 
αποφάσεων έχουν πρόσβαση στην επανεξέταση ή την προσφυγή 
κατά των αποφάσεων αυτών. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να 
απαιτήσει αρχική ακρόαση της προσφυγής του από τον ίδιο φορέα, 
την εποπτεύουσα αρχή του ή δικαστική αρχή πριν από την επανε 
ξέταση από ανώτερο ανεξάρτητο όργανο, που μπορεί να είναι δικα 
στική αρχή ή διοικητικό δικαστήριο. 

2. Κατόπιν αιτήματος του εξεταστικού οργάνου προς τον παρα 
γωγό ή τον εξαγωγέα, ο παραγωγός ή ο εξαγωγέας μπορεί να 
παράσχει απευθείας πληροφορίες στο συμβαλλόμενο μέρος το 
οποίο διενεργεί τη διοικητική επανεξέταση. Ο εξαγωγέας ή ο παρα 
γωγός που παρέχει τις πληροφορίες μπορεί να ζητήσει από το 
συμβαλλόμενο μέρος το οποίο διενεργεί τη διοικητική επανεξέταση 
να θεωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικές σύμφωνα με τις 
νομοθετικές και κανονιστικές του διατάξεις. 

Άρθρο 6.8 

Εμπιστευτικότητα 

1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από πρόσωπα ή αρχές 
ενός συμβαλλόμενου μέρους στις αρχές του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους βάσει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμ 
βανομένης της περίπτωσης που έχουν ζητηθεί βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 6.7, θεωρούνται εμπιστευτικές ή περιορισμένης χρήσης, 
ανάλογα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν 
σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Καλύπτονται από την υποχρέωση 
τήρησης επαγγελματικού απορρήτου και απολαύουν της προστα 
σίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες από τις σχετικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους 
το οποίο τις έλαβε. 

2. Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 
μόνον εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τα δεδομένα 
δεσμεύεται να τα προστατεύσει κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο 
προς αυτόν που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση στο συμ 
βαλλόμενο μέρος το οποίο τα παρέχει. Το πρόσωπο που παρέχει τις 
πληροφορίες δεν επιβάλλει απαιτήσεις επαχθέστερες από εκείνες 
που ισχύουν στην επικράτειά του. 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
χρησιμοποιούνται από τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους το 
οποίο τις έλαβε για άλλους σκοπούς πλην εκείνων για τους οποίους 
παρασχέθηκαν χωρίς τη ρητή άδεια του προσώπου ή της αρχής που 
τις παρέσχε. 

4. Εκτός από την περίπτωση ρητής άδειας του προσώπου ή της 
αρχής που τις παρέσχε, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν δημοσιεύονται ούτε κοινοποιούνται με άλλον 
τρόπο σε κανένα πρόσωπο, εκτός εάν υφίσταται σχετική υποχρέωση 
ή άδεια δυνάμει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του 
συμβαλλόμενου μέρους το οποίο έλαβε τις πληροφορίες σε σχέση 
με δικαστικές διαδικασίες. Το πρόσωπο ή η αρχή που παρείχε τις 
πληροφορίες ενημερώνεται για την αποκάλυψή τους, εάν είναι 
δυνατόν, εκ των προτέρων. 

5. Όταν μια αρχή ή ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητά πληροφορίες 
βάσει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ενημερώνει τα πρό 
σωπα που πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες όσον αφορά κάθε 
δυνατότητα αποκάλυψής τους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/21
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6. Το συμβαλλόμενο μέρος που ζητά τις πληροφορίες, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία περί του αντιθέτου από το πρόσωπο που παρέσχε 
τις πληροφορίες, λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα βάσει των σχε 
τικών νομοθετικών και κανονιστικών του διατάξεων, προκειμένου να 
διατηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και να προστατεύει 
τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με αιτήσεις τρίτου ή άλλων αρχών 
για αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. 

Άρθρο 6.9 

Τέλη και επιβαρύνσεις 

Όσον αφορά όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις οποιουδήποτε χαρα 
κτήρα πλην των δασμών και των στοιχείων που εξαιρούνται από τον 
ορισμό του δασμού βάσει του άρθρου 2.3 (δασμοί), τα οποία 
επιβάλλονται σε σχέση με τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές: 

α) τα τέλη και οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται μόνο για υπηρεσίες 
που παρασχέθηκαν σε σχέση με τις συγκεκριμένες εισαγωγές ή 
εξαγωγές ή για κάθε διατύπωση που απαιτείται για την πραγ 
ματοποίηση των εν λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών· 

β) τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το κατά προσέγ 
γιση κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας· 

γ) τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν υπολογίζονται κατ’ αξία· 

δ) δεν επιβάλλονται τέλη και επιβαρύνσεις σε προξενικές υπηρε 
σίες· 

ε) οι πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις δημο 
σιεύονται στο επίσημα ορισμένο μέσον και, όπου είναι εφικτό 
και δυνατό, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο. Στις πληροφορίες 
περιλαμβάνεται η αιτιολόγηση του τέλους ή της επιβάρυνσης 
για την παρασχεθείσα υπηρεσία, η αρμόδια αρχή, τα τέλη και οι 
επιβαρύνσεις που θα εφαρμοστούν, η προθεσμία και ο τρόπος 
της πληρωμής· και 

στ) δεν επιβάλλονται νέα ή τροποποιημένα τέλη και επιβαρύνσεις 
πριν από τη δημοσίευση των πληροφοριών σύμφωνα με το 
στοιχείο ε) και πριν δοθεί δυνατότητα πρόσβασης στις πληρο 
φορίες. 

Άρθρο 6.10 

Έλεγχοι πριν από την αποστολή 

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν απαιτεί τη διενέργεια ελέγχων πριν 
από την αποστολή ή ισοδύναμων ελέγχων. 

Άρθρο 6.11 

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στους εμπόρους την ευκαιρία να 
αποκομίσουν οφέλη από την εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων 
μετά τον εκτελωνισμό. Η εφαρμογή ελέγχων μετά τον εκτελωνισμό 
δεν επιβάλλει στους εμπόρους αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες απαι 
τήσεις ή επιβαρύνσεις. 

Άρθρο 6.12 

Δασμολογητέα αξία 

Η συμφωνία για τη δασμολογητέα αξία χωρίς τις επιφυλάξεις και 
τις επιλογές που προβλέπονται στο άρθρο 20 και στις παραγρά 

φους 2 έως 4 του παραρτήματος ΙΙΙ της συμφωνίας για τη δασμο 
λογητέα αξία ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίστα 
ται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών. 

Άρθρο 6.13 

Τελωνειακή συνεργασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εντείνουν τη συνεργασία τους σε 
τελωνειακά και συναφή θέματα. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
αναπτύξουν δραστηριότητες για να διευκολύνουν το εμπόριο στον 
τελωνειακό τομέα, συνεκτιμώντας το έργο που επιτελούν στον 
τομέα αυτό οι διεθνείς οργανώσεις. Σε αυτό περιλαμβάνεται η 
δοκιμή νέων τελωνειακών διαδικασιών. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την υποχρέωση που 
ανέλαβαν όσον αφορά τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και προτίθενται να ανταλλάσσουν ειδικές γνώσεις 
σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση των τελωνει 
ακών τεχνικών και διαδικασιών καθώς και με τα συστήματα πληρο 
φορικής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 

α) να επιδιώκουν την εναρμόνιση της τεκμηρίωσης και των πλη 
ροφοριακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις εμπορικές 
συναλλαγές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό να 
διευκολύνεται η ροή των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους 
σε τελωνειακά ζητήματα που αφορούν τις εισαγωγές, τις εξα 
γωγές και τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων· 

β) να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών τους εργα 
στηρίων και των επιστημονικών τους υπηρεσιών και να συνερ 
γάζονται για την εναρμόνιση των μεθόδων που χρησιμοποιούν 
τα τελωνειακά εργαστήρια· 

γ) να ανταλλάσσουν τελωνειακούς υπαλλήλους· 

δ) να οργανώνουν από κοινού προγράμματα για τελωνειακά ζητή 
ματα, για τα στελέχη που συμμετέχουν άμεσα στις τελωνειακές 
διαδικασίες· 

ε) να αναπτύσσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας 
με την εμπορική και την επιχειρηματική κοινότητα· 

στ) να αλληλοβοηθούνται, στο βαθμό που είναι εφικτό, στη δασμο 
λογική κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία και τον προσδιορισμό 
της καταγωγής για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση των 
εισαγόμενων εμπορευμάτων· 

ζ) να προωθούν την ισχυρή και αποτελεσματική επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές 
αρχές, όσον αφορά τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τις επανεξαγω 
γές, τη διαμετακόμιση, τη μεταφόρτωση και άλλες τελωνειακές 
διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τα εμπορεύματα παραποίησης ή 
απομίμησης· και

EL L 127/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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η) να βελτιώνουν την ασφάλεια, διευκολύνοντας, παράλληλα, τις 
εμπορικές συναλλαγές, των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέ 
ρονται μέσω θαλάσσης και άλλων αποστολών από όλες τις 
περιοχές, τα οποία εισάγονται στα συμβαλλόμενα μέρη, μετα 
φορτώνονται ή διαμετακομίζονται μέσω των συμβαλλόμενων 
μερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι στόχοι της 
εντατικοποιημένης και διευρυμένης συνεργασίας περιλαμβά 
νουν, μεταξύ άλλων: 

i) τη συνεργασία για την ενδυνάμωση των τελωνειακών ζητη 
μάτων που αφορούν την ασφάλεια της αλυσίδας διαχειρι 
στικής υποστήριξης του διεθνούς εμπορίου· και 

ii) το συντονισμό των θέσεων, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
σε όλα τα πολυμερή φόρουμ όπου ενδέχεται να τεθούν και 
να συζητηθούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια των εμπο 
ρευματοκιβωτίων. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η μεταξύ τους 
τεχνική συνεργασία έχει θεμελιώδη σημασία για τη διευκόλυνση 
της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
συμφωνία και για την επίτευξη υψηλών επιπέδων διευκόλυνσης των 
εμπορικών συναλλαγών. Τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω των τελωνει 
ακών τους διοικήσεων, συμφωνούν να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα 
τεχνικής συνεργασίας με κοινά καθορισμένους όρους ως προς το 
πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των μέτρων 
συνεργασίας στα τελωνεία και σε τομείς που συνδέονται με τα 
τελωνεία. 

6. Μέσω των αντίστοιχων τελωνειακών τους διοικήσεων και 
άλλων αρχών αρμόδιων για συνοριακά ζητήματα, τα συμβαλλόμενα 
μέρη επενεξετάζουν σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διευκό 
λυνση των εμπορικών συναλλαγών, στις οποίες μεταξύ άλλων περι 
λαμβάνονται οι συναφείς εργασίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ και του 
ΠΟΤ, προκειμένου να προσδιορίσουν τομείς στους οποίους η περαι 
τέρω κοινή δράση θα μπορούσε να διευκολύνει τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να προωθήσει 
τους κοινούς πολυμερείς στόχους. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνερ 
γάζονται για να καθορίσουν, όπου είναι δυνατόν, κοινές θέσεις 
στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των τελωνείων και της 
διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, κυρίως στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ και του ΠΟΤ. 

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη βοηθούν το ένα το άλλο για την 
εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κεφαλαίου, του Πρωτο 
κόλλου για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊ 
όντων καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, καθώς 
και των αντίστοιχων νομοθετικών ή κανονιστικών τους διατάξεων σε 
τελωνειακά θέματα. 

Άρθρο 6.14 

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία διοικητική συν 
δρομή σε τελωνειακά θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρω 
τοκόλλου για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά 
θέματα. 

2. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εφαρμόζει 
το κεφάλαιο δεκατέσσερα (διαδικασία επίλυσης των διαφορών) της 
παρούσας συμφωνίας για τα θέματα που καλύπτονται από το άρθρο 
9.1 του Πρωτοκόλλου για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε 
τελωνειακά θέματα. 

Άρθρο 6.15 

Τελωνειακά σημεία επαφής 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν καταλόγους των καθο 
ρισμένων σημείων επαφής για τα ζητήματα που προκύπτουν στο 
πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου και του Πρωτοκόλλου για τον 
καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» 
και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας. 

2. Τα σημεία επαφής εργάζονται για την επίλυση επιχειρησιακών 
ζητημάτων που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, μέσω διαβου 
λεύσεων. Εάν ένα ζήτημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω των 
σημείων επαφής, παραπέμπεται στην Επιτροπή Τελωνείων η οποία 
αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Άρθρο 6.16 

Επιτροπή Τελωνείων 

1. Η Επιτροπή Τελωνείων που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 
15.2 παράγραφος 1 (ειδικές επιτροπές) εξασφαλίζει την εύρυθμη 
λειτουργία του παρόντος κεφαλαίου και του Πρωτοκόλλου για τον 
καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» 
και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, καθώς και του Πρωτο 
κόλλου για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητή 
ματα, και εξετάζει κάθε πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρ 
μογή τους. Για τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα 
συμφωνία, η Επιτροπή Τελωνείων διαβιβάζει έκθεση στην Επιτροπή 
Εμπορίου η οποία ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 15.1 παράγραφος 
1 (Επιτροπή Εμπορίου). 

2. Η Επιτροπή Τελωνείων απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
τελωνειακών και άλλων αρμόδιων αρχών των συμβαλλόμενων 
μερών που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και θέματα διευ 
κόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, για τη διαχείριση του Πρω 
τοκόλλου για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή 
«προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, 
καθώς και του Πρωτοκόλλου για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή 
σε τελωνειακά ζητήματα. 

3. Η Επιτροπή Τελωνείων εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό 
και συνεδριάζει σε ετήσια βάση, ο τόπος της συνεδρίασης εναλλάσ 
σεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

4. Κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους, η Επιτροπή 
Τελωνείων συνεδριάζει για να συζητήσει και να επιχειρήσει να επι 
λύσει κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των συμ 
βαλλόμενων μερών σε ζητήματα που περιλαμβάνονται στο παρόν 
κεφάλαιο και στο Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των «καταγόμε 
νων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων διοικη 
τικής συνεργασίας, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομέ 
νων της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, της δασμολογι 
κής κατάταξης, της καταγωγής των εμπορευμάτων και της αμοι 
βαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, ιδίως όσον 
αφορά τα άρθρα 7 και 8 του Πρωτοκόλλου για την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα. 

5. Η Επιτροπή Τελωνείων μπορεί να διατυπώνει ψηφίσματα, 
συστάσεις ή γνωμοδοτήσεις τα οποία θεωρεί αναγκαία για την 
επίτευξη των κοινών στόχων και για την εύρυθμη λειτουργία των 
μηχανισμών που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο και στο Πρωτό 
κολλο για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊ 
όντων καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, καθώς 
και στο Πρωτόκολλο για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε 
τελωνειακά ζητήματα.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΤΜΗΜΑ A 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 7.1 

Στόχος, πεδίο εφαρμογής και κάλυψη 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, επαναβεβαιώνοντας τα αντίστοιχα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία 
ΠΟΕ, ορίζουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη σταδιακή αμοιβαία 
απελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και της 
εγκατάστασης καθώς και για τη συνεργασία στον τομέα του ηλε 
κτρονικού εμπορίου. 

2. Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να θεω 
ρηθεί ότι επιβάλλει υποχρεώσεις στον τομέα των δημόσιων συμβά 
σεων. 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται για τις επιδοτήσεις ή τις 
επιχορηγήσεις που παρέχει ένα συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμ 
βανομένων των δανείων, εγγυήσεων και ασφαλίσεων με κρατική 
υποστήριξη. 

4. Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
διατηρεί το δικαίωμα ρύθμισης και θέσπισης νέων κανονιστικών 
ρυθμίσεων για την εκπλήρωση θεμιτών πολιτικών στόχων. 

5. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν 
φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργα 
σίας ενός συμβαλλόμενου μέρους, ούτε σε μέτρα που αφορούν 
θέματα σχετικά με την υπηκόοτητα, τη διαμονή ή την απασχόληση 
σε μόνιμη βάση. 

6. Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν απαγορεύει στα 
συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση της 
εισόδου ή της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στο έδα 
φός τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για 
την προστασία της ακεραιότητας φυσικών προσώπων και την εξα 
σφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας αυτών διαμέσου των συνόρων, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά 
τρόπον ώστε να αναιρούν εν όλω ή εν μέρει τα οφέλη που απορ 
ρέουν για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος από τους όρους της 
συγκεκριμένης υποχρέωσης στο παρόν κεφάλαιο και στα παραρτή 
ματά του ( 4 ). 

Άρθρο 7.2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου: 

α) ως μέτρο νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται από συμβαλλό 
μενο μέρος υπό μορφή νόμου, κανονισμού, κανόνα, διαδικα 
σίας, απόφασης, διοικητικής πράξης ή υπό οποιαδήποτε άλλη 
μορφή· 

β) ως μέτρα που λαμβάνονται ή διατηρούνται από συμβαλλόμενο 
μέρος νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται από: 

i) κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές· και 

ii) μη κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που μεταβιβάζονται από κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές 
διοικήσεις και αρχές· 

γ) ως πρόσωπο νοείται είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο· 

δ) ως φυσικό πρόσωπο νοείται υπήκοος της Κορέας ή ενός από τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την αντί 
στοιχη εθνική νομοθεσία τους· 

ε) ως νομικό πρόσωπο νοείται κάθε νομική οντότητα που έχει 
δεόντως συσταθεί ή οργανωθεί, βάσει της ισχύουσας νομοθε 
σίας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα η οποία ανήκει στον 
ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εται 
ρειών, των οικονομικών συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων, 
των προσωπικών εταιρειών, των κοινών επιχειρήσεων, των ατο 
μικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων· 

στ) ως νομικό πρόσωπο ενός συμβαλλόμενου μέρους νοείται: 

i) νομικό πρόσωπο που συγκροτείται σύμφωνα με τους νόμους 
κράτους ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της Κορέας, αντίστοιχα, και έχει την επίσημη έδρα του, την 
κεντρική διοίκησή του ( 5 ) ή τον κύριο τόπο των δραστηριο 
τήτων του στο έδαφος για το οποίο ισχύει η συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος της Κορέας, αντίστοιχα. 
Εάν το νομικό πρόσωπο έχει μόνον την επίσημη έδρα του ή 
την κεντρική διοίκησή του στο έδαφος στο οποίο εφαρμό 
ζεται η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος 
της Κορέας, δεν θεωρείται ως νομικό πρόσωπο της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή της Κορέας, αντίστοιχα, εκτός εάν συμμε 
τέχει σε ουσιαστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ( 6 ) στο 
έδαφος στο οποίο ισχύει η Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος της Κορέας, αντίστοιχα· ή

EL L 127/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 4 ) Το γεγονός ότι απαιτείται ταξιδιωτική θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα 
ορισμένων μόνο χωρών και όχι άλλων δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
αναιρεί εν όλω ή εν μέρει τα οφέλη που απορρέουν από τους όρους 
της συγκεκριμένης υποχρέωσης στο παρόν κεφάλαιο και στα παραρτή 
ματά του. 

( 5 ) Ως κεντρική διοίκηση νοείται η έδρα όπου λαμβάνονται οι τελικές απο 
φάσεις. 

( 6 ) Σύμφωνα με την κοινοποίηση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω 
παϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ (έγγρ. WT/REG39/1), το συμβαλλόμενο 
μέρος ΕΕ θεωρεί ότι η έννοια του «αποτελεσματικού και συνεχούς 
δεσμού» με την οικονομία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 48 της Συνθήκης, είναι ισοδύναμη με την 
έννοια των «ουσιαστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», όπως προ 
βλέπεται στο άρθρο V παράγραφος 6 της GATS. Ομοίως, νομικό πρό 
σωπο που συγκροτείται σύμφωνα με τους νόμους της Κορέας και έχει 
την επίσημη έδρα του ή την κεντρική διοίκησή του στο έδαφος της 
Κορέας, το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ επεκτείνει τα οφέλη της παρούσας 
συμφωνίας μόνον εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο έχει ουσιαστική και 
διαρκή σχέση με την οικονομία της Κορέας.
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ii) στην περίπτωση εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 7.9 
στοιχείο α), ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει ή ελέγχεται 
από φυσικά πρόσωπα του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ ή 
της Κορέας, αντίστοιχα, ή από νομικό πρόσωπο της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή της Κορέας το οποίο προσδιορίζεται στο 
εδάφιο i), αντίστοιχα. 

Ένα νομικό πρόσωπο: 

i) ανήκει σε πρόσωπα του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ ή της 
Κορέας εάν πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου 
του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε πρόσωπα του συμ 
βαλλόμενου μέρους ΕΕ ή της Κορέας, αντίστοιχα· 

ii) ελέγχεται από πρόσωπα του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ ή 
της Κορέας, εάν αυτά έχουν το δικαίωμα να ορίζουν την 
πλειοψηφία των διευθυντών του ή να διευθύνουν νομίμως 
τις δραστηριότητές του· 

iii) συνδέεται με άλλο πρόσωπο όταν ελέγχει ή ελέγχεται από 
το συγκεκριμένο άλλο πρόσωπο· ή όταν αυτό και το άλλο 
πρόσωπο ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο· 

ζ) Παρά την παράγραφο στ), οι ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύο 
νται εκτός του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ ή της Κορέας και 
ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Κορέας αντίστοιχα, καλύπτονται επίσης από 
την παρούσα συμφωνία εάν τα σκάφη τους έχουν νηολογηθεί 
σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία του εν λόγω κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κορέας και φέρουν τη 
σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Κορέας ( 7 )· 

η) ως συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης νοείται συμφωνία που 
ουσιαστικά απελευθερώνει το εμπόριο στον τομέα των υπηρε 
σιών και της εγκατάστασης σύμφωνα με τη συμφωνία ΠΟΕ και 
ιδίως τα άρθρα V και Vα της GATS· 

ια) ως υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών νοούνται 
οι σχετικές εργασίες που εκτελούνται σε αεροσκάφος ή τμήμα 
αυτού το οποίο έχει αποσυρθεί από τη γραμμή και δεν περι 
λαμβάνουν τις λεγόμενες εργασίες συντήρησης γραμμής πτή 
σεων· 

ιβ) ως υπηρεσίες ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων (εφεξής 
«ΗΣΚ») νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω συστημά 
των πληροφορικής τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικές με 
τα προγραμματισμένα δρομολόγια των αερομεταφορέων, τη 
διαθεσιμότητα αυτών, τους ναύλους και τους κανόνες που 
ισχύουν για τους ναύλους και βάσει των οποίων είναι δυνατόν 
να γίνονται κρατήσεις και να εκδίδονται εισιτήρια· 

ιγ) ως πώληση και μάρκετινγκ υπηρεσιών αερομεταφορών νοούνται 
οι δυνατότητες του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα να πωλεί 
και να διαθέτει ελεύθερα στην αγορά υπηρεσίες αερομεταφο 
ρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των θεμάτων που συνδέονται 
με το μάρκετινγκ όπως έρευνα αγοράς, διαφήμιση και διανομή. 
Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν τον καθορισμό 
τιμών των υπηρεσιών αερομεταφορών ούτε τους ισχύοντες 
όρους· και 

ιδ) ως πάροχος υπηρεσιών νοείται κάθε πρόσωπο που παρέχει ή 
επιθυμεί να παράσχει μια υπηρεσία, μεταξύ άλλων ως επενδυ 
τής. 

Άρθρο 7.3 

Επιτροπή εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, 
της εγκατάστασης και του ηλεκτρονικού εμπορίου 

1. Η επιτροπή εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των υπηρε 
σιών, της εγκατάστασης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, που 
συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 15.2 παράγραφος 1 (ειδικές 
επιτροπές) περιλαμβάνει εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών. 
Ο κύριος εκπρόσωπος των συμβαλλόμενων μερών στην επιτροπή 
είναι στέλεχος της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή 
του παρόντος κεφαλαίου. 

2. Η επιτροπή: 

α) επιβλέπει και αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου· 

β) εξετάζει θέματα σχετικά με το παρόν κεφάλαιο τα οποία της 
παραπέμπει ένα συμβαλλόμενο μέρος· και 

γ) παρέχει στις σχετικές αρχές ευκαιρίες για την ανταλλαγή πλη 
ροφοριών σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας αναφορικά 
με το άρθρο 7.46. 

ΤΜΗΜΑ B 

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 

Άρθρο 7.4 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται για τα μέτρα των συμβαλλόμε 
νων μερών που επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
όλων των τομέων, με τις παρακάτω εξαιρέσεις: 

α) οπτικοακουστικές υπηρεσίες ( 8 )· 

β) εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές· και 

γ) εσωτερικές και διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες, είτε τακτικές είτε 
μη τακτικές, και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση 
των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, με εξαίρεση:

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/25 

( 7 ) Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται για την εγκατάσταση. 

( 8 ) Η εξαίρεση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος τμήματος ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο Πολιστικής 
Συνεργασίας.
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i) τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών· 

ii) την πώληση και την προώθηση στην αγορά υπηρεσιών αερο 
μεταφορών· 

iii) τις υπηρεσίες ΗΣΚ· και 

iv) άλλες βοηθητικές υπηρεσίες των υπηρεσιών αερομεταφορών, 
όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους, υπηρεσίες ενοικία 
σης αεροσκαφών με πλήρωμα και υπηρεσίες διαχείρισης 
αερολιμένων. 

2. Τα μέτρα που επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρε 
σιών περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία επηρεάζουν: 

α) την παραγωγή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, την πώληση και τη 
διάθεση μιας υπηρεσίας· 

β) την αγορά, την πληρωμή ή τη χρήση μιας υπηρεσίας· 

γ) όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, τη δυνατότητα πρόσβασης 
και χρήσης δικτύων ή υπηρεσιών που απαιτούνται από τα συμ 
βαλλόμενα μέρη προκειμένου να διατεθούν εν γένει στο κοινό· 
και 

δ) την παρουσία, στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους, ενός 
παρόχου υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος: 

α) ως διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ορίζεται η παροχή μιας 
υπηρεσίας: 

i) από το έδαφος του ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· και 

ii) στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους για τους χρήστες 
υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· 

β) ο όρος υπηρεσίες περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών σε 
όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται 
κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας· και 

γ) ως υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξου 
σίας νοούνται όλες οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται ούτε σε 
εμπορική βάση ούτε ανταγωνιστικά σε σχέση με έναν ή περισ 
σότερους παρόχους υπηρεσιών. 

Άρθρο 7.5 

Πρόσβαση στην αγορά 

1. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά μέσω διασυνοριακής 
παροχής υπηρεσιών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στις υπη 
ρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που προβλέ 
πεται κατ’ εφαρμογή των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων που 
έχουν συμφωνηθεί και καθοριστεί στις ειδικές υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα 7-Α. 

2. Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πρό 
σβασης στην αγορά, τα μέτρα τα οποία δεν εγκρίνονται ούτε δια 
τηρούνται από ένα συμβαλλόμενο μέρος σε επίπεδο περιφερειακής 
υποδιαίρεσης ή στο σύνολο του εδάφους του, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο παράρτημα 7-Α, είναι τα εξής: 

α) περιορισμοί ως προς τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών, υπό 
μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων, μονοπωλίων, αποκλειστικής 
παροχής υπηρεσιών ή απαίτησης για εξέταση των οικονομικών 
αναγκών ( 9 )· 

β) περιορισμοί ως προς τη συνολική αξία συναλλαγών ή στοιχείων 
του ενεργητικού στον τομέα των υπηρεσιών, υπό μορφή αριθ 
μητικών ποσοστώσεων ή απαίτησης για εξέταση των οικονομικών 
αναγκών· και 

γ) περιορισμοί ως προς το συνολικό αριθμό συναλλαγών στον 
τομέα των υπηρεσιών ή ως προς τη συνολική ποσότητα των 
παραγόμενων υπηρεσιών η οποία εκφράζεται με καθορισμένες 
αριθμητικές μονάδες, υπό μορφή ποσοστώσεων ή απαίτησης 
για εξέταση των οικονομικών αναγκών ( 10 ). 

Άρθρο 7.6 

Εθνική μεταχείριση 

1. Στους τομείς στους οποίους οι υποχρεώσεις πρόσβασης στην 
αγορά περιλαμβάνονται στο παράρτημα 7-Α, και με την επιφύλαξη 
τυχόν όρων και περιορισμών που καθορίζονται σε αυτό, κάθε συμ 
βαλλόμενο μέρος παρέχει σε υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, όσον αφορά όλα τα μέτρα 
που επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, μεταχείριση 
όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παραχωρεί στις δικές 
του ομοειδείς υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών. 

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος είναι δυνατόν να πληροί την απαί 
τηση της παραγράφου 1 παραχωρώντας στις υπηρεσίες και στους 
παρόχους υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, είτε 
τυπικά πανομοιότυπη μεταχείριση με αυτή που παρέχει στις δικές 
του ομοειδείς υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών, είτε τυπικά δια 
φορετική μεταχείριση.

EL L 127/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 9 ) Στο παρόν εδάφιο περιλαμβάνονται τα μέτρα βάσει των οποίων ένας 
πάροχος υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους υποχρεούται να 
είναι εγκατεστημένος, κατά την έννοια του άρθρου 7.9 στοιχείο α), ή να 
διαμένει στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους ως προϋπόθεση για 
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. 

( 10 ) Το παρόν εδάφιο δεν καλύπτει μέτρα που λαμβάνονται από συμβαλλό 
μενο μέρος και περιορίζουν τις εισροές για τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών.
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3. Η τυπικά πανομοιότυπη ή η τυπικά διαφορετική μεταχείριση 
θεωρείται ότι είναι λιγότερο ευνοϊκή, εάν τροποποιεί τους όρους 
ανταγωνισμού υπέρ των υπηρεσιών ή παρόχων υπηρεσιών του ενός 
συμβαλλόμενου μέρους, σε σύγκριση με ομοειδείς υπηρεσίες ή 
παρόχους υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

4. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται βάσει του 
παρόντος άρθρου δεν θεωρείται ότι επιβάλλουν σε οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος την υποχρέωση να αντισταθμίσει τα εγγενή 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που απορρέουν από τον εξωγενή 
χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών ή παρόχων υπηρεσιών. 

Άρθρο 7.7 

Κατάλογοι υποχρεώσεων 

1. Οι τομείς που απελευθερώνονται από κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος σύμφωνα με το παρόν τμήμα και οι περιορισμοί πρόσβασης 
στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης που εφαρμόζονται, μέσω επι 
φυλάξεων, σε υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών του άλλου συμ 
βαλλόμενου μέρους στους εν λόγω τομείς καθορίζονται σε κατα 
λόγους υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 7-Α. 

2. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεσπίζει νέα 
μέτρα που εισάγουν διακρίσεις ή μέτρα που εισάγουν μεγαλύτερες 
διακρίσεις, όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τους παρόχους υπηρεσιών 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, σε σύγκριση με τη μεταχείριση 
που παρέχει βάσει των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που έχει ανα 
λάβει σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Άρθρο 7.8 

Μεταχείριση ΜΕΚ ( 11 ) 

1. Όσον αφορά οποιαδήποτε μέτρα που καλύπτονται από το 
παρόν τμήμα και επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν άρθρο, κάθε συμβαλ 
λόμενο μέρος χορηγεί στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρε 
σιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο 
ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις ομοειδείς υπηρεσίες και παρό 
χους υπηρεσιών κάθε τρίτης χώρας στο πλαίσιο συμφωνίας οικονο 
μικής ολοκλήρωσης την οποία υπογράφει μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας συμφωνίας. 

2. Η μεταχείριση που προκύπτει από συμφωνία περιφερειακής 
οικονομικής ολοκλήρωσης και χορηγείται από ένα συμβαλλόμενο 
μέρος στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών τρίτου συμ 
βαλλόμενου μέρους εξαιρείται από την υποχρέωση της παραγράφου 
1 μόνον εάν η εν λόγω μεταχείριση χορηγείται με βάση τομεακές ή 
οριζόντιες υποχρεώσεις για τις οποίες η συμφωνία περιφερειακής 
οικονομικής ολοκλήρωσης ορίζει σημαντικά υψηλότερο επίπεδο 
υποχρεώσεων από εκείνες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
παρόντος τμήματος, όπως ορίζονται στο παράρτημα 7-Β. 

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τη μεταχείριση 
που χορηγείται: 

α) βάσει μέτρων που προβλέπουν την αναγνώριση προσόντων, 
αδειών ή μέτρων προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το 

άρθρο VII της GATS ή το παράρτημά της για τις χρηματοπι 
στωτικές υπηρεσίες· 

β) βάσει οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης που 
αφορά, εν όλω ή κυρίως, τη φορολογία· ή 

γ) βάσει μέτρων που καλύπτονται από τις απαλλαγές ΜΕΚ οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 7-Γ. 

4. Το παρόν κεφάλαιο δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι 
εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόζουν ευνοϊκές ρυθμί 
σεις υπέρ γειτονικών χωρών, με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλ 
λαγών που περιορίζονται σε συνεχόμενες παραμεθόριες ζώνες και 
αφορούν υπηρεσίες οι οποίες παράγονται και καταναλώνονται επι 
τόπου. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Εγκατάσταση 

Άρθρο 7.9 

Ορισμοί: 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος: 

α) ως εγκατάσταση νοείται: 

i) η σύσταση, αγορά ή διατήρηση νομικού προσώπου ( 12 )· είτε 

ii) η δημιουργία ή διατήρηση υποκαταστήματος ή γραφείου 
αντιπροσωπείας 

στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους με σκοπό την άσκηση οικο 
νομικής δραστηριότητας· 

β) ως επενδυτής νοείται κάθε πρόσωπο που επιχειρεί να ασκήσει ή 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της σύστασης επιχείρη 
σης ( 13 )· 

γ) ως οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα οικο 
νομικής φύσης εκτός από τις δραστηριότητες που πραγματοποι 
ούνται κατά την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας, δηλαδή δρα 
στηριότητες που δεν πραγματοποιούνται ούτε σε εμπορική βάση 
ούτε σε πλαίσιο ανταγωνισμού με έναν ή περισσότερους οικο 
νομικούς φορείς· 

δ) ως θυγατρική εταιρεία νομικού προσώπου ενός συμβαλλόμενου 
μέρους νοείται το νομικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται 
ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νομικό πρόσωπο του ίδιου συμ 
βαλλόμενου μέρους· και

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/27 

( 11 ) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν ερμηνεύεται ως επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος τμήματος. 

( 12 ) Οι όροι «σύσταση» και «αγορά» νομικού προσώπου θεωρείται ότι περι 
λαμβάνουν την κεφαλαιουχική συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο με σκοπό 
τη σύναψη ή διατήρηση διαρκών οικονομικών δεσμών. 

( 13 ) Όταν η οικονομική δραστηριότητα δεν ασκείται άμεσα από ένα νομικό 
πρόσωπο αλλά μέσω άλλων μορφών επιχείρησης, όπως υποκατάστημα ή 
γραφείο αντιπροσωπείας, ο επενδυτής, συμπεριλαμβανομένου του νομι 
κού προσώπου, μέσω της εν λόγω επιχείρησης, έχει την ίδια μεταχείριση 
με εκείνη που προβλέπεται για τους επενδυτές δυνάμει της παρούσας 
συμφωνίας. Η μεταχείριση αυτή επεκτείνεται στην επιχείρηση μέσω της 
οποίας διεξάγεται η οικονομική δραστηριότητα και δεν είναι αναγκαίο 
να επεκταθεί σε κανένα άλλο τμήμα του επενδυτή το οποίο είναι εγκα 
τεστημένο εκτός του εδάφους στο οποίο διεξάγεται η οικονομική δρα 
στηριότητα.
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ε) ως υποκατάστημα νομικού προσώπου νοείται τόπος επιχειρημα 
τικής δραστηριότητας χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με 
χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μιας μητρικής εται 
ρείας, που διαθέτει διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξο 
πλισμό που απαιτούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δρα 
στηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, αν 
χρειαστεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική εταιρεία, 
της οποίας η έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν είναι υποχρεω 
μένοι να διαπραγματεύονται απευθείας με τη μητρική αυτή εται 
ρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο επιχειρημα 
τικής δραστηριότητας που συνιστά την επέκταση. 

Άρθρο 7.10 

Πεδίο εφαρμογής 

Για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και ιδίως των όρων 
εγκατάστασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, το παρόν τμήμα 
εφαρμόζεται για τα μέτρα των συμβαλλόμενων μερών που επηρεά 
ζουν την εγκατάσταση ( 14 ) σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, 
με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

α) μεταλλεία, παραγωγή και επεξεργασία ( 15 ) πυρηνικών υλικών· 

β) παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλι 
κού ( 16 )· 

γ) οπτικοακουστικές υπηρεσίες ( 17 )· 

δ) εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές· και 

ε) εθνικές και διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες, είτε τακτικές είτε μη 
τακτικές, και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση 
των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, με εξαίρεση: 

i) τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών· 

ii) την πώληση και την προώθηση στην αγορά υπηρεσιών αερο 
μεταφορών· 

iii) τις υπηρεσίες ΗΣΚ· και 

iv) άλλες βοηθητικές υπηρεσίες των υπηρεσιών αερομεταφορών, 
όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους, υπηρεσίες ενοικία 
σης αεροσκαφών με πλήρωμα και υπηρεσίες διαχείρισης 
αερολιμένων. 

Άρθρο 7.11 

Πρόσβαση στην αγορά 

1. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά μέσω εγκατάστασης, 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί στις επιχειρήσεις και στους 

επενδυτές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μεταχείριση όχι λιγό 
τερο ευνοϊκή από αυτήν που προβλέπεται κατ’ εφαρμογή των όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί και καθορι 
στεί στις ειδικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
7-Α. 

2. Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πρό 
σβασης στην αγορά, τα μέτρα τα οποία δεν θεσπίζονται ή δεν 
διατηρούνται από συμβαλλόμενο μέρος είτε σε επίπεδο περιφερει 
ακής υποδιαίρεσης είτε στο σύνολο του εδάφους του, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα 7-Α, είναι τα εξής: 

α) περιορισμοί ως προς τον αριθμό των εγκαταστάσεων (εμπορικών 
παρουσιών) υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων, μονοπω 
λίων, κατ’ αποκλειστικότητα παροχής υπηρεσιών ή άλλων απαι 
τήσεων εμπορικής παρουσίας, όπως η εξέταση οικονομικών 
αναγκών· 

β) περιορισμοί ως προς τη συνολική αξία συναλλαγών ή στοιχείων 
του ενεργητικού υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή απαί 
τησης εξέτασης οικονομικών αναγκών· 

γ) περιορισμοί όσον αφορά το συνολικό αριθμό συναλλαγών είτε 
ως προς τη συνολική ποσότητα παραγωγής, εκφρασμένου σε 
καθορισμένες αριθμητικές μονάδες υπό τη μορφή ποσοστώσεων 
είτε ως προς την απαίτηση εξέτασης οικονομικών αναγκών ( 18 )· 

δ) περιορισμοί όσον αφορά τη συμμετοχή ξένου κεφαλαίου υπό 
μορφή ανώτατων ποσοστιαίων περιορισμών στις μετοχές που 
κατέχουν αλλοδαποί ή τη συνολική αξία μεμονωμένων ή συνο 
λικών ξένων επενδύσεων· 

ε) μέτρα που επιβάλλουν περιορισμούς ή απαιτούν ειδικές μορφές 
νομικού προσώπου ή κοινές επιχειρήσεις μέσω των οποίων 
επενδυτής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μπορεί να ασκή 
σει οικονομική δραστηριότητα· και 

στ) περιορισμοί ως προς τον συνολικό αριθμό των φυσικών προ 
σώπων, πλην των στελεχών και των ασκούμενων πτυχιούχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 7.17. οι οποίοι μπορεί να απα 
σχολούνται σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή να απασχολούνται 
από έναν επενδυτή και οι οποίοι είναι αναγκαίοι και άμεσα 
συνδεόμενοι με τις επιδόσεις της οικονομικής δραστηριότητας 
με τη μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή απαίτησης εξέτασης 
οικονομικών αναγκών. 

Άρθρο 7.12 

Εθνική μεταχείριση ( 19 ) 

1. Στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα 7-Α και υπό 
τους όρους και τις συνθήκες που καθορίζονται σε αυτό όσον αφορά 
όλα τα μέτρα που επηρεάζουν την εγκατάσταση, κάθε συμβαλλό 
μενο μέρος παρέχει στις εμπορικές παρουσίες και στους επενδυτές 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο 
ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στις δικές του εμπορικές παρουσίες 
και επενδυτές που ασκούν ομοειδή οικονομική δραστηριότητα.

EL L 127/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 14 ) Η προστασία των επενδύσεων, εκτός από τη μεταχείριση που απορρέει 
από το άρθρο 7.12 συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών 
μεταξύ επενδυτή και κράτους, δεν καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο. 

( 15 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η επεξεργασία πυρηνικών υλικών καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη διεθνή πρότυπη 
ταξινόμηση όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, η οποία 
καταρτίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, Stati
stical Papers, σειρά M, αριθ. 4, ISIC REV 3.1. 2002 κωδικός 2330. 

( 16 ) Το πολεμικό υλικό περιορίζεται σε κάθε προϊόν που προορίζεται και 
κατασκευάζεται αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση, σε σχέση με τη 
διεξαγωγή πολέμου ή αμυντικών δραστηριοτήτων. 

( 17 ) Η εξαίρεση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος τμήματος ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο Πολιστικής 
Συνεργασίας. 

( 18 ) Τα στοιχεία α) έως γ) δεν καλύπτουν μέτρα που ελήφθησαν προκειμέ 
νου να περιοριστεί η παραγωγή ενός γεωργικού προϊόντος. 

( 19 ) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα μέτρα που διέπουν τη σύνθεση των 
διοικητικών συμβουλίων μιας εμπορικής παρουσίας, όπως οι απαιτήσεις 
υπηκοότητας και κατοικίας.
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2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος είναι δυνατόν να πληροί τον όρο 
της παραγράφου 1 παραχωρώντας στις εμπορικές παρουσίες και 
στους επενδυτές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, είτε τυπικά 
πανομοιότυπη μεταχείριση με αυτή που παρέχει στις δικές του 
ομοειδείς εμπορικές παρουσίες και επενδυτές είτε τυπικά διαφορε 
τική μεταχείριση. 

3. Η τυπικά πανομοιότυπη ή η τυπικά διαφορετική μεταχείριση 
θεωρείται ότι είναι λιγότερο ευνοϊκή εάν τροποποιεί τους όρους 
ανταγωνισμού υπέρ των εμπορικών παρουσιών ή των επενδυτών 
του συμβαλλόμενου μέρους, σε σύγκριση με ομοειδείς εμπορικές 
παρουσίες ή επενδυτές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

4. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται βάσει του 
παρόντος άρθρου δεν σημαίνουν ότι απαιτείται από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος να αντισταθμίσει τυχόν εγγενή ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα που απορρέουν από τον εξωγενή χαρακτήρα των 
σχετικών εμπορικών παρουσιών ή επενδυτών. 

Άρθρο 7.13 

Κατάλογοι υποχρεώσεων 

1. Οι τομείς που απελευθερώνονται από κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος σύμφωνα με το παρόν τμήμα και, μέσω επιφυλάξεων, οι 
περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης που 
εφαρμόζονται σε εμπορικές παρουσίες και επενδυτές του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους στους εν λόγω τομείς παρατίθενται στους 
καταλόγους υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 7- 
Α. 

2. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεσπίζει νέα 
μέτρα που εισάγουν διακρίσεις ή μέτρα που εισάγουν μεγαλύτερες 
διακρίσεις, όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τους παρόχους υπηρεσιών 
του αλλου συμβαλλόμενου μέρους, σε σύγκριση με τη μεταχείριση 
που παρέχει βάσει των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που έχει ανα 
λάβει σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Άρθρο 7.14 

Μεταχείριση ΜΕΚ ( 20 ) 

1. Όσον αφορά οποιαδήποτε μέτρα που καλύπτονται από το 
παρόν τμήμα και επηρεάζουν την εγκατάσταση, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο παρόν άρθρο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί 
στις εμπορικές παρουσίες και στους επενδυτές του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που 
χορηγεί στις ομοειδείς εμπορικές παρουσίες και επενδυτές κάθε 
τρίτης χώρας στο πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης 
την οποία υπογράφει μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας ( 21 ). 

2. Η μεταχείριση που προκύπτει από συμφωνία περιφερειακής 
οικονομικής ολοκλήρωσης και χορηγείται από ένα συμβαλλόμενο 
μέρος στις εμπορικές παρουσίες και στους επενδυτές τρίτου κρά 
τους, εξαιρείται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 μόνον εάν 
η εν λόγω μεταχείριση χορηγείται με βάση τομεακές ή οριζόντιες 
δεσμεύσεις για τις οποίες η συμφωνία περιφερειακής οικονομικής 

ολοκλήρωσης ορίζει σημαντικά υψηλότερο επίπεδο υποχρεώσεων 
από εκείνες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος τμήμα 
τος, όπως ορίζονται στο παράρτημα 7-Β. 

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τη μεταχείριση 
που χορηγείται: 

α) βάσει μέτρων που προβλέπουν την αναγνώριση προσόντων, 
αδειών ή μέτρων προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το 
άρθρο VII της GATS ή το παράρτημά της για τις χρηματοπι 
στωτικές υπηρεσίες· 

β) βάσει οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης που 
αφορά, εν όλω ή κυρίως, τη φορολογία· ή 

γ) βάσει μέτρων που καλύπτονται από απαλλαγή ΜΕΚ η οποία 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 7-Γ. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν σημαίνουν ότι 
απαγορεύεται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει ευνοϊκές 
ρυθμίσεις υπέρ γειτονικών χωρών, με σκοπό τη διευκόλυνση των 
συναλλαγών που περιορίζονται σε συνεχόμενες παραμεθόριες ζώνες 
και αφορούν υπηρεσίες οι οποίες παράγονται και καταναλώνονται 
επιτόπου. 

Άρθρο 7.15 

Άλλες συμφωνίες 

Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι: 

α) περιορίζει τα δικαιώματα των επενδυτών των συμβαλλόμενων 
μερών να επωφεληθούν από οποιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχεί 
ριση που προβλέπεται σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική 
διεθνή συμφωνία σχετικά με τις επενδύσεις, με συμβαλλόμενα 
μέρη ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κορέα· 
και 

β) παρεκκλίνουν από τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις των συμβαλ 
λόμενων μερών στο πλαίσιο συμφωνιών οι οποίες παρέχουν 
στους επενδυτές των συμβαλλόμενων μερών ευνοϊκότερη μετα 
χείριση από εκείνη που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας 
συμφωνίας. 

Άρθρο 7.16 

Επανεξέταση του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις 

1. Με σκοπό τη σταδιακή απελευθέρωση των επενδύσεων, τα 
συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν το νομικό πλαίσιο για τις επεν 
δύσεις ( 22 ), το επενδυτικό περιβάλλον καθώς και τη ροή των επεν 
δύσεων μεταξύ τους σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν ανα 
λάβει στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών το αργότερο τρία έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, σε 
τακτικά διαστήματα.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/29 

( 20 ) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν ερμηνεύεται ως επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος τμήματος. 

( 21 ) Η υποχρέωση που περιλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο δεν επε 
κτείνεται στις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων που δεν καλύ 
πτονται από το παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
περί επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους. 

( 22 ) Σε αυτό περιλαμβάνονται το παρόν κεφάλαιο και τα παραρτήματα 7-Α 
και 7-Γ.
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2. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη αξιολογούν οποιαδήποτε εμπόδια 
εντοπίστηκαν όσον αφορά τις επενδύσεις, και διεξάγουν διαπραγ 
ματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών, με στόχο την 
εμβάθυνση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβα 
νομένων όσων αφορούν τις γενικές αρχές προστασίας των επενδύ 
σεων. 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Προσωρινή παρουσία φυσικών προσώπων για 
επιχειρηματικούς σκοπούς 

Άρθρο 7.17 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται για τα μέτρα των συμβαλλόμε 
νων μερών που αφορούν την είσοδο και την προσωρινή διαμονή 
στο έδαφός τους στελεχών, ασκούμενων πτυχιούχων, πωλητών επι 
χειρηματικών υπηρεσιών, παρόχων συμβατικών υπηρεσιών και ανε 
ξάρτητων επαγγελματιών, σύμφωνα με το άρθρο 7.1.5. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος: 

α) ως στελέχη νοούνται φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από 
ένα νομικό πρόσωπο ενός συμβαλλόμενου μέρους, πλην μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού, και τα οποία είναι αρμόδια για τη 
σύσταση ή τον κατάλληλο έλεγχο, διοίκηση και λειτουργία μιας 
επιχείρησης. Ο όρος «στελέχη» περιλαμβάνει επιχειρηματικούς 
επισκέπτες αρμόδιους για τη σύσταση μιας επιχείρησης και πρό 
σωπα μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά · 

i) ως επιχειρηματικοί επισκέπτες νοούνται τα φυσικά πρόσωπα 
που εργάζονται σε ανώτερη θέση και τα οποία είναι αρμόδια 
για τη σύσταση μιας επιχείρησης. Δεν συμμετέχουν σε άμεσες 
συναλλαγές με το ευρύ κοινό και δεν λαμβάνουν αμοιβή από 
πηγή εντός του συμβαλλόμενου μέρους υποδοχής· και 

ii) ως πρόσωπα μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά νοούνται τα 
φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν από νομικό πρόσωπο 
ενός συμβαλλόμενου μέρους ή ήταν εταίροι σε αυτό (εκτός 
από τους πλειοψηφούντες μετόχους), τουλάχιστον επί ένα 
έτος και τα οποία μετατέθηκαν προσωρινά σε μια εμπορική 
παρουσία (μεταξύ άλλων υποκαταστήματα, θυγατρικές εται 
ρείες ή συνδεδεμένες εταιρείες) στο έδαφος του άλλου συμ 
βαλλόμενου μέρους. Το οικείο φυσικό πρόσωπο ανήκει σε 
μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Διευθυντικά στελέχη: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν κατ’ εξοχήν διευθυντικά καθή 
κοντα στο πλαίσιο νομικού προσώπου, υπό τη γενική εποπτεία 
ή τη διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου, των μετόχων της 
επιχείρησης ή εξομοιούμενων παραγόντων· στα καθήκοντά τους 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

A) διεύθυνση της εμπορικής παρουσίας ή τμήματος ή υποδιαί 
ρεσης αυτής· 

B) επίβλεψη και έλεγχος της εργασίας των άλλων υπαλλήλων με 
εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες· και 

Γ) εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό ή να 
προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που 
αφορούν το προσωπικό. 

Ειδικοί: 

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο 
και διαθέτουν ειδικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την 
παραγωγή της εμπορικής παρουσίας, τον ερευνητικό εξοπλισμό, 
τις τεχνικές γνώσεις ή τη διαχείριση. Η αξιολόγηση των εν λόγω 
γνώσεων δύναται να αφορά, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που 
αφορούν το φορέα, υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκε 
κριμένο τύπο εργασίας ή εμπορίου που απαιτεί ειδικές τεχνικές 
γνώσεις, καθώς και την ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένων επαγ 
γελμάτων. 

β) ως ασκούμενοι πτυχιούχοι νοούνται φυσικά πρόσωπα που απα 
σχολήθηκαν από νομικό πρόσωπο ενός συμβαλλόμενου μέρους, 
τουλάχιστον επί ένα έτος, διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και 
μετατέθηκαν προσωρινά σε μια εμπορική παρουσία στο έδαφος 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, με σκοπό την επαγγελματική 
εξέλιξη ή την απόκτηση κατάρτισης σε επιχειρηματικές τεχνικές 
ή μεθόδους ( 23 )· 

γ) ως πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών νοούνται φυσικά πρό 
σωπα που είναι αντιπρόσωποι παρόχου υπηρεσιών ενός συμβαλ 
λόμενου μέρους και επιζητούν προσωρινή είσοδο στο έδαφος 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους με σκοπό τη διαπραγμά 
τευση της πώλησης υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για 
την πώληση υπηρεσιών για τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών. 
Δεν συμμετέχουν στην πραγματοποίηση άμεσων πωλήσεων στο 
ευρύ κοινό και δεν λαμβάνουν αμοιβή από πηγή εντός του 
συμβαλλόμενου μέρους υποδοχής· 

δ) ως συμβατικοί πάροχοι υπηρεσιών νοούνται φυσικά πρόσωπα 
που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο ενός συμβαλλόμενου 
μέρους, το οποίο δεν έχει εμπορική παρουσία στο έδαφος του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους και το οποίο έχει συνάψει σύμ 
βαση καλής πίστης για την παροχή υπηρεσιών με τελικό κατα 
ναλωτή στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, βάσει της οποίας 
απαιτείται η παρουσία σε προσωρινή βάση των υπαλλήλων του 
στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος έτσι ώστε να πληρωθεί η 
σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ( 24 )· και

EL L 127/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 23 ) Μπορεί να απαιτηθεί από την εμπορική παρουσία υποδοχής να υποβά 
λει πρόγραμμα κατάρτισης που να καλύπτει τη διάρκεια της διαμονής 
για προηγούμενη έγκριση, αποδεικνύοντας ότι ο σκοπός της διαμονής 
είναι για κατάρτιση η οποία ανταποκρίνεται στο επίπεδο του πανεπι 
στημιακού πτυχίου. 

( 24 ) Η σύμβαση παροχής υπηρεσίας που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο 
συμμορφώνεται με τους νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις του συμ 
βαλλόμενου μέρους όπου εκτελείται η σύμβαση.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)32 von 1432

www.parlament.gv.at



ε) ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες νοούνται φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσίας και είναι εγκατεστημένα 
ως αυτοαπασχολούμενοι στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου 
μέρους και οι οποίοι δεν έχουν εμπορική παρουσία στο έδαφος 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και έχουν συνάψει σύμβαση 
καλής πίστης για την παροχή υπηρεσιών με τελικό καταναλωτή 
στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, βάσει της οποίας απαιτείται η 
παρουσία τους σε προσωρινή βάση στο εν λόγω συμβαλλόμενο 
μέρος έτσι ώστε να πληρωθεί η σύμβαση για την παροχή υπη 
ρεσιών ( 25 ). 

Άρθρο 7.18 

Στελέχη και ασκούμενοι πτυχιούχοι 

1. Για κάθε τομέα που απελευθερώνεται σύμφωνα με το τμήμα Γ 
και υπόκειται σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις που απαριθμούνται στο 
παράρτημα 7-Α, κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στους επεν 
δυτές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους να μεταθέτουν στην εμπο 
ρική παρουσία τους φυσικά πρόσωπα του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι στελέχη 
ή ασκούμενοι πτυχιούχοι, όπως ορίζεται στο άρθρο 7.17. Η προ 
σωρινή είσοδος και η διαμονή στελεχών και ασκούμενων πτυχιού 
χων επιτρέπεται για χρονική περίοδο έως τρία έτη για πρόσωπα 
μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά ( 26 ), 90 ημέρες σε οποιαδήποτε 
12μηνη περίοδο για τους επιχειρηματικούς επισκέπτες ( 27 ) και ένα 
έτος για τους ασκούμενους πτυχιούχους. 

2. Για κάθε τομέα που απελευθερώνεται σύμφωνα με το τμήμα Γ, 
τα μέτρα τα οποία δεν διατηρούνται ούτε θεσπίζονται από ένα 
συμβαλλόμενο μέρος, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παράρτημα 7- 
Α, καθορίζονται ως περιορισμοί ως προς το συνολικό αριθμό των 
φυσικών προσώπων που επενδυτής μπορεί να μεταθέτει ως στελέχη 
ή ως ασκούμενους πτυχιούχους σε ένα συγκεκριμένο τομέα υπό τη 
μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή απαίτησης εξέτασης οικονομι 
κών αναγκών και ως περιορισμοί που εισάγουν διακρίσεις ( 28 ). 

Άρθρο 7.19 

Πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών 

Για κάθε τομέα που απελευθερώνεται σύμφωνα με το τμήμα Β ή το 
τμήμα Γ και υπόκειται σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις που απαριθ 
μούνται στο παράρτημα 7-Α, τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπουν 
την προσωρινή είσοδο και διαμονή πωλητών επιχειρηματικών υπη 
ρεσιών για περίοδο έως και 90 ημέρες σε κάθε 12μηνη περίοδο ( 29 ). 

Άρθρο 7.20 

Πάροχοι συμβατικών υπηρεσιών και ανεξάρτητοι 
επαγγελματίες 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τις αντίστοιχες υπο 
χρεώσεις τους που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν 
αναλάβει δυνάμει της συμφωνίας GATS όσον αφορά την προσωρινή 
είσοδο και διαμονή των παρόχων συμβατικών υπηρεσιών και των 
ανεξάρτητων επαγγελματιών. 

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την ολοκλήρωση των διαπραγμα 
τεύσεων σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΧ της GATS και την υπουργική 
διακήρυξη της υπουργικής συνδιάσκεψης του ΠΟΕ, που εγκρίθηκε 
στις 14 Νοεμβρίου 2001, η Επιτροπή Εμπορίου λαμβάνει απόφαση 
στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος των υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί σχετικά με την πρόσβαση των παρόχων συμβατικών υπη 
ρεσιών και των ανεξάρτητων επαγγελματιών ενός συμβαλλόμενου 
μέρους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Λαμβανο 
μένων υπόψη των αποτελεσμάτων αυτών των διαπραγματεύσεων της 
GATS, οι αναλήψεις υποχρεώσεων είναι αμοιβαία επωφελείς και 
εμπορικά πρόσφορες. 

ΤΜΗΜΑ Ε 

Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Υ π ο τ μ ή μ α Α 

Δ ι α τ ά ξ ε ι ς γ ε ν ι κ ή ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς 

Άρθρο 7.21 

Αμοιβαία αναγνώριση 

1. Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζει ένα 
συμβαλλόμενο μέρος να απαιτεί από τα φυσικά πρόσωπα να δια 
θέτουν τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους και/ή την 
επαγγελματική πείρα που καθορίζεται στο έδαφος στο οποίο παρέ 
χεται η υπηρεσία, για τον συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους αρμόδιους αντι 
προσωπευτικούς επαγγελματικούς φορείς στα αντίστοιχα εδάφη 
τους να αναπτύσσουν από κοινού και να υποβάλλουν στην Επι 
τροπή Εμπορίου συστάσεις με σκοπό την εκπλήρωση, στο σύνολό 
τους ή εν μέρει, εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών και των επεν 
δυτών σε τομείς παροχής υπηρεσιών, των κριτηρίων που εφαρμόζει 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος για την έγκριση, την έκδοση άδειας, τη 
λειτουργία και την πιστοποίηση των παρόχων υπηρεσιών και των 
επενδυτών σε τομείς παροχής υπηρεσιών και επαγγελματικών ιδίως, 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αδειοδότησης. 

3. Με την παραλαβή της σύστασης που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 2, η Επιτροπή Εμπορίου, εντός εύλογου χρόνου, εξετάζει τη 
σύσταση με σκοπό να καθορίσει κατά πόσο είναι σύμφωνη με την 
παρούσα συμφωνία. 

4. Εάν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρά 
γραφο 3, η σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 κριθεί 
συμβατή με την παρούσα συμφωνία και υπάρχει επαρκής αντιστοι 
χία μεταξύ των σχετικών κανονισμών των συμβαλλόμενων μερών, τα 
συμβαλλόμενα μέρη διαπραγματεύονται, προκειμένου να εφαρμό 
σουν την εν λόγω σύσταση μέσω των αρμόδιων αρχών τους, συμ 
φωνία για την αμοιβαία αναγνώριση (εφεξής «ΣΑΑ») των απαιτή 
σεων, των επαγγελματικών προσόντων, των αδειών και άλλων κανο 
νισμών.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/31 

( 25 ) Η σύμβαση παροχής υπηρεσίας που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο 
συμμορφώνεται με τους νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις του συμ 
βαλλόμενου μέρους όπου εκτελείται η σύμβαση. 

( 26 ) Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να επιτρέπει παράταση της περιόδου 
αυτής σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς του νόμους και τους 
κανονισμούς. 

( 27 ) Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ της Κορέας και ενός από τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

( 28 ) Εκτός αντίθετων διατάξεων στο παράρτημα 7-Α, κανένα συμβαλλόμενο 
μέρος δεν δύναται να απαιτεί από εμπορική παρουσία να διορίσει σε 
διευθυντικές θέσεις φυσικά πρόσωπα μιας συγκεκριμένης υπηκοότητας 
ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφός του. 

( 29 ) Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ της Κορέας και ενός από τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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5. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμφωνία είναι σύμφωνη προς 
τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, και, ιδίως, του 
άρθρου VII της GATS. 

6. Η ομάδα εργασίας για τη ΣΑΑ που ιδρύθηκε βάσει του 
άρθρου 15.3 παράγραφος 1 (ομάδες εργασίας) λειτουργεί στο 
πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου και περιλαμβάνει αντιπροσώπους 
των συμβαλλόμενων μερών. Με σκοπό να διευκολύνονται οι δρα 
στηριότητες της παραγράφου 2, η ομάδα εργασίας συνεδριάζει 
εντός του έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφο 
ρετικά. 

α) Η ομάδα εργασίας πρέπει να εξετάζει, για τις υπηρεσίες γενικό 
τερα, και για μεμονωμένες υπηρεσίες όταν κρίνεται σκόπιμο, τα 
εξής θέματα: 

i) διαδικασίες για να ενθαρρύνουν τους αρμόδιους αντιπροσω 
πευτικούς φορείς στα αντίστοιχα εδάφη τους να εξετάζουν τα 
συμφέροντά τους σε θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης· και 

ii) διαδικασίες για να στηρίζουν την ανάπτυξη συστάσεων για 
την αμοιβαία αναγνώριση, εκ μέρους των αρμόδιων αντιπρο 
σωπευτικών φορέων. 

β) Η ομάδα εργασίας λειτουργεί ως σημείο επαφής για θέματα που 
αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση, στα οποία αναφέρονται οι 
αρμόδιοι αντιπροσωπευτικοί φορείς ενός συμβαλλόμενου 
μέρους. 

Άρθρο 7.22 

Διαφάνεια και εμπιστευτικές πληροφορίες 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω των μηχανισμών που έχουν 
εδραιωθεί βάσει του κεφαλαίου δώδεκα (Διαφάνεια), ανταποκρίνο 
νται άμεσα σε όλα τα αιτήματα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους 
για ειδικές πληροφορίες σχετικά με: 

α) διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων για την αμοιβαία 
αναγνώριση, που αφορούν ή επηρεάζουν ζητήματα τα οποία 
εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο· και 

β) πρότυπα και κριτήρια για την αδειοδότηση και την πιστοποίηση 
των παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα εν λόγω πρότυπα και κριτήρια τις οποίες πρέπει 
να συμβουλευθεί ο κατάλληλος κανονιστικός ή άλλος φορέας. 
Σε αυτά τα πρότυπα και τα κριτήρια περιλαμβάνονται απαιτήσεις 
ως προς την εκπαίδευση, την εξέταση, την εμπειρία, τη συμπε 
ριφορά και τη δεοντολογία, την επαγγελματική εξέλιξη και την 
εκ νέου πιστοποίηση, το πεδίο δραστηριότητας, τη γνώση των 
τοπικών χαρακτηριστικών και την προστασία των καταναλωτών. 

2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, η 
αποκάλυψη των οποίων θα εμπόδιζε την επιβολή των νόμων ή θα 
ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημόσιων ή ιδιωτικών επιχει 
ρήσεων. 

3. Οι ρυθμιστικές αρχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους δημοσιο 
ποιούν τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν απαιτούμε 

νης τεκμηρίωσης, για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών. 

4. Κατόπιν αιτήματος ενός αιτούντος, η ρυθμιστική αρχή ενός 
συμβαλλόμενου μέρους ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την 
τύχη της αίτησής του. Εάν η αρχή αυτή επιθυμεί συμπληρωματικά 
στοιχεία από τον αιτούντα, τον ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. 

5. Κατόπιν αιτήματος μη επιτυχόντος υποψηφίου, η ρυθμιστική 
αρχή που απέρριψε την αίτηση ενημερώνει, στο βαθμό του δυνα 
τού, τον αιτούντα για τους λόγους απόρριψης της αίτησης. 

6. Μια ρυθμιστική αρχή συμβαλλόμενου μέρους λαμβάνει διοι 
κητική απόφαση για μια ολοκληρωμένη αίτηση επενδυτή ή παρόχου 
διασυνοριακής υπηρεσίας του άλλου συμβαλλόμενου μέρους που 
αφορά την παροχή υπηρεσίας εντός 120 ημερών και κοινοποιεί 
αμελλητί στον αιτούντα την απόφαση αυτή. Η αίτηση δεν θεωρείται 
πλήρης μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές ακροάσεις και 
παραληφθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Σε περίπτωση που 
δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης εντός 120 ημερών, η ρυθμι 
στική αρχή ειδοποιεί τον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ 
ρηση και καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να λάβει την από 
φαση εντός εύλογης χρονικής περιόδου. 

Άρθρο 7.23 

Εσωτερικές ρυθμίσεις 

1. Σε περιπτώσεις που απαιτείται άδεια για την παροχή υπηρε 
σίας ή για μια εμπορική παρουσία για την οποία έχει αναληφθεί 
συγκεκριμένη υποχρέωση, οι αρμόδιες αρχές ενός συμβαλλόμενου 
μέρους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή αίτη 
σης που θεωρείται πλήρης βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας και 
ρυθμίσεων, γνωρίζουν στον αιτούντα την απόφαση σχετικά με την 
αίτηση. Όταν ζητηθεί από τον αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του 
συμβαλλόμενου μέρους παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ 
ρηση, πληροφορίες σχετικές με την τύχη της αίτησης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ιδρύουν ή διατηρούν τακτικά, διαι 
τητικά ή διοικητικά δικαστήρια ή διαδικασίες, που εξασφαλίζουν, 
κατόπιν αιτήματος θιγόμενου επενδυτή ή παρόχου υπηρεσιών, 
ταχεία επανεξέταση των διοικητικών αποφάσεων που επηρεάζουν 
την εγκατάσταση, τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ή την προ 
σωρινή παρουσία φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς 
και, εφόσον δικαιολογείται, την επιβολή των κατάλληλων μέτρων 
αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω διαδικασίες δεν 
είναι ανεξάρτητες από την υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η 
σχετική διοικητική απόφαση, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν 
ότι οι εν λόγω διαδικασίες όντως παρέχουν δυνατότητα αντικειμε 
νικής και αμερόληπτης επανεξέτασης. 

3. Για να εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα που σχετίζονται με απαι 
τούμενα τυπικά προσόντα και διαδικασίες, τεχνικά πρότυπα και 
απαιτήσεις αδειοδότησης δεν συνιστούν περιττά εμπόδια στις εμπο 
ρικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και να αναγνωρίζεται 
ταυτόχρονα το δικαίωμα θέσπισης κανονιστικών ρυθμίσεων και νέων 
κανονισμών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την επί 
τευξη δημόσιων πολιτικών στόχων, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπα 
θούν να εξασφαλίσουν, ανάλογα με τον κάθε επιμέρους τομέα, ότι 
τα εν λόγω μέτρα:

EL L 127/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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α) βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως τα προ 
σόντα και η ικανότητα παροχής υπηρεσιών και 

β) στην περίπτωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών, δεν συνιστούν 
τα ίδια περιοριστικούς παράγοντες για την παροχή υπηρεσιών. 

4. Το παρόν άρθρο θα τροποποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο, μετά 
τις διαβουλεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, προκειμένου 
να ενσωματωθούν στην παρούσα συμφωνία τα αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου VI της 
GATS ή τα αποτελέσματα παρόμοιων διαπραγματεύσεων που θα 
διεξαχθούν σε άλλα πολυμερή φόρουμ στα οποία θα συμμετάσχουν 
τα συμβαλλόμενα μέρη, μόλις αρχίσουν να ισχύουν. 

Άρθρο 7.24 

Διακυβέρνηση 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στο βαθμό που είναι εφικτό, εξασφαλί 
ζει ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την 
εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται 
σε ισχύ και εφαρμόζονται στο έδαφός του. Τέτοια διεθνώς συμφω 
νημένα πρότυπα, μεταξύ άλλων, είναι οι βασικές αρχές για την 
αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα της Επιτροπής 
της Βασιλείας για την Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα, τα βασικά 
πρότυπα και μεθοδολογία για την εποπτεία του ασφαλιστικού 
τομέα, που εγκρίθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2003 στη Σιγκαπούρη, 
της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι στόχοι και αρχές των 
κανόνων για τις κινητές αξίες της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών 
Εποπτείας Χρηματιστηρίων, η συμφωνία για την ανταλλαγή φορο 
λογικών πληροφοριών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (εφεξής ο «ΟΟΣΑ»), η δήλωση για τη διαφάνεια και 
την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς της G20 
και οι εννέα ειδικές συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομο 
κρατίας της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. 

Υ π ο τ μ ή μ α Β 

Υ π η ρ ε σ ί ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς 

Άρθρο 7.25 

Υπηρεσίες πληροφορικής 

1. Κατά την απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών στον 
τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με τα τμήματα Β 
έως Δ, τα συμβαλλόμενα μέρη προσχωρούν στο μνημόνιο συμφω 
νίας που ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

2. Ο CPC ( 30 ) 84, δηλαδή ο κώδικας των Ηνωμένων Εθνών που 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή υπηρεσιών πληροφορικής και 
συναφών υπηρεσιών, καλύπτει τις βασικές λειτουργίες που χρησι 
μοποιούνται για την παροχή όλων των υπηρεσιών πληροφορικής και 

συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
πληροφορικής που ορίζονται ως τα σύνολα των οδηγιών που απαι 
τούνται για να λειτουργήσουν και να επικοινωνήσουν οι υπολογι 
στές (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της εφαρμογής 
τους), της επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων και συναφών 
υπηρεσιών, όπως π.χ. παροχή συμβουλών και υπηρεσίες κατάρτισης 
για το προσωπικό των πελατών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
οδηγήσει στην αυξημένη προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών με τη 
μορφή δέσμης ή πακέτου συναφών υπηρεσιών που μπορούν να 
περιλαμβάνουν ορισμένες ή όλες αυτές τις βασικές λειτουργίες. 
Για παράδειγμα, υπηρεσίες όπως οι ξένιες υπηρεσίες στον ιστό, οι 
υπηρεσίες άντλησης δεδομένων και οι τεχνολογίες πλέγματος συνι 
στούν συνδυασμό των βασικών λειτουργιών υπηρεσιών πληροφορι 
κής, αντίστοιχα. 

3. Οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι συναφείς υπηρεσίες, ανε 
ξάρτητα από το εάν παρέχονται μέσω δικτύου, συμπεριλαμβανομέ 
νου του διαδικτύου, περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που παρέ 
χουν: 

α) συμβουλές, στρατηγική, ανάλυση, σχεδιασμό, εξειδίκευση, 
μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή, ολοκλήρωση, 
δοκιμή, διόρθωση σφαλμάτων, ενημέρωση, υποστήριξη, τεχνική 
βοήθεια ή διαχείριση υπολογιστών ή συστημάτων υπολογιστών· 

β) προγράμματα πληροφορικής και επιπλέον συμβουλές, στρατη 
γική, ανάλυση, σχεδιασμό, εξειδίκευση, μελέτη, ανάπτυξη, εγκα 
τάσταση, εφαρμογή, ολοκλήρωση, δοκιμή, διόρθωση σφαλμά 
των, αναβάθμιση, υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, διαχείριση ή 
χρήση λογισμικού· 

γ) επεξεργασία δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων, ξενισμός δεδο 
μένων ή υπηρεσίες βάσης δεδομένων· 

δ) υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι 
σμού γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπο 
λογιστών· ή 

ε) υπηρεσίες κατάρτισης για το προσωπικό πελατών, που συνδέο 
νται με προγράμματα υπολογιστών, υπολογιστές ή συστήματα 
υπολογιστών και δεν ταξινομούνται κάπου αλλού. 

4. Οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι συναφείς υπηρεσίες καθι 
στούν εφικτή την παροχή άλλων υπηρεσιών, π.χ. τραπεζικών, τόσο 
με ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σημαντική διάκριση μεταξύ αφενός της 
υπηρεσίας διευκόλυνσης, π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων ή φιλοξενία 
εφαρμογών, και, αφετέρου, του περιεχομένου ή της βασικής υπη 
ρεσίας που παρέχεται ηλεκτρονικά, π.χ. τραπεζικές εργασίες, και ότι 
στις περιπτώσεις αυτές, η υπηρεσία περιεχομένου ή η βασική υπη 
ρεσία δεν καλύπτεται από τον CPC 84.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/33 

( 30 ) Ο όρος CPC αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως 
καταρτίστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, Stati
stical Papers, σειρά M, αριθ. 77, CPC Prov, 1991.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 35 von 1432

www.parlament.gv.at



Υ π ο τ μ ή μ α Γ 

Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί α κ α ι τ α χ υ μ ε τ α φ ο ρ έ ς 

Άρθρο 7.26 

Κανονιστικές αρχές 

Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο ανταγω 
νισμός στις υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς οι οποίες 
δεν αποτελούν μονοπώλιο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, η Επι 
τροπή Εμπορίου καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου 
που εφαρμόζεται στις εν λόγω υπηρεσίες. Οι αρχές αυτές έχουν 
σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως πρακτικές αντίθετες προς 
τον ανταγωνισμό, καθολική υπηρεσία, μεμονωμένες άδειες και φύση 
της ρυθμιστικής αρχής ( 31 ). 

Υ π ο τ μ ή μ α Δ 

Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς 

Άρθρο 7.27 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

1. Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού 
πλαισίου για τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ( 32 ), πλην 
των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, που απελευθερώνονται σύμφωνα 
με τα τμήματα Β έως Δ του παρόντος κεφαλαίου. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος: 

α) ως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νοούνται όλες οι υπηρεσίες 
που αποτελούνται από τη μετάδοση και λήψη ηλεκτρομαγνη 
τικών σημάτων και δεν καλύπτουν την οικονομική δραστηριό 
τητα που αποτελείται από την παροχή περιεχομένου που απαι 
τεί τηλεπικοινωνίες για τη μεταφορά του· 

β) ως δημόσια υπηρεσία μεταφοράς τηλεπικοινωνιών νοείται κάθε 
τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που απαιτείται από ένα συμβαλλό 
μενο μέρος, ρητώς ή στην πράξη, να διατεθεί στο ευρύ κοινό· 

γ) ως δημόσιο δίκτυο μεταφοράς τηλεπικοινωνιών νοείται η δημό 
σια υποδομή τηλεπικοινωνιών που καθιστά δυνατές τις τηλεπι 
κοινωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων καθορισμένων σημείων 
απόληξης δικτύου· 

δ) ως ρυθμιστική αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών νοείται ο 
φορέας ή οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη νομοθετική 
ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στο παρόν υπο 
τμήμα· 

ε) ως βασικές εγκαταστάσεις νοούνται οι εγκαταστάσεις δημόσιου 
δικτύου μεταφοράς τηλεπικοινωνιών ή υπηρεσιών που: 

i) παρέχονται αποκλειστικά ή κυρίως από έναν και μόνο προ 
μηθευτή ή από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών· και 

ii) δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από οικονομική ή 
τεχνική άποψη για την παροχή υπηρεσίας· 

στ) ως κύριος πάροχος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών νοείται 
ένας πάροχος που έχει την ικανότητα να επηρεάζει σε σημα 
ντικό βαθμό τους όρους συμμετοχής (όσον αφορά την τιμή και 
την παροχή) στη σχετική αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
ως αποτέλεσμα του ελέγχου ουσιωδών εγκαταστάσεων ή της 
χρησιμοποίησης της θέσης του στην αγορά· 

ζ) ως διασύνδεση νοείται η σύνδεση με παρόχους που παρέχουν 
δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες μεταφοράς τηλεπικοινωνιών ώστε 
να επιτρέπεται στους χρήστες ενός παρόχου να επικοινωνούν με 
τους χρήστες κάποιου άλλου παρόχου και να έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες που παρέχει κάποιος άλλος πάροχος, όταν ανα 
λαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις· 

η) ως καθολική υπηρεσία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών που 
πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες στο 
έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους ανεξάρτητα από τη γεω 
γραφική τους θέση και σε προσιτή τιμή ( 33 )· 

θ) ως τελικός χρήστης νοείται ο τελικός καταναλωτής ή συνδρο 
μητής μιας δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς τηλεπικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών εκτός από 
τους παρόχους υπηρεσιών δημόσιας μεταφοράς τηλεπικοινω 
νιών· 

ι) ως μεταχείριση που δεν εισάγει διακρίσεις νοείται η μεταχείριση 
που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που χορηγείται σε 
οποιονδήποτε άλλο χρήστη ομοειδών δημόσιων δικτύων ή υπη 
ρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιών υπό παρόμοιες συνθήκες· 
και 

ια) ως φορητότητα αριθμού νοείται η ικανότητα των τελικών χρη 
στών των δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιών να 
διατηρούν, στην ίδια τοποθεσία, τους ίδιους αριθμούς τηλεφώ 
νου χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία ή η 
ευκολία χρήσης όταν οι χρήστες αλλάζουν πάροχο εντός της 
ίδιας κατηγορίας παρόχων δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς 
τηλεπικοινωνιών. 

Άρθρο 7.28 

Ρυθμιστική αρχή 

1. Η ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι 
νομικά διακριτή και δεν εξαρτάται λειτουργικά από πάροχο τηλε 
πικοινωνιακών υπηρεσιών. 

2. Στη ρυθμιστική αρχή χορηγούνται επαρκείς αρμοδιότητες για 
τη νομοθετική ρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρε 
σιών. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει η ρυθμιστική αρχή δημοσιο 
ποιούνται σε εύκολα προσβάσιμη και σαφή μορφή, ιδίως όταν τα 
καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε περισσότερους από έναν φορείς. 

3. Οι αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής και οι διαδικασίες που 
εφαρμόζονται από αυτήν είναι αντικειμενικές και ισχύουν έναντι 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

EL L 127/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 31 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν 
ερμηνεύεται ως διάταξη που αποσκοπεί στην αλλαγή του ρυθμιστικού 
πλαισίου του υπάρχοντος ρυθμιστικού φορέα της Κορέας ο οποίος 
ρυθμίζει τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών επίδοσης αλληλο 
γραφίας, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

( 32 ) Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που απαριθμούνται στα στοιχεία 
α) έως ζ) του τμήματος Γ. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του κεφαλαίου 
2. Υπηρεσίες Επικοινωνίας του εγγράφου MTN/GNS/W/120. 

( 33 ) Το πεδίο εφαρμογής και η εφαρμογή των καθολικών υπηρεσιών απο 
φασίζεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
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Άρθρο 7.29 

Άδεια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

1. Η παροχή υπηρεσιών επιτρέπεται, στο βαθμό που είναι εφικτό, 
με βάση μια απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης. 

2. Μπορεί να απαιτηθεί άδεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων 
χορήγησης συχνοτήτων, αριθμών και δικαιωμάτων διέλευσης. Οι 
όροι και οι προϋποθέσεις για την άδεια αυτή δημοσιοποιούνται. 

3. Όταν απαιτείται άδεια: 

α) δημοσιοποιούνται όλα τα κριτήρια αδειοδότησης και η εύλογη 
χρονική περίοδος που απαιτείται κανονικά για τη λήψη απόφα 
σης σχετικά με την αίτηση άδειας· 

β) οι λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας δημοσιοποιούνται 
στον αιτούντα γραπτώς κατόπιν σχετικού αιτήματος· και 

γ) τα τέλη αδειοδότησης ( 34 ) που απαιτούνται από ένα συμβαλλό 
μενο μέρος για τη χορήγηση άδειας δεν υπερβαίνουν τις διοι 
κητικές δαπάνες που κανονικά προκύπτουν στο πλαίσιο της 
διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής των αδειών για 
τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση ( 35 ). 

Άρθρο 7.30 

Ανταγωνιστικές διασφαλίσεις σε κύριους παρόχους 

Θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την 
παρεμπόδιση παρόχων υπηρεσιών που, μόνοι τους ή από κοινού, 
αποτελούν κύριους παρόχους υπηρεσιών από την ανάληψη ή τη 
συνέχιση πρακτικών που βλάπτουν τον ανταγωνισμό. Αυτές οι αντί 
θετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) τη συμμετοχή σε αντίθετες προς τον ανταγωνισμό αλληλοεπιχο 
ρηγούμενες δραστηριότητες ( 36 )· 

β) τη χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από ανταγωνιστές κατά 
τρόπο που βλάπτει τον ανταγωνισμό· και 

γ) τη μη έγκαιρη παροχή σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρο 
φοριών τεχνικού χαρακτήρα για βασικές εγκαταστάσεις και πλη 
ροφοριών εμπορικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την 
παροχή υπηρεσιών. 

Άρθρο 7.31 

Διασύνδεση 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι δημό 
σιων δικτύων ή υπηρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιών στο έδαφός 
του παρέχουν, άμεσα ή έμμεσα εντός του ίδιου εδάφους, στους 

παρόχους δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιών του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης 
της διασύνδεσης. Η διασύνδεση πρέπει κατ’ αρχήν να συμφωνηθεί 
με βάση εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
εταιρειών. 

2. Οι ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που απο 
κτούν πληροφορίες από κάποια άλλη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης των ρυθμίσεων διασύνδεσης χρησιμο 
ποιούν τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό 
τον οποίο παρασχέθηκαν και σέβονται πάντα την εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται. 

3. Η διασύνδεση με κύριο φορέα παροχής υπηρεσιών διασφαλί 
ζεται σε οποιοδήποτε τεχνικά εφικτό σημείο του δικτύου. Η δια 
σύνδεση αυτή πραγματοποιείται: 

α) με όρους, προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών) και τιμές που δεν εισάγουν δια 
κρίσεις, και με ποιότητα που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από την 
ποιότητα που προβλέπεται για ομοειδείς υπηρεσίες του εν λόγω 
φορέα ή για ομοειδείς υπηρεσίες μη συνδεδεμένων παρόχων 
υπηρεσιών ή θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων εταιρειών· 

β) εγκαίρως, με όρους, προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών) και τιμές βασιζόμενα 
στο κόστος που είναι διαφανή, εύλογα ως προς την οικονομική 
σκοπιμότητα, και επαρκώς λεπτομερή, ώστε ο πάροχος υπηρε 
σιών να μη χρειάζεται να πληρώσει για συστατικά ή εγκαταστά 
σεις του δικτύου που δεν απαιτούνται για την παρεχόμενη υπη 
ρεσία· και 

γ) κατόπιν αιτήματος, σε σημεία επιπλέον των σημείων απόληξης 
του δικτύου στα οποία έχει πρόσβαση η πλειονότητα των χρη 
στών, με την καταβολή ποσού που αντανακλά το κόστος κατα 
σκευής των αναγκαίων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. 

4. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διασύνδεση με κύριο 
πάροχο δημοσιοποιούνται. 

5. Οι κύριοι πάροχοι δημοσιοποιούν είτε τις συμφωνίες διασύν 
δεσής τους είτε τις προσφορές διασύνδεσης αναφοράς τους ( 37 ). 

Άρθρο 7.32 

Φορητότητα αριθμού 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι δημόσιων 
υπηρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιών στο έδαφός του, εκτός 
από τους παρόχους υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας μέσω του 
Πρωτοκόλλου Internet (VOIP), παρέχουν φορητότητα αριθμού, 
στο βαθμό που είναι εφικτό από τεχνική άποψη, και υπό εύλογους 
οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/35 

( 34 ) Στα τέλη αδειοδότησης δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές για δημο 
πρασίες, διαγωνισμούς ή άλλα μέσα ανάθεσης συμβάσεων που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, ούτε οι υποχρεωτικές εισφορές για την παροχή 
καθολικής υπηρεσίας. 

( 35 ) Το παρόν εδάφιο αρχίζει να ισχύει το αργότερο πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
εξασφαλίζει ότι τα τέλη αδειοδότησης επιβάλλονται και εφαρμόζονται 
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις αμέσως μόλις η παρούσα συμφωνία αρχί 
σει να ισχύει. 

( 36 ) Η συμπίεση των περιθωρίων για το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ. 
( 37 ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει αυτή την υποχρέωση σύμφωνα με 

τη σχετική του νομοθεσία.
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Άρθρο 7.33 

Χορήγηση και χρήση ανεπαρκών πόρων 

1. Οι διαδικασίες για την κατανομή και τη χρήση ανεπαρκών 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων, των αριθμών και 
των δικαιωμάτων διέλευσης, εφαρμόζονται με αντικειμενικό, 
έγκαιρο, διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις. 

2. Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις εκχωρημένες ζώνες 
συχνοτήτων δημοσιοποιείται, αλλά δεν απαιτούνται λεπτομερή στοι 
χεία ταυτοποίησης των συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί για ειδική 
χρήση από το κράτος. 

Άρθρο 7.34 

Καθολική υπηρεσία 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το 
είδος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας που επιθυμεί 
να διατηρήσει. 

2. Αυτές καθαυτές οι υποχρεώσεις δεν θα θεωρούνται αντι-αντα 
γωνιστικές, υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται κατά τρόπο διαφανή και 
αντικειμενικό, ο οποίος συν τοις άλλοις δεν εισάγει διακρίσεις. Οι 
υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται επίσης με ουδέτερο τρόπο όσον 
αφορά τον ανταγωνισμό και δεν είναι περισσότερο επαχθείς απ’ όσο 
απαιτείται για το είδος της καθολικής υπηρεσίας που καθορίζεται 
από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

Άρθρο 7.35 

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατοχυρώνει το απόρρητο των τηλεπι 
κοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης μέσω δημόσιου 
δικτύου τηλεπικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών τηλε 
πικοινωνιών, χωρίς να περιορίζει το εμπόριο στον τομέα των υπη 
ρεσιών. 

Άρθρο 7.36 

Επίλυση των διαφορών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

Προσφυγή 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι: 

α) οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε ρυθμιστική αρχή ή 
άλλον αρμόδιο φορέα του συμβαλλόμενου μέρους για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ή μεταξύ 
παρόχων υπηρεσιών και χρηστών, όσον αφορά τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στο παρόν υποτμήμα· και 

β) στην περίπτωση διαφοράς που προκύπτει μεταξύ παρόχων 
δημόσιων δικτύων ή υπηρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιών 
σε σχέση με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το παρόν υποτμήμα, η οικεία ρυθμιστική αρχή, κατόπιν αιτή 
ματος ενός από τα μέρη της διαφοράς, εκδίδει δεσμευτική 
απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το ταχύτερο δυνατό 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρονικού διαστήμα 
τος. 

Προσφυγή και δικαστικός έλεγχος 

2. Κάθε πάροχος υπηρεσιών του οποίου τα προστατευόμενα από το 
νόμο συμφέροντα θίγονται λόγω μιας απόφασης την οποία 
έλαβε μια ρυθμιστική αρχή: 

α) έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφα 
σης, ενώπιον οργάνου προσφυγής ( 38 ). Εάν το όργανο προ 
σφυγής δεν έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα, αιτιολογεί πάντοτε 
εγγράφως την απόφασή του και η απόφασή του υπόκεινται 
σε αναθεώρηση από αμερόληπτη και ανεξάρτητη δικαστική 
αρχή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα όργανα προ 
σφυγής εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο· και 

β) μπορεί να επιτύχει την επανεξέταση της απόφασης από αμε 
ρόληπτη και ανεξάρτητη δικαστική αρχή του συμβαλλόμενου 
μέρους. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν δύναται να επιτρέ 
πει ένα αίτημα για δικαστικό έλεγχο να αποτελέσει αιτία μη 
τήρησης της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν η 
αρμόδια δικαστική αρχή αναστείλει τη συγκεκριμένη από 
φαση. 

Υ π ο τ μ ή μ α Ε 

Χ ρ η μ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς 

Άρθρο 7.37 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

1. Στο παρόν υποτμήμα καθορίζονται οι αρχές του ρυθμιστικού 
πλαισίου που εφαρμόζεται για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών οι οποίες απελευθερώνονται δυνάμει των τμημάτων Β 
έως Δ. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος: 

ως χρηματοπιστωτική υπηρεσία νοείται οποιαδήποτε υπηρεσία χρη 
ματοπιστωτικής φύσης που προσφέρεται από φορέα παροχής χρη 
ματοπιστωτικών υπηρεσιών συμβαλλόμενου μέρους. Στις χρηματο 
πιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότη 
τες: 

α) Ασφαλιστικές και συναφείς με ασφάλειες υπηρεσίες: 

i) άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης): 

A) ζωής· 

B) άλλη· 

ii) αντασφάλιση και υπαναχώρηση· 

iii) ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως υπηρεσίες μεσιτείας και 
πρακτορείας ασφαλειών· και 

iv) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβου 
λών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανο 
νισμός αποζημιώσεων· και 

β) Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των 
ασφαλίσεων): 

i) αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από 
το κοινό·

EL L 127/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 38 ) Για την επίλυση των διαφορών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ή μεταξύ 
παρόχων υπηρεσιών και χρηστών, το όργανο προσφυγής είναι ανεξάρ 
τητο από τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στη διαφορά.
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ii) κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της 
καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της δια 
χείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότη 
σης εμπορικών συναλλαγών· 

iii) χρηματοδοτική μίσθωση· 

iv) όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρ 
τών, των ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών· 

v) εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων· 

vi) συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελα 
τών είτε στο χρηματιστήριο είτε σε εξωχρηματιστηριακές 
αγορές ή με άλλο τρόπο για: 

A) τίτλους χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων των επι 
ταγών, των συναλλαγματικών και των πιστοποιητικών 
καταθέσεων)· 

B) αγορές συναλλάγματος· 

Γ) παράγωγα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των προθεσμιακών συμβολαίων και των συμ 
βολαίων με δικαίωμα προαίρεσης· 

Δ) συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκιο, συμπεριλαμ 
βανομένων προϊόντων όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής 
και οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου· 

Ε) μεταβιβάσιμες κινητές αξίες· και 

ΣΤ) άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους και χρηματοοικο 
νομικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων 
των ράβδων χρυσού ή αργύρου· 

vii) συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, συμπε 
ριλαμβανομένων της ανάληψης, της έκδοσης και της πρα 
κτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και 
παροχή υπηρεσιών σχετικών με τέτοιου είδους εκδόσεις· 

viii) χρηματομεσιτεία· 

ix) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευ 
στών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων 
κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρε 
σίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία· 

x) υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των 
παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτ 
λων· 

xi) παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και 
λογισμικού επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών δεδομένων 
και συναφές λογισμικό· και 

xii) υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες 
επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με το 
σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία 
i) έως xi), συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης και της 

ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και 
των συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυ 
λακίων, της παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και 
για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων. 

ως φορέας παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών νοείται κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός συμβαλλόμενου μέρους που επι 
διώκει να παρέχει ή παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και δεν 
περιλαμβάνει δημόσιο φορέα. 

ως δημόσιος φορέας νοείται: 

α) διοικητική αρχή, κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή συμβαλ 
λόμενου μέρους, ή φορέας που ανήκει σε συμβαλλόμενο μέρος 
ή ελέγχεται από αυτό, ο οποίος έχει επιφορτισθεί κυρίως με την 
εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων προς εξυ 
πηρέτηση σκοπών του δημοσίου, μη συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων που ασχολούνται, κυρίως, με την παροχή χρηματοπιστω 
τικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα· ή 

β) ιδιωτικός φορέας επιφορτισμένος με λειτουργίες οι οποίες κανο 
νικά εκτελούνται από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή, 
όταν ασκεί αυτές τις λειτουργίες. 

ως νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες χρη 
ματοπιστωτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που έχουν σχέση με υφιστάμενα και νέα προϊόντα ή με τον τρόπο 
παράδοσης ενός προϊόντος, οι οποίες δεν παρέχονται από κανέναν 
φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο έδαφος ενός 
συμβαλλόμενου μέρους, παρέχονται όμως στο έδαφος του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους. 

Άρθρο 7.38 

Μέτρα προληπτικής εποπτείας ( 39 ) 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θεσπίζει ή να διατηρεί 
μέτρα για προληπτικούς λόγους ( 40 )· μεταξύ άλλων για τους εξής: 

α) την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των συμμετεχό 
ντων στη χρηματοπιστωτική αγορά ή των προσώπων τα οποία 
έχουν καταπιστευματική αξίωση έναντι του παρόχου χρηματοπι 
στωτικών υπηρεσιών· και 

β) τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της σταθερότητας του χρη 
ματοπιστωτικού συστήματος του συμβαλλόμενου μέρους. 

2. Τα μέτρα αυτά δεν είναι περισσότερο επαχθή απ’ όσο απαι 
τείται για την επίτευξη του στόχου τους και, όταν δεν συμφωνούν 
με τις λοιπές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, δεν χρησιμοποι 
ούνται ως μέσον αποφυγής, εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών, 
των δεσμεύσεων ή των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει των εν 
λόγω διατάξεων. 

3. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θεωρείται ότι 
απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να αποκαλύπτουν πληροφορίες 
σχετικά με επιχειρηματικές υποθέσεις και λογαριασμούς μεμονωμέ 
νων καταναλωτών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή πλη 
ροφορίες χαρακτηρισμένες ως ιδιόκτητες, τις οποίες έχουν στην 
κατοχή τους δημόσιοι φορείς.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/37 

( 39 ) Κάθε μέτρο που εφαρμόζεται για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους, το οποίο δεν 
ρυθμίζεται και δεν επιβλέπεται από την εποπτεύουσα χρηματοπιστωτική 
αρχή του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, θεωρείται ως προληπτικό 
μέτρο για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια, κάθε μέτρο αυτού του είδους λαμβάνεται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο. 

( 40 ) Γίνεται δεκτό ότι ο όρος «προληπτικοί λόγοι» μπορεί να περιλαμβάνει 
τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της αξιοπιστίας, της ακεραιότητας ή της 
χρηματοπιστωτικής ευθύνης μεμονωμένων παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.
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4. Με την επιφύλαξη των λοιπών μέσων για την προληπτική 
εποπτεία της διασυνοριακής παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρε 
σιών, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την καταγραφή 
των διασυνοριακών παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους και των χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Άρθρο 7.39 

Διαφάνεια 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η δια 
φάνεια των ρυθμίσεων και των πολιτικών που διέπουν τις δραστη 
ριότητες των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τη διευ 
κόλυνση της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας των 
αλλοδαπών παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις αγορές 
των συμβαλλόμενων μερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να προωθεί τη διαφάνεια των ρυθμίσεων στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 7.40 

Αυτορρυθμιζόμενες οργανώσεις 

Στις περιπτώσεις που ένα συμβαλλόμενο μέρος απαιτεί υπαγωγή, 
συμμετοχή ή πρόσβαση, σε αυτορρυθμιζόμενη οργάνωση, σε χρη 
ματιστήριο αξιών, σε αγορά κινητών αξιών ή προθεσμιακή αγορά, σε 
οργανισμό συμψηφισμού τίτλων ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανι 
σμό ή ένωση, για να μπορέσουν οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους να παράσχουν χρη 
ματοπιστωτικές υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φορείς χρηματο 
πιστωτικών υπηρεσιών του συμβαλλόμενου μέρους, ή στις περιπτώ 
σεις που το συμβαλλόμενο μέρος παρέχει άμεσα ή έμμεσα στα εν 
λόγω νομικά πρόσωπα προνόμια ή πλεονεκτήματα για την παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει 
ότι η εν λόγω αυτορρυθμιζόμενη οργάνωση τηρεί τις υποχρεώσεις 
των άρθρων 7.6, 7.8, 7.12 και 7.14. 

Άρθρο 7.41 

Συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού 

Υπό τους όρους και προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η χορή 
γηση εθνικής μεταχείρισης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει 
στους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του 
πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού που διαχει 
ρίζονται δημόσια νομικά πρόσωπα, και στα επίσημα μέσα χρηματο 
δότησης και επαναχρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο 
των συνήθων εμπορικών πράξεων. Το παρόν άρθρο δεν έχει σκοπό 
να παράσχει πρόσβαση στις δυνατότητες δανεισμού έσχατης ανάγ 
κης των συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 7.42 

Νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπι 
στωτικών υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός του να παρέχουν κάθε νέα χρηματοπι 
στωτική υπηρεσία την παροχή της οποίας το συμβαλλόμενο μέρος 
θα επέτρεπε στους δικούς τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπη 
ρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες, δυνάμει του εθνικού δικαίου του, 
υπό τον όρο ότι για την καθιέρωση της νέας χρηματοπιστωτικής 
υπηρεσίας δεν απαιτείται νέος νόμος ή τροποποίηση ισχύοντος 
νόμου. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καθορίζει τη θεσμική 
και νομική μορφή της παροχής της υπηρεσίας και να απαιτεί 

έγκριση για την παροχή της υπηρεσίας. Όταν απαιτείται μια τέτοια 
έγκριση, λαμβάνεται απόφαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
και η έγκριση μπορεί να απορριφθεί μόνο για προληπτικούς 
λόγους. 

Άρθρο 7.43 

Επεξεργασία δεδομένων 

Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, και σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος παρόμοιων αναλήψεων υποχρεώσεων που προέρχονται από 
άλλες συμφωνίες οικονομικής ολοκλήρωσης: 

α) κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπι 
στωτικών υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους που 
είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να διαβιβάζουν πληροφο 
ρίες υπό ηλεκτρονική ή άλλη μορφή εντός ή εκτός του εδάφους 
τους, με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων που έχει ζητηθεί 
στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων του εν λόγω 
παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· και 

β) κάθε συμβαλλόμενο μέρος, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή 
του ( 41 ) για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων, θεσπίζει επαρκείς διασφαλίσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ιδίως όσον αφορά τη 
μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων. 

Άρθρο 7.44 

Ειδικές εξαιρέσεις 

1. Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι 
αποτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δημό 
σιων φορέων τους, να διεξάγουν αποκλειστικά στο έδαφός τους 
δραστηριότητες που αποτελούν μέρος σχεδίου συνταξιοδότησης 
του δημοσίου ή θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή 
να τις παρέχουν στο έδαφός τους, εκτός εάν οι δραστηριότητες 
αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρόχους χρηματοπιστωτι 
κών υπηρεσιών ανταγωνιστικά με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
όπως προβλέπεται από τις εσωτερικές διατάξεις του συμβαλλόμενου 
μέρους. 

2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται στις 
δραστηριότητες που διεξάγονται από κεντρική τράπεζα ή νομισμα 
τική αρχή ή οποιονδήποτε οργανισμό του δημόσιου τομέα κατά την 
εφαρμογή νομισματικών ή συναλλαγματικών πολιτικών. 

3. Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι 
αποτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δημό 
σιων φορέων τους, να διεξάγουν ή να παρέχουν κατ’ αποκλειστικό 
τητα στο έδαφός τους δραστηριότητες ή υπηρεσίες για λογαριασμό 
ή με την εγγύηση ή τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων του συμβαλ 
λόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων του, 
εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους 
παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανταγωνιστικά με δημόσι 
ους ή ιδιωτικούς φορείς όπως προβλέπεται από τις εσωτερικές 
διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους.

EL L 127/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 41 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η υποχρέωση αυτή αναφέρει τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που περιλαμβάνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στις Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχεί 
ριση μηχανογραφημένων φακέλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με 
το ψήφισμα 45/95 της 14ης Δεκεμβρίου 1990) και στις Κατευθυντή 
ριες γραμμές που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις 
διασυνοριακές ροές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (που εγκρί 
θηκαν από το Συμβούλιο ΟΟΣΑ στις 23 Σεπτεμβρίου 1980).
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Άρθρο 7.45 

Επίλυση των διαφορών 

1. Το κεφάλαιο δεκατέσσερα (Επίλυση των διαφορών) εφαρμό 
ζεται για τη διευθέτηση των διαφορών στον τομέα των χρηματοπι 
στωτικών υπηρεσιών που προκύπτουν αποκλειστικά στο πλαίσιο του 
παρόντος κεφαλαίου, εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. 

2. Η Επιτροπή Εμπορίου, το αργότερο εντός έξι μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταρτίζει κατάλογο 15 
ατόμων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προτείνει πέντε άτομα αντί 
στοιχα και τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγουν, επίσης, πέντε άτομα 
που δεν είναι υπήκοοι κανενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, τα 
οποία θα εκτελούν χρέη προέδρου της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 
Τα άτομα αυτά διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή πείρα σχετικά με το 
δίκαιο ή την πρακτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρε 
σιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της ρύθμισης της δραστη 
ριότητας των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και τηρούν 
τις διατάξεις του παραρτήματος 14-Γ (Κώδικας Δεοντολογίας για τα 
μέλη των ειδικών ομάδων διαιτησίας και τους διαμεσολαβητές). 

3. Όταν η επιλογή των μελών των ειδικών ομάδων διαιτησίας 
γίνεται με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 14.5 παράγραφος 3 
(σύσταση ομάδας διαιτησίας), το άρθρο 14.9 παράγραφος 3 
(εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση), το άρθρο 14.10 
παράγραφος 3 (επανεξέταση κάθε μέτρου που ελήφθη για τη συμ 
μόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας), το άρθρο 
14.11 παράγραφος 4 (προσωρινά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρ 
φωσης), το άρθρο 14.12 παράγραφος 3 (επανεξέταση των μέτρων 
που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση μετά την αναστολή των υπο 
χρεώσεων), τα άρθρα 6.1, 6.3 και 6.4 (αντικατάσταση) του παραρ 
τήματος 14-B (εσωτερικός κανονισμός για τη διαιτησία), η επιλογή 
πραγματοποιείται μεταξύ των ονομάτων του καταλόγου που έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

4. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 14.11, όταν μια ειδική ομάδα 
διαπιστώνει ότι ένα μέτρο δεν συνάδει με την παρούσα συμφωνία 
και ότι το επίμαχο μέτρο θίγει τον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και οποιονδήποτε άλλον τομέα, το καταγγέλλον μέρος 
μπορεί να αναστείλει τα οφέλη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών τα οποία έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με το αποτέλε 
σμα του μέτρου στο δικό του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπη 
ρεσιών. Όταν το μέτρο αυτό επηρεάζει μόνον έναν τομέα, εκτός του 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το καταγγέλλον μέρος 
δεν μπορεί να αναστείλει τα οφέλη στον τομέα των χρηματοπιστω 
τικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 7.46 

Αναγνώριση 

1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αναγνωρίζει μέτρα προ 
ληπτικής εποπτείας του άλλου συμβαλλόμενου μέρους κατά τον 
καθορισμό των μέσων εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η αναγνώριση αυτή, η οποία μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω εναρμόνισης ή με άλλον τρόπο, είναι δυνατόν να 
βασίζεται σε συμφωνία ή διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μερών ή μπορεί να χορηγηθεί αυτόνομα. 

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος, που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος 
σε συμφωνία ή διακανονισμό με τρίτο συμβαλλόμενο μέρος, όπως 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είτε κατά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας συμφωνίας είτε μεταγενέστερα, παρέχει τη 
δυνατότητα στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος να διαπραγματεύεται 
την προσχώρησή του στις σχετικές συμφωνίες ή διακανονισμούς ή 
τη σύναψη παρεμφερών συμφωνιών και διακανονισμών με αυτό, υπό 
συνθήκες που θα εξασφάλιζαν ισοδύναμες ρυθμίσεις, μηχανισμούς 
εποπτείας, διαδικασίες εφαρμογής των ρυθμίσεων και, ενδεχομένως, 

διαδικασίες σχετικές με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας ή του διακανονισμού. Σε 
περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος πραγματοποιεί την αναγνώριση 
αυτόνομα, παρέχει επαρκείς ευκαιρίες στο άλλο μέρος να αποδείξει 
ότι ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Υ π ο τ μ ή μ α Σ Τ 

Δ ι ε θ ν ε ί ς υ π η ρ ε σ ί ε ς θ α λ ά σ σ ι ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν 

Άρθρο 7.47 

Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και αρχές 

1. Στο παρόν υποτμήμα καθορίζονται οι αρχές που εφαρμόζο 
νται για την απελευθέρωση των διεθνών υπηρεσιών θαλάσσιων μετα 
φορών δυνάμει των τμημάτων Β έως Δ. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος: 

α) ως διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές νοούνται, μεταξύ άλλων, οι 
μεταφορές από πόρτα σε πόρτα, που είναι η μεταφορά εμπορευ 
μάτων με τη χρησιμοποίηση περισσότερων του ενός τρόπων 
μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων μεταφο 
ρών, βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς και για το σκοπό αυτό 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα σύναψης απευθείας σύμβασης με 
τους παρόχους άλλων τρόπων μεταφοράς· 

β) ως υπηρεσίες χειρισμού θαλάσσιων φορτίων νοούνται οι δρα 
στηριότητες που ασκούνται από επιχειρήσεις στοιβασίας, συμπε 
ριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθ 
μών, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των άμεσων δραστηριοτή 
των των λιμενεργατών, όταν αυτό το εργατικό δυναμικό οργα 
νώνεται ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις στοιβασίας ή τις επιχει 
ρήσεις εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών. Οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται περιλαμβάνουν την οργάνωση και την επί 
βλεψη των εξής: 

i) φόρτωση/εκφόρτωση φορτίου προς/από σκάφος· 

ii) πρόσδεση/απελευθέρωση φορτίου· και 

iii) παραλαβή/παράδοση και φύλαξη φορτίων πριν από την απο 
στολή ή μετά την εκφόρτωση· 

γ) ως υπηρεσίες εκτελωνισμού (εναλλακτικά «υπηρεσίες εκτελωνι 
στών») νοούνται οι δραστηριότητες που συνίστανται στη διεκπε 
ραίωση, εξ ονόματος άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τελωνει 
ακών διατυπώσεων σχετικά με τις εισαγωγές, εξαγωγές ή μετα 
φορές φορτίων, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω υπηρεσία 
αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παρόχου της υπηρεσίας 
ή σύνηθες συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητάς του· 

δ) ως υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης 
νοούνται οι δραστηριότητες που συνίστανται στην αποθήκευση 
εμπορευματοκιβωτίων σε λιμενικές περιοχές με σκοπό τη φόρ 
τωση/εκφόρτωση, επισκευή και προετοιμασία τους για αποστολή· 
και 

ε) ως υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου νοούνται δραστηριότητες 
που συνίστανται στην εκπροσώπηση, σε μία δεδομένη γεωγρα 
φική περιοχή, υπό την ιδιότητα του πράκτορα, των επιχειρημα 
τικών συμφερόντων μιας ή περισσότερων ατμοπλοϊκών γραμμών 
ή ναυτιλιακών εταιρειών, για τους ακόλουθους σκοπούς: 

i) την εμπορία και την πώληση υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφο 
ρών και συναφών υπηρεσιών, από τον καθορισμό της τιμής 
έως την έκδοση τιμολογίου και την έκδοση της φορτωτικής 
εξ ονόματος των εταιρειών, την αγορά και μεταπώληση των 
απαραίτητων συναφών υπηρεσιών, την προετοιμασία των σχε 
τικών εγγράφων και την παροχή επιχειρηματικών πληροφο 
ριών· και

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/39
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ii) την εκπροσώπηση των εταιρειών, την οργάνωση του ελλιμενι 
σμού του πλοίου ή ενδεχομένως τη λήψη φορτίων. 

3. Με βάση τα σημερινά επίπεδα απελευθέρωσης μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφο 
ρές: 

α) τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή 
της άνευ περιορισμών πρόσβασης στις διεθνείς θαλάσσιες μετα 
φορές και συναλλαγές στο πλαίσιο εμπορικών όρων και χωρίς να 
εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση· και 

β) κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στα πλοία που που φέρουν 
τη σημαία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή τα οποία εκμε 
ταλλεύονται πάροχοι υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει 
στα δικά του πλοία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση 
στους λιμένες, τη χρησιμοποίηση των υποδομών και των βοη 
θητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχε 
τικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και 
τον καθορισμό αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων για τη φόρ 
τωση και την εκφόρτωση. 

4. Κατά την εφαρμογή αυτών των αρχών, τα συμβαλλόμενα 
μέρη: 

α) δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς 
συμφωνίες με τρίτους σχετικά με τις υπηρεσίες θαλάσσιων μετα 
φορών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ξηρού και υγρού 
χύδην φορτίου και δεν ενεργοποιούν αυτές τις ρήτρες κατανο 
μής φορτίου σε περίπτωση που υπάρχουν σε προηγούμενες 
διμερείς συμφωνίες· και 

β) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούν 
και απέχουν από τη θέσπιση τυχόν μονομερών μέτρων και διοι 
κητικών, τεχνικών και άλλων εμποδίων που ενδέχεται να περιο 
ρίζουν τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό ή να αποτελούν 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό ή να εισάγουν διακρίσεις στην 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων 
μεταφορών. 

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρε 
σιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους να έχουν εμπορική παρουσία στο έδαφός του υπό όρους 
εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους 
που παρέχει στους δικούς του παρόχους υπηρεσιών ή στους παρό 
χους οποιουδήποτε τρίτου, ανάλογα με το ποιοι είναι ευνοϊκότεροι, 
σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στον κατάλογο των 
υποχρεώσεών του. 

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθιστά διαθέσιμες στους παρό 
χους διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, με εύλογους όρους και περιορισμούς, που δεν εισάγουν 
διακρίσεις, τις ακόλουθες υπηρεσίες στον λιμένα: 

α) πλοήγηση· 

β) ρυμούλκηση και παροχή βοήθειας με ρυμουλκά· 

γ) εφοδιασμό· 

δ) προμήθεια καυσίμων και ανεφοδιασμό σε νερό· 

ε) συλλογή αποβλήτων και διάθεση έρματος· 

στ) υπηρεσίες λιμενάρχη· 

ζ) βοηθήματα ναυσιπλοΐας· και 

η) υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των πλοίων 
και παρέχονται από παράκτιους σταθμούς, στις οποίες συμπε 
ριλαμβάνονται οι επικοινωνίες, η υδροδότηση και η ηλεκτρο 
δότηση, τα μέσα επείγουσας επισκευής, το αγκυροβόλιο, η θέση 
πρόσδεσης και συναφείς υπηρεσίες. 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Άρθρο 7.48 

Στόχοι και αρχές 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες οικο 
νομικής ανάπτυξης και εμπορίου που προσφέρει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, τη σημασία της αποφυγής των εμποδίων στη χρήση και 
στην ανάπτυξή του, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής της συμ 
φωνίας του ΠΟΕ στα μέτρα που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπό 
ριο, συμφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου μεταξύ τους, ιδίως μέσω της συνεργασίας στα θέματα που 
προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του παρόντος 
κεφαλαίου. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η ανάπτυξη του ηλε 
κτρονικού εμπορίου πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τα διεθνή 
πρότυπα προστασίας των δεδομένων ώστε να εξασφαλίζει την εμπι 
στοσύνη των χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μην επιβάλουν 
δασμούς στις παραδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα ( 42 ). 

Άρθρο 7.49 

Συνεργασία για κανονιστικά ζητήματα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν διάλογο σχετικά με κανο 
νιστικά ζητήματα που απορρέουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
τον οποίο, μεταξύ άλλων, θα καλύπτονται τα ακόλουθα ζητήματα: 

α) η αναγνώριση πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών υπογραφών που 
εκδίδονται για το κοινό και η διευκόλυνση των διασυνοριακών 
υπηρεσιών πιστοποίησης· 

β) η ευθύνη ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά τη μετα 
βίβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών· 

γ) η μεταχείριση ηλεκτρονικών εμπορικών επικοινωνιών που δεν 
ζητήθηκαν· 

δ) η προστασία των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου· 

ε) η ανάπτυξη του «εμπορίου χωρίς χαρτιά»· και

EL L 127/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 42 ) Η συμπερίληψη, στο παρόν κεφάλαιο, των διατάξεων για το ηλεκτρο 
νικό εμπόριο πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της θέσης της Κορέας 
ως προς το εάν οι παραδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να κατα 
ταχθούν στην κατηγορία των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των 
υπηρεσιών ή των εμπορευμάτων.
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στ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. 

2. Ο διάλογος μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληρο 
φοριών σχετικά με την αντίστοιχη νομοθεσία των συμβαλλόμενων 
μερών για τα ζητήματα αυτά, καθώς και για την εφαρμογή της εν 
λόγω νομοθεσίας. 

ΤΜΗΜΑ Ζ 

Εξαιρέσεις 

Άρθρο 7.50 

Εξαιρέσεις 

Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης 
διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν 
παρόμοιες συνθήκες, ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό της εγκατάστα 
σης ή της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, καμία από τις δια 
τάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι εμποδίζει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα: 

α) που είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας 
ή της δημόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης ( 43 )· 

β) που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας 
των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· 

γ) που αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων σε 
περίπτωση που τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε συνδυασμό με 
περιορισμούς για τους εγχώριους επενδυτές ή την εγχώρια 
παραγωγή ή κατανάλωση υπηρεσιών· 

δ) που είναι αναγκαία για την προστασία εθνικών θησαυρών με 
καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία· 

ε) που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
νόμους και κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέ 
ρονται: 

i) στην πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμελούς εκτέλεσης 
συμβάσεων· 

ii) στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, όσον 
αφορά την επεξεργασία και τη διάδοση προσωπικών στοι 
χείων, και στην προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
ατομικών στοιχείων και λογαριασμών· 

iii) στην ασφάλεια· 

στ) που προσκρούουν στα άρθρα 7.6 και 7.12, υπό τον όρο ότι η 
διαφορά στη μεταχείριση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

δίκαιης ή αποτελεσματικής ( 44 ) επιβολής ή είσπραξης άμεσων 
φόρων για οικονομικές δραστηριότητες, επενδυτές ή φορείς 
παροχής υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΚΤΩ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Άρθρο 8.1 
Τρέχουσες πληρωμές 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επι 
βάλλουν περιορισμούς και να επιτρέπουν όλες οι πληρωμές και οι 
μεταβιβάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών μεταξύ των κατοί 
κων των συμβαλλόμενων μερών να πραγματοποιούνται σε ελεύθερα 
μετατρέψιμο νόμισμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου. 

Άρθρο 8.2 
Κινήσεις κεφαλαίων 

1. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοπιστωτικού 
λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πλη 
ρωμών, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
μην επιβάλλουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφα 
λαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιού 
νται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, επενδύσεις και 
άλλες συναλλαγές που έχουν απελευθερωθεί σύμφωνα με τις δια 
τάξεις του έβδομου κεφαλαίου (εμπορικές συναλλαγές στον τομέα 
των υπηρεσιών, της εγκατάστασης και του ηλεκτρονικού εμπορίου), 
καθώς και στην εκκαθάριση και τον επαναπατρισμό αυτών των 
επενδυμένων κεφαλαίων και των κερδών που, ενδεχομένως, απορρέ 
ουν από αυτές. 

2. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφω 
νίας, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν, για τις συναλλαγές που 
δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 για το χρηματοπιστωτικό 
λογαριασμό και το λογαριασμό κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρω 
μών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, την ελεύθερη 
κυκλοφορία, από τους επενδυτές του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, κεφαλαίων τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν:

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/41 

( 43 ) Η επίκληση της εξαίρεσης για λόγους δημόσιας τάξης είναι δυνατή 
μόνον όταν υπάρχει πραγματικός και αρκετά σημαντικός κίνδυνος για 
βασικά συμφέροντα της κοινωνίας. 

( 44 ) Τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δίκαιης ή αποτελε 
σματικής επιβολής ή συγκέντρωσης άμεσων φόρων περιλαμβάνουν 
μέτρα τα οποία λαμβάνονται από συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο 
του δικού του συστήματος φορολογίας, τα οποία: 
α) εφαρμόζονται σε επενδυτές και φορείς παροχής υπηρεσιών, που δεν 

έχουν μόνιμη κατοικία σε αυτό, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η 
φορολογική υποχρέωση των μη μόνιμων κατοίκων καθορίζεται βάσει 
των στοιχείων φορολόγησης που προέρχονται από το έδαφος του εν 
λόγω συμβαλλόμενου μέρους ή βρίσκονται σε αυτό· 

β) εφαρμόζονται σε μη μόνιμους κατοίκους προκειμένου να εξασφαλι 
σθεί η επιβολή ή συγκέντρωση φόρων στο έδαφος του εν λόγω 
συμβαλλόμενου μέρους· 

γ) εφαρμόζονται σε μόνιμους η μη μόνιμους κατοίκους προκειμένου 
να αποφεύγεται η φοροαποφυγή ή η φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβα 
νομένων των μέτρων συμμόρφωσης· 

δ) εφαρμόζονται σε χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται στο ή από το 
έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους προκειμένου να εξασφα 
λισθεί η επιβολή ή συγκέντρωση φόρων στους εν λόγω χρήστες για 
στοιχεία που προέρχονται από το έδαφος του συμβαλλόμενου 
μέρους· 

ε) διακρίνουν επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών που υπόκεινται σε 
φορολογία για διεθνή στοιχεία φορολόγησης από άλλους επενδυτές 
και παρόχους υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τη διαφορά που υφίστα 
ται μεταξύ τους ως προς τη φύση της φορολογικής βάσης· ή 

στ) καθορίζουν, χορηγούν ή διανέμουν τα εισοδήματα, τα κέρδη, τις 
ζημίες, τις εκπτώσεις ή πιστώσεις των μόνιμων κατοίκων ή κλάδων 
υποκαταστημάτων ή μεταξύ προσώπων ή υποκαταστημάτων που 
συνδέονται με το ίδιο νομικό πρόσωπο προκειμένου να διασφαλι 
σθεί η φορολογική βάση του συμβαλλόμενου μέρους. Οι όροι ή οι 
έννοιες φορολογίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και 
στην παρούσα υποσημείωση καθορίζονται ανάλογα με τους ορι 
σμούς και τις έννοιες φορολογίας ή με ισοδύναμους ή παρεμφερείς 
ορισμούς και έννοιες, βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας του συμ 
βαλλόμενου μέρους που λαμβάνει το συγκεκριμένο μέτρο.
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α) πιστώσεις που έχουν σχέση με εμπορικές συναλλαγές, συμπερι 
λαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει 
κάτοικος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη· 

β) χρηματοοικονομικά δάνεια και πιστώσεις· ή 

γ) κεφαλαιουχική συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο με σκοπό την 
ίδρυση ή διατήρηση διαρκών οικονομικών δεσμών. 

3. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμ 
φωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εισάγουν νέους περιορισμούς 
στην κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων των συμβαλλό 
μενων μερών και δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικές τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να πραγματοποιούν διαβου 
λεύσεις για να διευκολύνουν περαιτέρω τη μεταξύ τους κυκλοφορία 
κεφαλαίων ώστε να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμ 
φωνίας. 

Άρθρο 8.3 

Εξαιρέσεις 

Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης 
διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν 
παρόμοιες συνθήκες, ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό της κίνησης 
κεφαλαίων, καμία από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα συμβαλλό 
μενα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα: 

α) που είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας 
και της δημόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης· ή 

β) που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
νόμους και κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέ 
ρονται: 

i) στην πρόληψη ποινικών αδικημάτων, δόλιων και απατηλών 
πρακτικών ή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημ 
μελούς εκτέλεσης συμβάσεων·(πτώχευση, αφερεγγυότητα και 
προστασία του δικαιώματος των πιστωτών)· 

ii) σε μέτρα που θεσπίζονται ή διατηρούνται με σκοπό τη δια 
φύλαξη της ακεραιότητας και της σταθερότητας του χρημα 
τοπιστωτικού συστήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους· 

iii) στην έκδοση, την εμπορία ή τη διαπραγμάτευση τίτλων, 
συμβολαίων με δικαίωμα προαίρεσης, προθεσμιακών συμβο 
λαίων ή άλλων παράγωγων προϊόντων· 

iv) στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση ή στην τήρηση 
αρχείων των συναλλαγών, όταν κρίνεται αναγκαίο για συν 
δρομή των αρχών επιβολής του νόμου ή των χρηματοπιστω 
τικών ρυθμιστικών αρχών· ή 

v) στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με εντολές ή δικαστικές 
αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. 

Άρθρο 8.4 

Μέτρα διασφάλισης 

1. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι πληρωμές και οι κινήσεις 
κεφαλαίων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών προκαλούν ή απει 
λούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία 
της νομισματικής ή της συναλλαγματικής πολιτικής ( 45 ) στην Κορέα 
ή σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να λάβουν τα απολύ 
τως απαραίτητα μέτρα διασφάλισης ( 46 ) όσον αφορά ( 47 ) τις κινήσεις 
κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ( 48 ). 

2. Η Επιτροπή Εμπορίου ενημερώνεται αμέσως για τη θέσπιση 
τυχόν μέτρων διασφάλισης και, το ταχύτερο δυνατόν, για το χρο 
νοδιάγραμμα άρσης τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΕΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 9.1 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία για τις δημό 
σιες συμβάσεις η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 4 της συμ 
φωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η ΣΔΣ 1994») και το ενδιαφέρον τους για 
περαιτέρω επέκταση των ευκαιριών για διμερείς εμπορικές συναλ 
λαγές στην αγορά δημόσιων συμβάσεων κάθε συμβαλλόμενου 
μέρους. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το κοινό τους ενδια 
φέρον για την προώθηση της διεθνούς απελευθέρωσης των αγορών 
δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο του βασισμένου σε κανόνες παγ 
κόσμιου συστήματος εμπορίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολου 
θούν να συνεργάζονται για την επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 
ΧΧΙV της ΣΔΣ 1994 και σε άλλα κατάλληλα διεθνή φόρουμ.

EL L 127/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 45 ) Τα «σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία της συναλλαγματικής ή 
νομισματικής πολιτικής» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σοβαρά προ 
βλήματα του ισοζυγίου πληρωμών ή εξωτερικά δημοσιονομικά προβλή 
ματα, ενώ τα μέτρα διαφύλαξης δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

( 46 ) Συγκεκριμένα, τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε: 
α) να μην προβλέπουν δυνατότητα κατάσχεσης· 
β) να μη συνιστούν πρακτική διπλών ή πολλαπλών τιμών συναλλάγ 

ματος· 
γ) να μην παρακωλύουν με άλλον τρόπο στην ικανότητα των επενδυ 

τών να κερδίσουν ποσοστό απόδοσης στο έδαφος του συμβαλλό 
μενου μέρους το οποίο έλαβε μέτρα διασφάλισης για τυχόν περι 
ουσιακά στοιχεία·που υπόκεινται σε περιορισμούς· 

δ) να αποφεύγουν να βλάψουν άνευ λόγου τα εμπορικά, οικονομικά ή 
χρηματοπιστωτικά συμφέροντα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· 

ε) να είναι προσωρινά και να εξαλειφθούν σταδιακά παράλληλα με τη 
βελτίωση της κατάστασης λόγω της οποίας είχαν επιβληθεί· και 

στ) να δημοσιεύονται εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύ 
θυνες για την εξωτερική συναλλαγματική πολιτική. 

( 47 ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η 
Κορέα. 

( 48 ) Όταν οι περιστάσεις που επικρατούσαν κατά την αρχική επιβολή των 
μέτρων διασφάλισης ή παρόμοιες περιστάσεις εξακολουθούν να συντρέ 
χουν, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παρατείνει την 
εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης άπαξ και για περίοδο έξι μηνών. 
Εντούτοις, εάν προκύψουν ιδιαίτερα εξαιρετικές περιστάσεις λόγω των 
οποίων ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητήσει περαιτέρω παράταση των 
μέτρων διασφάλισης, το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μέρος συντονίζει 
εκ των προτέρων τις ενέργειές του με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
όσον αφορά την εφαρμογή κάθε προτεινόμενης παράτασης.
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3. Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν ερμηνεύεται ως 
παρέκκλιση από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των συμβαλλό 
μενων μερών βάσει της ΣΔΣ 1994 ή βάσει συμφωνίας που αντικα 
θιστά τη ΣΔΣ 1994. 

4. Για κάθε δημόσια σύμβαση που καλύπτεται από το παρόν 
κεφάλαιο, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν το προσωρινά εγκε 
κριμένο, αναθεωρημένο κείμενο της ΣΔΣ ( 49 ) (εφεξής η «αναθεωρη 
μένη ΣΔΣ»), με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

α) τη μεταχείριση μάλλον ευνοούμενου κράτους για εμπορεύματα, 
υπηρεσίες και παρόχους οποιουδήποτε άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους (στοιχείο 1β) και παράγραφος 2 του άρθρου ΙV της 
αναθεωρημένης ΣΔΣ)· 

β) την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση για τις αναπτυσσό 
μενες χώρες (άρθρο V της αναθεωρημένης ΣΔΣ)· 

γ) τους όρους συμμετοχής (παράγραφος 2 του άρθρου VΙΙΙ της 
αναθεωρημένης ΣΔΣ) που αντικαθίστανται από τα εξής: «δεν 
επιβάλλει τον όρο σύμφωνα με τον οποίο, προκειμένου ένας 
πάροχος ενός συμβαλλόμενου μέρους να συμμετάσχει σε διαγω 
νισμό ή να του ανατεθεί δημόσια σύμβαση, ο πάροχος αυτός 
πρέπει προηγουμένως να έχει αναλάβει μία ή περισσότερες 
δημόσιες συμβάσεις που του ανατέθηκαν από φορέα αρμόδιο 
για ανάθεση συμβάσεων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, ή 
σύμφωνα με τον οποίο ο πάροχος πρέπει να διαθέτει προηγού 
μενη επαγγελματική πείρα στο έδαφος του συγκεκριμένου συμ 
βαλλόμενου μέρους, εκτός εάν η προηγούμενη επαγγελματική 
πείρα είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
δημόσιας σύμβασης»· 

δ) τα θεσμικά όργανα (άρθρο XXI της αναθεωρημένης ΣΔΣ)· και 

ε) τις τελικές διατάξεις (άρθρο XXII της αναθεωρημένης ΣΔΣ). 

5. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της αναθεωρημένης ΣΔΣ 
σύμφωνα με την παράγραφο 4: 

α) ως «συμφωνία» στην αναθεωρημένη ΣΔΣ νοείται το «κεφάλαιο», 
με την εξαίρεση ότι ως «χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη 
στην παρούσα σύμβαση» νοούνται «μη συμβαλλόμενα μέρη» και 
ως «συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας» νοείται «συμβαλλό 
μενο μέρος»· 

β) ως «άλλα συμβαλλόμενα μέρη» στην αναθεωρημένη ΣΔΣ νοείται 
«το άλλο συμβαλλόμενο μέρος»· και 

γ) ως «η επιτροπή» στην αναθεωρημένη ΣΔΣ νοείται «η ομάδα 
εργασίας». 

Άρθρο 9.2 

Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη 

1. Η διαδικασία δημόσιων συμβάσεων που καλύπτεται από το 
παρόν κεφάλαιο αφορά όλες τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
που καλύπτονται από τα παραρτήματα των συμβαλλόμενων μερών 
στη ΣΔΣ 1994 και από οποιαδήποτε σημείωση προσαρτάται σε 
αυτά, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων ή των αντικατα 
στάσεών τους. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι συμβάσεις 
κατασκευής, εκμετάλλευσης, εξώνησης (εφεξής «οι συμβάσεις 
τύπου ΒΟΤ» [build-operate-transfer contracts]) και οι παραχωρή 
σεις δημόσιων έργων, όπως ορίζονται στο παράρτημα 9, υπόκεινται 
στις διατάξεις του παραρτήματος 9. 

Άρθρο 9.3 

Ομάδα εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις 

Η ομάδα εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις, που συγκροτείται 
δυνάμει του άρθρου 15.3.1 (ομάδες εργασίας) συνεδριάζει, σύμ 
φωνα με αμοιβαία συμφωνία ή κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλλό 
μενου μέρους, με σκοπό: 

α) να εξετάζει θέματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
συμβάσεις ΒΟΤ ή τις παραχωρήσεις δημόσιων έργων, τα οποία 
της παραπέμπει ένα συμβαλλόμενο μέρος· 

β) να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
και τις συμβάσεις ΒΟΤ ή τις παραχωρήσεις δημόσιων έργων σε 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος· και 

γ) να συζητά οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με την εφαρμογή 
του παρόντος κεφαλαίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑ 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ A 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 10.1 

Στόχοι 

Οι στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι: 

α) η διευκόλυνση της παραγωγής και της εμπορευματοποίησης των 
καινοτόμων και δημιουργικών προϊόντων στα συμβαλλόμενα 
μέρη· και 

β) η επίτευξη επαρκούς και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας 
και η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Άρθρο 10.2 

Φύση και έκταση των υποχρεώσεων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν την κατάλληλη και 
αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συνθηκών που αφορούν 
την διανοητική ιδιοκτησία στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα ΙΓ της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «συμφωνία TRIPS»). 
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου συμπληρώνουν και διευκρι 
νίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των συμβαλλό 
μενων μερών βάσει της συμφωνίας TRIPS. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) δικαιώματα του δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιω 
μάτων για προγράμματα υπολογιστών και βάσεις δεδομένων, 
και των συγγενών δικαιωμάτων· 

β) δικαιώματα που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας· 

γ) εμπορικά σήματα· 

δ) σήματα υπηρεσιών·

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/43 

( 49 ) Περιλαμβάνεται στο έγγραφο του ΠΟΕ negs 268(Job No[1].8274) της 
19ης Noεμβρίου 2007.
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ε) σχέδια· 

στ) διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· 

ζ) γεωγραφικές ενδείξεις· 

η) φυτικές ποικιλίες· και 

θ) προστασία μη αποκαλυφθεισών πληροφοριών. 

3. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει την 
προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 10α της Συνθήκης των Παρισίων για την προστασία της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (1967) (εφεξής «η Συνθήκη των Παρι 
σίων»). 

Άρθρο 10.3 

Μεταφορά τεχνολογίας 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως προς την ανταλλαγή 
απόψεων και πληροφοριών για τις πρακτικές και τις πολιτικές τους 
που επηρεάζουν τη μεταφορά τεχνολογίας, τόσο εντός των αντί 
στοιχων εδαφών τους όσο και με τρίτες χώρες. Ειδικότερα, περιλαμ 
βάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών, των 
επιχειρηματικών κοινοπραξιών, της αδειοδότησης και της υπεργολα 
βίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία κατάλληλου και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη 
μεταφορά τεχνολογίας στις χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, ζητημάτων όπως η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα 
μικού και το νομικό πλαίσιο. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν μέτρα, κατά περίπτωση, 
για την πρόληψη ή τον έλεγχο των πρακτικών ή των συνθηκών 
αδειοδότησης που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες στη διεθνή μετα 
φορά τεχνολογίας και οι οποίες συνεπάγονται κατάχρηση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από κατόχους δικαιωμάτων. 

Άρθρο 10.4 

Εξάντληση 

Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να καθιερώσουν δικό τους 
σύστημα για την εξάντληση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτη 
σίας. 

ΤΜΗΜΑ B 

Πρότυπα για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

Υ π ο τ μ ή μ α Α 

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ κ α ι σ υ γ γ ε ν ι κ ά 
δ ι κ α ι ώ μ α τ α 

Άρθρο 10.5 

Χορήγηση προστασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμμορφώνονται με τα εξής: 

α) τα άρθρα 1 έως 22 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών 
φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και τηλεό 
ρασης (1961) (εφεξής «η σύμβαση της Ρώμης»)· 

β) τα άρθρα 1 έως 18 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία 
των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (1971) (εφεξής «η 
σύμβαση της Βέρνης»)· 

γ) τα άρθρα 1 έως 14 της συνθήκης (1966) (εφεξής «η ΣΔΔΙ») του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (εφεξής «ο 
ΠΟΔΙ»)· και 

δ) τα άρθρα 1 έως 23 της συνθήκης του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις 
και τα φωνογραφήματα (1996) (εφεξής «η ΣΠΟΔΙ»). 

Άρθρο 10.6 

Διάρκεια των δικαιωμάτων του δημιουργού 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν ότι, όταν ο χρόνος προστασίας 
ενός έργου καθορίζεται με βάση τη ζωή κάποιου φυσικού προσώ 
που, ο χρόνος αυτός δεν είναι μικρότερος από τη διάρκεια της ζωής 
του δημιουργού και από 70 έτη μετά το θάνατο του δημιουργού. 

Άρθρο 10.7 

Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 

1. Τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών εκπνέουν 
όχι λιγότερο από 50 έτη μετά την πρώτη μετάδοση μιας εκπομπής, 
είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβα 
νομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης. 

2. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να επιτρέψει την 
αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων (επίγειων, καλωδιακών ή δορυ 
φορικών) στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια του δικαιούχου ή των 
δικαιούχων, εάν υπάρχουν, όσον αφορά το σήμα και το περιεχόμενό 
του ( 50 ). 

Άρθρο 10.8 

Συνεργασία για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να διευκο 
λύνουν την καθιέρωση ρυθμίσεων μεταξύ των αντίστοιχων εταιρειών 
τους συλλογικής διαχείρισης με σκοπό την αμοιβαία εξασφάλιση 
της ευκολότερης πρόσβασης και χορήγησης αδειών για τη χρήση 
του περιεχομένου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς επίσης 
και την εξασφάλιση της αμοιβαίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για τη χρήση των έργων ή άλλων αντικειμένων των 
συμβαλλόμενων μερών που προστατεύονται από δικαιώματα δια 
νοητικής ιδιοκτησίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προ 
σπάθειες για να επιτύχουν υψηλό επίπεδο εξορθολογισμού και να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων 
των αντίστοιχων εταιρειών τους συλλογικής διαχείρισης. 

Άρθρο 10.9 

Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίαση στο κοινό 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

EL L 127/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 50 ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αναμετάδοση στο 
έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους μέσω κλειστού και καθορισμένου 
δικτύου συνδρομητών στο οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
εκτός του εδάφους του συμβαλλόμενου μέρους δεν συνιστά αναμετά 
δοση στο διαδίκτυο.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)46 von 1432

www.parlament.gv.at



α) ως ραδιοτηλεοπτική εκπομπή νοείται η μετάδοση ήχων ή εικόνων 
και ήχων ή των παραστάσεών τους με ασύρματα μέσα με σκοπό 
τη λήψη τους από το κοινό· η μετάδοση μέσω δορυφόρου 
αποτελεί επίσης «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή»· η μετάδοση κρυ 
πτογραφημένων σημάτων αποτελεί ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, 
εφόσον τα μέσα για την αποκρυπτογράφησή τους παρέχονται 
στο κοινό από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη συναίνεσή 
του· και 

β) ως παρουσίαση στο κοινό νοείται η μετάδοση στο κοινό με κάθε 
μέσο, εκτός από τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, των ήχων μιας 
εκτέλεσης ή των ήχων ή των αναπαραστάσεων ήχων που έχουν 
ενσωματωθεί σε φωνογράφημα. Για τους σκοπούς της παραγρά 
φου 5, η «παρουσίαση στο κοινό» περιλαμβάνει την παροχή της 
δυνατότητας ακοής από το κοινό των ήχων ή των παραστάσεών 
τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν για τους καλλιτέχνες 
ερμηνευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν 
ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και 
την παρουσίαση στο κοινό των εκτελέσεών τους, εκτός από τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση αποτελεί ήδη μέρος ραδιο 
τηλεοπτικής εκπομπής ή γίνεται από εγγραφή. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν στους ερμηνευτές ή εκτελε 
στές καλλιτέχνες και στους παραγωγούς φωνογραφημάτων το 
δικαίωμα ενιαίας και εύλογης αμοιβής για τη χρήση των φωνογρα 
φημάτων τους που δημοσιεύονται για εμπορικούς σκοπούς ή ανα 
παραγωγής των εν λόγω φωνογραφημάτων, για ραδιοτηλεοπτική 
ασύρματη μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν στις εθνικές νομοθεσίες τους 
ότι η ενιαία και εύλογη αμοιβή ζητείται από το χρήστη εκ μέρους 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών ή εκ μέρους των παρα 
γωγών φωνογραφημάτων ή και από τους δύο. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις οι 
οποίες, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών 
καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων, προβλέπουν 
τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η ενιαία και εύλογη αμοιβή 
κατανέμεται μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και 
των παραγωγών φωνογραφημάτων. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγο 
ρεύουν: 

α) τη ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση των εκπομπών τους· 

β) την εγγραφή των εκπομπών τους· και 

γ) την παρουσίαση στο κοινό των τηλεοπτικών εκπομπών τους, εάν 
η παρουσίαση αυτή γίνεται σε μέρη όπου η είσοδος επιτρέπεται 
στο κοινό έναντι καταβολής αντιτίμου. Οι συνθήκες άσκησης 
του δικαιώματος αυτού ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους στο οποίο ζητείται η προστασία του δικαιώματος. 

Άρθρο 10.10 

Δικαίωμα παρακολούθησης των δημιουργών έργων τέχνης 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν απόψεις και 
πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές όσον αφορά 
το δικαίωμα παρακολούθησης των δημιουργών. Εντός δύο ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα 

μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις με σκοπό να επανεξετάσουν κατά 
πόσον επιδιώκεται και κατά πόσον είναι εφικτή η καθιέρωση δικαιώ 
ματος παρακολούθησης των δημιουργών έργων τέχνης στην Κορέα. 

Άρθρο 10.11 

Περιορισμοί και εξαιρέσεις 

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να θεσπίζουν στην εθνική τους 
νομοθεσία περιορισμούς ή εξαιρέσεις στα δικαιώματα που παρέχουν 
στους δικαιούχους οι οποίοι αναφέρονται στα άρθρα 10.5 έως 
10.10 σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν παρακωλύεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν 
βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα των 
δικαιούχων. 

Άρθρο 10.12 

Προστασία τεχνολογικών μέτρων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν κατάλληλη έννομη προστα 
σία κατά της εξουδετέρωσης κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού 
μέτρου την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας 
βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει 
αυτό το σκοπό. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει κατάλληλη έννομη προ 
στασία κατά της κατασκευής, εισαγωγής, διανομής, πώλησης, εκμί 
σθωσης, διαφήμισης για πώληση ή εκμίσθωση, ή κατοχής για εμπο 
ρικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή 
παροχής υπηρεσιών οι οποίες: 

α) αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας, με 
σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας· 

β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό 
σκοπό ή χρήση περιορισμένης σημασίας· ή 

γ) έχουν πρωτίστως σχεδιαστεί, παραχθεί, προσαρμοστεί ή πραγμα 
τοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέ 
ρωση της προστασίας 

οποιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων. 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως τεχνολογικό 
μέτρο νοείται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο 
που, με τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να 
εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με έργα ή άλλα προ 
στατευόμενα αντικείμενα, μη επιτρεπόμενες από το δικαιούχο οποι 
ουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού 
δικαιώματος, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία κάθε συμ 
βαλλόμενου μέρους. Τα τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται αποτελε 
σματικά όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου προ 
στατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω 
της εφαρμογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, 
όπως κρυπτογράφησης, διατάραξης της μετάδοσης ή άλλης μετα 
τροπής του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου, ή προ 
στατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγ 
χάνει το στόχο της προστασίας. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις 
και περιορισμούς ως προς τα μέτρα εφαρμογής των παραγράφων 1 
και 2 σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 10.5.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/45
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Άρθρο 10.13 

Ενημέρωση για το καθεστώς των δικαιωμάτων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν την κατάλληλη έννομη 
προστασία έναντι κάθε προσώπου που εν γνώσει του προβαίνει 
άνευ αδείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες: 

α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρο 
νική μορφή σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων· ή 

β) διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, 
παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλου 
αντικειμένου προστατευομένων δυνάμει της παρούσας συμφω 
νίας, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας 
οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με το καθεστώς 
των δικαιωμάτων, 

εάν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι 
με την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύ 
πτει την παραβίαση δικαιώματος του δημιουργού ή άλλων συγγε 
νικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως πληροφορία 
για το καθεστώς των δικαιωμάτων νοείται κάθε παρεχόμενη από το 
δικαιούχο πληροφορία η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου 
ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου που αναφέρεται στην 
παρούσα συμφωνία, του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου 
δικαιούχου, ή πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις προϋ 
ποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμέ 
νου, καθώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις 
πληροφορίες αυτές. 

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις 
πληροφορίες αυτές συνοδεύει αντιγραφή ή εμφανίζεται σε συνδυα 
σμό με την παρουσίαση στο κοινό ενός έργου ή άλλου προστα 
τευόμενου υλικού που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία. 

Άρθρο 10.14 

Μεταβατική διάταξη 

Η Κορέα θα εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεώσεις των άρθρων 10.6 
και 10.7 εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας. 

Υ π ο τ μ ή μ α Β 

Ε μ π ο ρ ι κ ά σ ή μ α τ α 

Άρθρο 10.15 

Διαδικασία καταχώρισης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα προβλέπουν ένα σύστημα κατα 
χώρισης των εμπορικών σημάτων, στο πλαίσιο του οποίου οι λόγοι 
άρνησης καταχώρισης ενός εμπορικού σήματος κοινοποιούνται γρα 
πτώς και είναι δυνατόν να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή στον 
αιτούντα, ο οποίος έχει την ευκαιρία να αμφισβητήσει την άρνηση 
και να προσφύγει δικαστικά κατά της τελικής άρνησης. Η Ευρω 
παϊκή Ένωση και η Κορέα προβλέπουν, επίσης, τη δυνατότητα των 
ενδιαφερομένων να αντιτάσσονται στις αιτήσεις για εμπορικά 
σήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα παρέχουν στο κοινό 
πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει 
τις αιτήσεις και τις καταχωρίσεις των εμπορικών σημάτων. 

Άρθρο 10.16 

Διεθνείς συμφωνίες 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα τηρούν τη συνθήκη για το δίκαιο 
των σημάτων (1994) και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να συμμορφώνονται με τη συνθήκη της Σιγκαπούρης για το δίκαιο 
των σημάτων (2006). 

Άρθρο 10.17 

Εξαιρέσεις από τα δικαιώματα που απορρέουν από εμπορικό 
σήμα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν τη θεμιτή χρήση περιγραφικών 
όρων ως περιορισμένης έκτασης εξαίρεσης από τα δικαιώματα που 
απορρέουν από ένα εμπορικό σήμα, και μπορούν να προβλέπουν 
άλλες περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι 
θεσπιζόμενες εξαιρέσεις δεν αντιβαίνουν στα νόμιμα συμφέροντα 
του προσώπου στο οποίο ανήκει το εμπορικό σήμα και των τρίτων 
ενδιαφερομένων. 

Υ π ο τ μ ή μ α Γ 

Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ε ς ε ν δ ε ι ξ ε ι ς ( 51 ), ( 52 ) 

Άρθρο 10.18 

Αναγνώριση γεωγραφικών ενδείξεων για γεωργικά προϊόντα, 
τρόφιμα και οίνους 

1. Κατόπιν εξέτασης του νόμου για τον έλεγχο της ποιότητας 
των γεωργικών προϊόντων, και των κανόνων εφαρμογής του, όσον 
αφορά την καταχώριση, τον έλεγχο και την προστασία των γεωγρα 
φικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην 
Κορέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν 
λόγω νομοθεσία πληροί τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 6. 

2. Κατόπιν εξέτασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του 
Συμβουλίου, και των κανόνων εφαρμογής του, για την καταχώριση, 
τον έλεγχο και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για 
την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του οίνου, η Κορέα 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία πληροί τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 6.

EL L 127/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 51 ) Οι «γεωγραφικές ενδείξεις» στο παρόν υποτμήμα αναφέρονται στα εξής: 
α) γεωγραφικές ενδείξεις, ονομασίες προέλευσης, οίνοι ανώτερης ποι 

ότητας που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και επιτραπέ 
ζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη όπως αναφέρονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006· 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008· στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991· 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1999· και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμ 
βουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, ή σε διατάξεις που αντικαθι 
στούν αυτούς τους κανονισμούς· και 

β) γεωγραφικές ενδείξεις που καλύπτονται από το νόμο για τον έλεγχο 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (νόμος αριθ. 9759. της 9ης 
Ιουνίου 2009) και το νόμο για τη φορολόγηση των αλκοολούχων 
ποτών (νόμος αριθ. 8852. της 29ης Φεβρουαρίου 2008) της 
Κορέας. 

( 52 ) Η προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης βάσει του παρόντος υποτμή 
ματος ισχύει με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφω 
νίας.
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3. Κατόπιν εξέτασης μιας περίληψης των προδιαγραφών για τα 
γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που αντιστοιχούν στις γεωγρα 
φικές ενδείξεις της Κορέας και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 10- 
Α, οι οποίες έχουν καταχωριστεί από την Κορέα δυνάμει της νομο 
θεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τις γεωγραφικές ενδεί 
ξεις της Κορέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 10-Α σύμ 
φωνα με το επίπεδο προστασίας το οποίο αναφέρεται στο παρόν 
κεφάλαιο. 

4. Κατόπιν εξέτασης μιας περίληψης των προδιαγραφών για τα 
γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που αντιστοιχούν στις γεωγρα 
φικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα 10-Α, οι οποίες έχουν καταχωριστεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
η Κορέα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τις γεωγρα 
φικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα 10-Α σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας το οποίο 
αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο. 

5. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται για τις γεωγραφικές ενδείξεις 
των οίνων αναφορικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που προστέθηκαν 
δυνάμει του άρθρου 10.24. 

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα συμφωνούν ότι τα στοιχεία 
για την καταχώριση και τον έλεγχο των γεωγραφικών ενδείξεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι τα εξής: 

α) ένα μητρώο στο οποίο περιλαμβάνονται οι γεωγραφικές ενδεί 
ξεις που προστατεύονται στα αντίστοιχα εδάφη τους· 

β) μια διοικητική διαδικασία με την οποία επαληθεύεται ότι οι 
γεωγραφικές ενδείξεις δηλώνουν ότι ένα προϊόν κατάγεται 
από το έδαφος, περιοχή ή τοποθεσία ενός συμβαλλόμενου 
μέρους, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρα 
κτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο 
στη γεωγραφική του καταγωγή· 

γ) μια απαίτηση βάσει της οποίας μια καταχωρισμένη ονομασία 
αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα, για τα 
οποία υπάρχει προδιαγραφή του προϊόντος η οποία μπορεί 
να τροποποιηθεί μόνο μέσω κατάλληλης διοικητικής διαδικα 
σίας· 

δ) διατάξεις για τον έλεγχο, που εφαρμόζονται για την παραγωγή· 

ε) νομικές διατάξεις που ορίζουν ότι μια καταχωρισμένη ονομασία 
μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε εμπορευόμενο που διαθέτει 
στο εμπόριο το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο το οποίο είναι 
σύμφωνο με την αντίστοιχη προδιαγραφή· και 

στ) διαδικασία ένστασης που επιτρέπει τη συνεκτίμηση των νόμιμων 
συμφερόντων των προηγούμενων χρηστών των ονομασιών, είτε 
οι εν λόγω ονομασίες προστατεύονται ως μορφή διανοητικής 
ιδιοκτησίας είτε όχι. 

Άρθρο 10.19 

Αναγνώριση ειδικών γεωγραφικών ενδείξεων για τους 
οίνους ( 53 ), τους αρωματισμένους οίνους ( 54 ) και τα 

αλκοολούχα ποτά ( 55 ) 

1. Στην Κορέα, οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 10-Β προστατεύονται για τα 
προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν τις εν λόγω γεωγραφικές ενδεί 
ξεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις γεωγραφικές ενδείξεις. 

2. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γεωγραφικές ενδείξεις της Κορέας 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 10-Β προστατεύονται για τα 
προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν τις εν λόγω γεωγραφικές ενδεί 
ξεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Κορέας για τις γεωγρα 
φικές ενδείξεις. 

Άρθρο 10.20 

Δικαίωμα χρήσης 

Μια ονομασία που προστατεύεται δυνάμει του παρόντος υποτμή 
ματος μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε εμπορευόμενο που δια 
θέτει στο εμπόριο γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους, αρωματι 
σμένους οίνους ή αλκοολούχα ποτά τα οποία είναι σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές. 

Άρθρο 10.21 

Έκταση της προστασίας 

1. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στα άρθρα 10.18 
και 10.19 προστατεύονται έναντι των εξής:

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/47 

( 53 ) Κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, ως οίνοι νοούνται τα 
προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 22.04 του ΕΣ και τα οποία: 
α) είναι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμ 

βουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, και τον κανονι 
σμό (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2009, ή 
με τη νομοθεσία που τους αντικαθιστά· ή 

β) είναι σύμφωνα με το νόμο για τον έλεγχο ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων (νόμος αριθ. 9759 της 9ης Ιουνίου 2009) και το νόμο 
για τη φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών (νόμος αριθ. 8852 της 
29ης Φεβρουαρίου 2008) της Κορέας. 

( 54 ) Κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, ως αρωματισμένοι οίνοι 
νοούνται τα προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 22.05 του ΕΣ και τα 
οποία: 
α) είναι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991 του Συμ 

βουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, ή με τη νομοθεσία που τον 
αντικαθιστά· ή 

β) είναι σύμφωνα με το νόμο για τον έλεγχο ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων (νόμος αριθ. 9759 της 9ης Ιουνίου 2009) και το νόμο 
για τη φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών (νόμος αριθ. 8852 της 
29ης Φεβρουαρίου 2008) της Κορέας. 

( 55 ) Κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, ως αλκοολούχα ποτά 
νοούνται τα προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 22.08 του ΕΣ και 
τα οποία: 
α) είναι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρω 

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
2008 και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της Επιτροπής, 
της 24ης Απριλίου 1990, ή με τη νομοθεσία που τους αντικαθιστά· 
ή 

β) είναι σύμφωνα με το νόμο για τον έλεγχο ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων (νόμος αριθ. 9759 της 9ης Ιουνίου 2009) και το νόμο 
για τη φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών (νόμος αριθ. 8852 της 
29ης Φεβρουαρίου 2008) της Κορέας.
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α) της χρήσης οποιουδήποτε μέσου για την περιγραφή ή την 
παρουσίαση ενός εμπορεύματος, με το οποίο δηλώνεται ή υπο 
νοείται ότι το εν λόγω εμπόρευμα κατάγεται από γεωγραφική 
περιοχή που δεν συμπίπτει με τον πραγματικό τόπο καταγωγής 
του, εφόσον με τον τρόπο αυτό το κοινό σχηματίζει εσφαλμένη 
αντίληψη όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή του εμπορεύ 
ματος· 

β) της χρησιμοποίησης μιας γεωγραφικής ένδειξης που χαρακτηρί 
ζει ένα εμπόρευμα για ομοειδές εμπόρευμα ( 56 ) το οποίο δεν 
κατάγεται από τον τόπο που ορίζεται στη σχετική γεωγραφική 
ένδειξη, ακόμη και εάν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του 
εμπορεύματος ή εάν η γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται σε 
μετάφραση ή μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως 
«είδος», «τύπου», «με χαρακτηριστικά», «απομίμηση» ή ανάλογες 
εκφράσεις· και 

γ) κάθε άλλης χρήσης που συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού 
κατά την έννοια του άρθρου 10α της σύμβασης των Παρισίων. 

2. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει κατ’ ουδένα τρόπο το 
δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο 
της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα 
του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρη 
σιμοποιείται κατά τρόπο που δεν παραπλανά τους καταναλωτές. 

3. Όταν οι γεωγραφικές ενδείξεις των συμβαλλόμενων μερών 
είναι ομώνυμες, η προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις 
αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα. Η 
ομάδα εργασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις αποφασίζει ως προς 
τους πρακτικούς όρους χρήσης υπό τους οποίους οι ομώνυμες 
γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβανομέ 
νων υπόψη της ανάγκης δίκαιης μεταχείρισης των ενδιαφερόμενων 
παραγωγών, καθώς και της ανάγκης να μην παραπλανώνται οι 
καταναλωτές. Όταν μια γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται 
από την παρούσα συμφωνία είναι ομώνυμη με μια γεωγραφική 
ένδειξη τρίτης χώρας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποφασίζει ως 
προς τους πρακτικούς όρους χρήσης υπό τους οποίους οι ομώνυ 
μες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβα 
νομένων υπόψη της ανάγκης δίκαιης μεταχείρισης των ενδιαφερό 
μενων παραγωγών, καθώς και της ανάγκης να μην παραπλανώνται 
οι καταναλωτές. 

4. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Κορέα να προστατεύει μια γεωγραφική 
ένδειξη η οποία δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται 
στη χώρα καταγωγής της ή έχει πέσει σε αχρησία στη χώρα αυτή. 

5. Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων δυνάμει του παρό 
ντος άρθρου παρέχεται με την επιφύλαξη της συνέχισης της χρήσης 
ενός εμπορικού σήματος το οποίο έχει κατατεθεί, καταχωριστεί ή, 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, 
καθιερωθεί με τη χρήση, καλόπιστα, στο έδαφος ενός συμβαλλόμε 
νου μέρους, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

προστασία ή αναγνώρισης της γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον στη 
νομοθεσία του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους δεν υπάρ 
χουν λόγοι για την ακυρότητα ή την έκπτωσή του. Η ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για προστασία ή αναγνώρισης της γεωγρα 
φικής ένδειξης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10.23 παράγρα 
φος 2. 

Άρθρο 10.22 

Επιβολή της προστασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την προστασία που ορίζεται 
από τα άρθρα 10.18 έως 10.23 με δική τους πρωτοβουλία, μέσω 
κατάλληλων παρεμβάσεων των αρχών τους. Εφαρμόζουν, επίσης, 
την εν λόγω προστασία κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερόμενου 
μέρους. 

Άρθρο 10.23 

Σχέση με τα εμπορικά σήματα 

1. Η καταχώριση εμπορικού σήματος το οποίο αντιστοιχεί σε 
οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 10.21 παρά 
γραφος 1 σχετικά με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για ομο 
ειδή προϊόντα, δεν γίνεται δεκτή ή ακυρώνεται από τα συμβαλλό 
μενα μέρη, εφόσον η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος 
υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία της αίτησης για την προστασία ή 
την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης στο σχετικό έδαφος. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1: 

α) για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στα άρθρα 10.18 
και 10.19, η ημερομηνία της αίτησης για την προστασία ή την 
αναγνώριση είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· και 

β) για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
10.24, η ημερομηνία της αίτησης για την προστασία ή την 
αναγνώριση είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένα συμβαλλό 
μενο μέρος λαμβάνει αίτηση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους 
για την προστασία ή την αναγνώριση γεωγραφικής ένδειξης. 

Άρθρο 10.24 

Προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων για προστασία ( 57 ) 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα συμφωνούν όσον αφορά 
την προσθήκη προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων στα παραρ 
τήματα 10-Α και 10-Β σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 10.25.

EL L 127/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 56 ) Για όλα τα εμπορεύματα, ο όρος «ομοειδές προϊόν» ερμηνεύεται σύμ 
φωνα με το άρθρο 23.1 της συμφωνίας TRIPS σχετικά με τη χρήση 
μιας γεωγραφικής ένδειξης προσδιορισμού οίνων για οίνους που δεν 
κατάγονται από τον τόπο που δηλώνεται στη χρησιμοποιούμενη γεω 
γραφική ένδειξη ή μιας γεωγραφικής ένδειξης προσδιορισμού αλκοο 
λούχων ποτών για αλκοολούχα ποτά που δεν κατάγονται από τον τόπο 
που δηλώνεται στη χρησιμοποιούμενη γεωγραφική ένδειξη. 

( 57 ) Εάν υποβληθεί πρόταση: 
α) από την Κορέα, για προϊόν καταγωγής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρ 

μογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζεται 
στο άρθρο 10.18 παράγραφος 2 και στις υποσημειώσεις του άρθρου 
10.19· ή 

β) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για προϊόν καταγωγής που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της Κορέας, το οποίο ορίζεται στο 
άρθρο 10.18 παράγραφος 1 και στις υποσημειώσεις του άρθρου 
10.19· 

για την προσθήκη, στην παρούσα συμφωνία, ονομασίας προέλευσης που 
έχει αναγνωριστεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος ως γεωγραφική ένδειξη 
κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συμφωνίας TRIPS μέσω νόμων 
ενός συμβαλλόμενου μέρους εκτός εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 
10.18 παράγραφος 1 και 10.18 παράγραφος 2 και στις υποσημειώσεις 
του άρθρου 10.19, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξετάζουν το 
ενδεχόμενο προσθήκης της γεωγραφικής ένδειξης στην παρούσα συμ 
φωνία δυνάμει του παρόντος υποτμήματος.
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2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα συμφωνούν όσον αφορά τη 
διεκπεραίωση, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, των εκατέρωθεν 
αιτήσεων για την προσθήκη προστατευόμενων γεωγραφικών ενδεί 
ξεων στα παραρτήματα. 

3. Μια ονομασία δεν μπορεί να καταχωρίζεται ως γεωγραφική 
ένδειξη όταν συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας, συμπε 
ριλαμβανομένης ποικιλίας σταφυλιών, ή ζωικής φυλής και ενδέχε 
ται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την 
πραγματική καταγωγή του προϊόντος. 

Άρθρο 10.25 

Ομάδα εργασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις 

1. Η ομάδα εργασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, που ιδρύεται 
δυνάμει του άρθρου 15.3 παράγραφος 1 (ομάδες εργασίας) συνε 
δριάζει, με αμοιβαία συμφωνία ή κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλ 
λόμενου μέρους, με σκοπό την εντατικοποίηση της συνεργασίας 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και το διάλογο σχετικά με τις 
γεωγραφικές ενδείξεις. Η ομάδα εργασίας μπορεί να εκδίδει συστά 
σεις και να λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση. 

2. Ο τόπος της συνεδρίασης εναλλάσσεται μεταξύ των συμβαλ 
λόμενων μερών. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος των συνεδριάσεων 
της ομάδας εργασίας, περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της βιντεο 
διάσκεψης, καθορίζεται αμοιβαία από τα συμβαλλόμενα μέρη, το 
αργότερο 90 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος. 

3. Η ομάδα εργασίας μπορεί να αποφασίσει: 

α) να τροποποιήσει τα παραρτήματα 10-Α και 10-Β προκειμένου 
να προστεθούν επιμέρους γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Κορέας που, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής 
διαδικασίας η οποία αναφέρεται στα άρθρα 10.18 παράγραφος 
3 και 10.18 παράγραφος 4, ανάλογα με την περίπτωση, καθο 
ρίζονται και από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ως γεωγραφικές 
ενδείξεις και θα προστατεύονται στο έδαφος του εν λόγω συμ 
βαλλόμενου μέρους· 

β) να τροποποιήσει ( 58 ) τα παραρτήματα που αναφέρονται στο εδά 
φιο α) προκειμένου να αφαιρέσει επιμέρους γεωγραφικές ενδεί 
ξεις οι οποίες έχουν παύσει να προστατεύονται στο συμβαλλό 
μενο μέρος καταγωγής ( 59 ), ή οι οποίες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις 
ώστε να θεωρούνται γεωγραφικές ενδείξεις στο άλλο συμβαλλό 
μενο μέρος· και 

γ) ότι κάθε παραπομπή της παρούσας συμφωνίας στη νομοθεσία 
πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί παραπομπή στην εν λόγω 
νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε και όπως 
ισχύει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία μετά την έναρξη εφαρ 
μογής της παρούσας συμφωνίας. 

4. Η ομάδα εργασίας εξασφαλίζει επίσης την εύρυθμη λειτουρ 
γία του παρόντος υποτμήματος και μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα 
που συνδέεται με την εφαρμογή και την υλοποίησή του. Συγκεκρι 
μένα, είναι υπεύθυνη: 

α) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νομοθετικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις πολιτικής σχετικά με τις γεωγραφικές 
ενδείξεις· 

β) για την ανταλλαγή πληροφοριών για επιμέρους γεωγραφικές 
ενδείξεις με σκοπό την εξέταση της προστασίας τους σύμφωνα 
με την παρούσα συμφωνία· και 

γ) για την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο τη βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας. 

5. Η ομάδα εργασίας μπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων. 

Άρθρο 10.26 

Ατομικές αιτήσεις προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων 

Οι διατάξεις του παρόντος υποτμήματος ισχύουν με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος της αναζήτησης αναγνώρισης και προστασίας γεω 
γραφικών ενδείξεων δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης ή της Κορέας. 

Υ π ο τ μ ή μ α Δ 

Σ χ έ δ ι α 

Άρθρο 10.27 

Προστασία καταχωρισμένων σχεδίων 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα εξασφαλίζουν την προστα 
σία των σχεδίων που έχουν δημιουργηθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, 
είναι νέα και πρωτότυπα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο χαρα 
κτήρα ( 60 ). 

2. Η προστασία αυτή εξασφαλίζεται με την καταχώριση και 
παρέχει στους κατόχους των σχεδίων αποκλειστικά δικαιώματα σύμ 
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/49 

( 58 ) Αυτό αφορά την τροποποίηση της ίδιας της γεωγραφικής ένδειξης, 
συμπεριλαμβανομένων της ονομασίας και της κατηγορίας προϊόντων. 
Οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών που αναφέρονται στα άρθρα 
10.18 παράγραφος 3 και 10.18 παράγραφος 4 ή οι τροποποιήσεις 
των αρμόδιων φορέων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 10.18 
παράγραφος 6 στοιχείο δ) εξακολουθούν να αποτελούν αποκλειστική 
αρμοδιότητα του συμβαλλόμενου μέρους καταγωγής της γεωγραφικής 
ένδειξης. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να κοινοποιούνται για 
λόγους ενημέρωσης. 

( 59 ) Η απόφαση για παύση της προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης 
εξακολουθεί να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του συμβαλλόμε 
νου μέρους καταγωγής της γεωγραφικής ένδειξης. 

( 60 ) Η Κορέα θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν είναι νέο εάν κάποιο πανομοιότυπο 
ή παρόμοιο σχέδιο έχει δημοσιοποιηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί δημόσια 
πριν από την κατάθεση της αίτησης για την καταχώριση του σχεδίου. Η 
Κορέα θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν είναι πρωτότυπο εάν μπορεί εύκολα να 
προκύψει από συνδυασμό σχεδίων τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί ή 
έχουν χρησιμοποιηθεί δημόσια πριν από την κατάθεση της αίτησης για 
την καταχώριση του σχεδίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ένα 
σχέδιο δεν είναι νέο εάν κάποιο πανομοιότυπο σχέδιο έχει δημοσιοποι 
ηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης ενός καταχωρισμένου σχεδίου 
ή πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης ενός καταχωρισμένου σχεδίου. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν διαθέτει ιδιαίτερο χαρα 
κτήρα, εάν η συνολική εντύπωση που δημιουργεί στους ενημερωμένους 
χρήστες δεν διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που δημιουργεί στο 
χρήστες αυτούς οποιοδήποτε σχέδιο που έχει δημοσιοποιηθεί.
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Άρθρο 10.28 

Δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση 

Ο κάτοχος ενός προστατευόμενου σχεδίου έχει το δικαίωμα να 
εμποδίζει τρίτα μέρη να προβαίνουν, χωρίς τη συγκατάθεσή του, 
τουλάχιστον στην παραγωγή, την προσφορά προς πώληση, την 
πώληση, την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη χρήση ειδών που φέρουν 
ή ενσωματώνουν το προστατευόμενο σχέδιο, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι προαναφερθείσες πράξεις επιχειρούνται για εμπορικούς σκο 
πούς ή θίγουν αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου 
ή δεν είναι συμβατές με την πρακτική του δίκαιου εμπορίου. 

Άρθρο 10.29 

Προστασία που παρέχεται σε μη καταχωρισμένη εμφάνιση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα παρέχουν τα νομικά μέσα για την 
αποτροπή της χρήσης μη καταχωρισμένης εμφάνισης ενός προϊ 
όντος μόνο εάν η επίμαχη χρήση απορρέει από την αντιγραφή 
της μη καταχωρισμένης εμφάνισης του προϊόντος αυτού ( 61 ). 
Αυτού του είδους η χρήση καλύπτει τουλάχιστον την παρου 
σίαση ( 62 ), την εισαγωγή ή την εξαγωγή των προϊόντων. 

Άρθρο 10.30 

Χρόνος προστασίας 

1. Η χρονική διάρκεια προστασίας που προσφέρεται στα συμ 
βαλλόμενα μέρη μετά την καταχώριση ανέρχεται σε 15 χρόνια 
τουλάχιστον. 

2. Η χρονική διάρκεια της προστασίας που προσφέρεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κορέα για μη καταχωρισμένη εμφάνιση 
ανέρχεται σε τρία χρόνια τουλάχιστον. 

Άρθρο 10.31 

Εξαιρέσεις 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα μπορούν να προβλέπουν 
περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις όσον αφορά την προστασία των 

σχεδίων, υπό τον όρο ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν συνεπάγονται 
υπέρμετρους περιορισμούς για την κανονική εκμετάλλευση των 
προστατευόμενων σχεδίων και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα 
συμφέροντα του κατόχου του προστατευόμενου σχεδίου, λαμβανο 
μένων υπόψη των νόμιμων συμφερόντων τυχόν τρίτων μερών. 

2. Η προστασία σχεδίων δεν επεκτείνεται σε σχέδια που στην 
ουσία αποτελούν απόρροια τεχνικών ή λειτουργικών παραμέτρων. 

3. Η καταχώριση σχεδίου δεν παρέχει δικαιώματα επί σχεδίου το 
οποίο αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 

Άρθρο 10.32 

Σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία 

Το σχέδιο που προστατεύεται από δικαίωμα σχεδίου, το οποίο έχει 
καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Κορέα σύμφωνα με το 
παρόν υποτμήμα είναι επίσης επιλέξιμο για προστασία βάσει της 
νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια των συμ 
βαλλόμενων μερών από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουρ 
γήθηκε ή αποτυπώθηκε το σχέδιο σε οποιαδήποτε μορφή ( 63 ). 

Υ π ο τ μ ή μ α Ε 

Δ ι π λ ώ μ α τ α ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ί α ς 

Άρθρο 10.33 

Διεθνής συμφωνία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να συμμορφώνονται με τα άρθρα 1 έως 16 της Συνθήκης για το 
δίκαιο ευρεσιτεχνίας (2000). 

Άρθρο 10.34 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημόσια υγεία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της 
Δήλωσης σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, η 
οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 (εφεξής «Δήλωση της 
Ντόχα») από την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ. Κατά την ερμηνεία 
και εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο 
του παρόντος υποτμήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 
βασίζονται στη Δήλωση της Ντόχα. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμβάλλουν στην εφαρμογή και 
τηρούν την απόφαση του γενικού συμβουλίου του ΠΟΕ της 
30ής Αυγούστου 2003 σχετικά με την παράγραφο 6 της Δήλωσης 
της Ντόχα, καθώς και το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία 
TRIPS, το οποίο υπογράφτηκε στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005.

EL L 127/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 61 ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
Κορέα θεωρούν ότι οι όροι «μη καταχωρισμένο σχέδιο» και «μη κατα 
χωρισμένη εμφάνιση» έχουν παρόμοια έννοια. Οι όροι προστασίας των 
«μη καταχωρισμένων σχεδίων» ή των «μη καταχωρισμένων εμφανίσεων» 
προβλέπονται στις ακόλουθες πράξεις: 
α) για την Κορέα στο νόμο περί αποτροπής του αθέμιτου ανταγωνισμού 

και προστασίας του εμπορικού απορρήτου (νόμος αριθ. 8767, της 
21ης Δεκεμβρίου 2007)· και 

β) για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια 
και υποδείγματα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1891/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006. 

( 62 ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ως 
«παρουσίαση» την «προσφορά» ή τη «διάθεση στην αγορά» και η Κορέα 
θεωρεί ως «παρουσίαση» την «ανάθεση, τη χρηματοδοτική μίσθωση ή 
την έκθεση με σκοπό την ανάθεση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση». 

( 63 ) Η προστασία ενός σχεδίου βάσει της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιο 
κτησίας δεν χορηγείται αυτόματα, αλλά μόνο εάν το σχέδιο πληροί τις 
προϋποθέσεις περί προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διανοη 
τικής ιδιοκτησίας.
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Άρθρο 10.35 

Παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
την προστασία των ευρεσιτεχνιών 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα φαρμακευτικά 
προϊόντα ( 64 ) και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ( 65 ) τα οποία 
καλύπτονται από ευρεσιτεχνία στα αντίστοιχα εδάφη τους υπόκει 
νται σε διαδικασία διοικητικής έγκρισης ή καταχώρισης πριν από τη 
διάθεσή τους στην αγορά. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν, κατόπιν αιτήματος του 
κατόχου της ευρεσιτεχνίας, για την παράταση της διάρκειας των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την προστασία των ευρεσιτεχνιών 
ώστε να αποζημιώνεται ο κάτοχος της ευρεσιτεχνίας για τη μείωση 
της πραγματικής διάρκειας ζωής της ευρεσιτεχνίας, λόγω της πρώ 
της έγκρισης για τη διάθεση του προϊόντος στις αντίστοιχες αγορές 
τους. Η παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από την προστασία της ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
πέντε έτη ( 66 ). 

Άρθρο 10.36 

Προστασία των στοιχείων που υποβάλλονται με σκοπό την 
έγκριση άδειας εμπορίας για φαρμακευτικά ( 67 ) προϊόντα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, 
το απόρρητο και τη μη εξάρτηση από τα στοιχεία που υποβάλλο 
νται με σκοπό την έγκριση άδειας για τη διάθεση στην αγορά 
φαρμακευτικού προϊόντος. 

2. Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν 
στην αντίστοιχη νομοθεσία τους ότι τα στοιχεία, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 39 της συμφωνίας TRIPS, σχετικά με την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα, τα οποία ο αιτών υποβάλλει για πρώτη 
φορά με σκοπό την έγκριση άδειας εμπορίας για ένα νέο φαρμα 
κευτικό προϊόν στο έδαφος των αντίστοιχων μερών, δεν χρησιμο 
ποιούνται για τη χορήγηση άλλης έγκρισης άδειας εμπορίας φαρ 
μακευτικού προϊόντος, εκτός εάν αποδεικνύεται η ρητή συγκατά 
θεση του κατόχου της έγκρισης άδειας εμπορίας σχετικά με τη 
χρήση των στοιχείων αυτών. 

3. Η χρονική περίοδος προστασίας των στοιχείων είναι πέντε 
τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης άδειας 
εμπορίας που χορηγήθηκε στο έδαφος των αντίστοιχων μερών. 

Άρθρο 10.37 

Προστασία των στοιχείων που υποβάλλονται με σκοπό την 
έγκριση άδειας εμπορίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας πριν χορηγήσουν έγκριση για τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά τους. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι δοκιμασίες, οι 
εκθέσεις μελετών ή οι πληροφορίες που υποβάλλει για πρώτη φορά 
ο αιτών την έγκριση άδειας εμπορίας ενός φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους ή σχετικές αρχές 
προς όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου αποσκοπεί στην 
έγκριση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εκτός 
εάν αποδεικνύεται η ρητή συγκατάθεση του πρώτου αιτούντος σχε 
τικά με τη χρήση των στοιχείων αυτών. Η προστασία αυτή στο εξής 
αναφέρεται ως «προστασία των στοιχείων». 

3. Η χρονική περίοδος προστασίας των στοιχείων είναι 10 του 
λάχιστον έτη από την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης άδειας 
εμπορίας στα αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη. 

Άρθρο 10.38 

Εφαρμογή 

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η αποτελεσματικότητα της προστασίας που 
προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα, συνεργάζονται και συμμετέχουν 
ενεργά σε εποικοδομητικό διάλογο για το σκοπό αυτό. 

Υ π ο τ μ ή μ α Σ Τ 

Ά λ λ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 10.39 

Φυτικές ποικιλίες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν για την προστασία των φυτικών 
ποικιλιών και συμμορφώνονται με τη Διεθνή Σύμβαση για την προ 
στασία των νέων φυτικών ποικιλιών (1991). 

Άρθρο 10.40 

Γενετικοί πόροι, παραδοσιακές γνώσεις και λαϊκή παράδοση 

1. Με την επιφύλαξη της εθνικής τους νομοθεσίας, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη τηρούν, προστατεύουν και διατηρούν τις γνώσεις, τις 
καινοτομίες και τις πρακτικές των αυτόχθονων και τοπικών κοινο 
τήτων που αναπτύσσουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σε ό,τι 
αφορά τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη χρήση της βιολο 
γικής ποικιλομορφίας και προάγουν την ευρύτερη εφαρμογή τους 
με τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση των κατόχων των εν λόγω 
γνώσεων, των καινοτομιών και των πρακτικών και ενθαρρύνουν την 
ισόρροπη κατανομή των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη 
χρησιμοποίηση των εν λόγω γνώσεων, καινοτομιών και πρακτικών. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην τακτική ανταλλαγή 
απόψεων και πληροφοριών σχετικά με πολυμερείς συζητήσεις:

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/51 

( 64 ) Όπως ορίζονται στο παράρτημα 2-Δ (Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρι 
κές συσκευές) 

( 65 ) Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με τη μορφή με την οποία παραδίδονται 
στον χρήστη, τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν δραστικές ουσίες, 
αντιφυτοτοξικά ή συνεργιστικά, και προορίζονται για μία από τις ακό 
λουθες χρήσεις: 
α) να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους 

επιβλαβείς οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη δράση των οργανι 
σμών αυτών, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά θεωρείται ότι χρησιμοποι 
ούνται για λόγους υγιεινής και όχι για την προστασία των φυτών ή 
των φυτικών προϊόντων· 

β) να επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως τις 
ουσίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, εκτός εάν πρόκειται 
για θρεπτικά στοιχεία· 

γ) να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται για ουσίες ή 
προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης σχετικά με τα συντηρητικά· 

δ) να καταστρέφουν ανεπιθύμητα φυτά ή μέρη φυτών, εκτός από τα 
φύκη, εκτός εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στο έδαφος ή το 
νερό για να προστατεύουν τα φυτά· ή 

ε) να επιβραδύνουν ή να προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη 
φυτών, εκτός από τα φύκη, εκτός εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται 
στο έδαφος ή το νερό για να προστατεύουν τα φυτά. 

( 66 ) Με την επιφύλαξη της πιθανής παράτασης για παιδιατρική χρήση, όπως 
προβλέπεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

( 67 ) Όπως ορίζονται στο παράρτημα 2-Δ (Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρι 
κές συσκευές).
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α) στο πλαίσιο της παγκόσμιας οργάνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας 
(WIPO), για θέματα που καλύπτονται από τη διακυβερνητική 
επιτροπή γενετικών πόρων, παραδοσιακών γνώσεων και λαϊκής 
παράδοσης· 

β) στο πλαίσιο του ΠΟΕ, για θέματα που αφορούν τη σχέση 
μεταξύ της συμφωνίας TRIPS και της σύμβασης για τη βιολο 
γική ποικιλομορφία (εφεξής «ΣΒΠ»), και την προστασία των 
παραδοσιακών γνώσεων και της λαϊκής παράδοσης· και 

γ) στο πλαίσιο της ΣΒΠ, για τα θέματα που αφορούν το διεθνές 
καθεστώς πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και την ισόρροπη 
κατανομή των οφελών. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πολυμερών συζητήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα συμβαλλόμενα μέρη, κατό 
πιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών, συμφωνούν 
επί της επανεξέτασης του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο της Επι 
τροπής Εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα των πολυμερών αυτών συζητήσεων. Η Επιτροπή 
Εμπορίου εκδίδει οποιαδήποτε αναγκαία απόφαση για να τεθούν 
σε ισχύ τα αποτελέσματα της επανεξέτασης. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

Άρθρο 10.41 

Γενικές υποχρεώσεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, και ιδίως 
όσον αφορά το μέρος ΙΙΙ της συμφωνίας αυτής, και εξασφαλίζουν 
ότι τα ακόλουθα συμπληρωματικά μέτρα, διαδικασίες και μέτρα 
αποκατάστασης είναι διαθέσιμα βάσει της νομοθεσίας τους ώστε 
να επιτρέπεται η αποτελεσματική δράση ενάντια οποιασδήποτε 
παράβασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ( 68 ) που καλύ 
πτονται από την παρούσα συμφωνία. 

2. Τα εν λόγω μέτρα, διαδικασίες και ένδικα μέσα: 

α) περιλαμβάνουν ένδικα μέσα τα οποία είναι δυνατόν να εφαρμό 
ζονται γρήγορα για να αποτραπεί τυχόν προσβολή, καθώς και 
ένδικα μέσα με τα οποία αποθαρρύνεται η διάπραξη περαιτέρω 
προσβολών· 

β) είναι δίκαια και εύλογα· 

γ) δεν είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ λόγου και δεν προβλέ 
πουν παράλογες προθεσμίες ούτε συνεπάγονται αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις· και 

δ) είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και εφαρμόζο 
νται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων 
στο θεμιτό εμπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της 
κατάχρησής τους. 

Άρθρο 10.42 

Επιλέξιμοι αιτούντες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ως πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να ζητούν την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών 
και των ένδικων μέσων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και 
στο μέρος III της συμφωνίας TRIPS: 

α) τους κατόχους των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμ 
φωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου· 

β) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα 
εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας· 

γ) τους οργανισμούς διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων διανοη 
τικής ιδιοκτησίας στους οποίους αναγνωρίζεται τακτικά το 
δικαίωμα να εκπροσωπούν κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές· και 

δ) τους συλλόγους και τις ενώσεις που έχουν το νομικό καθεστώς 
και την εξουσία να διεκδικούν τα δικαιώματα αυτά, εφόσον αυτό 
επιτρέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
σύμφωνα με αυτές. 

Υ π ο τ μ ή μ α Α 

Μ έ τ ρ α , δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς κ α ι μ έ τ ρ α α π ο κ α τ ά σ τ α  
σ η ς σ ε θ έ μ α τ α α σ τ ι κ ο ύ δ ι κ α ί ο υ 

Άρθρο 10.43 

Αποδεικτικά στοιχεία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε, σε 
περίπτωση προσβολής του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
εμπορική κλίμακα, να μπορούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, εφό 
σον ενδείκνυται και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου μέρους, 
να διατάσσουν την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή 
εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, 
με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών 
πληροφοριών. 

Άρθρο 10.44 

Προσωρινά μέτρα για την προστασία των αποδεικτικών 
στοιχείων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε, ακόμη και πριν από 
την εξέταση της αγωγής επί της ουσίας, οι αρμόδιες δικαστικές 
αρχές να δύνανται, έπειτα από αίτηση του συμβαλλόμενου μέρους 
που προσκόμισε ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προς τεκ 
μηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προ 
σβολής του δικαιώματός του διανοητικής ιδιοκτησίας, να διατάσ 
σουν την άμεση και αποτελεσματική λήψη προσωρινών μέτρων για 
την προστασία των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν 
την εικαζόμενη προσβολή, με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η 
προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να προβλέπουν ότι αυτά τα 
μέτρα περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή, με ή χωρίς τη λήψη 
δειγμάτων, ή την πραγματική κατάσχεση των παράνομων εμπορευ 
μάτων και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ή τη διανομή των εμπορευ 
μάτων αυτών καθώς και των σχετικών εγγράφων. Τα μέτρα αυτά 
λαμβάνονται, εφόσον απαιτείται, χωρίς να έχει προηγηθεί ακρόαση 
του αντιδίκου, ιδίως όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να 
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον κάτοχο του δικαιώματος ή 
όταν υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτι 
κών στοιχείων.

EL L 127/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 68 ) Όπως ορίζονται στο άρθρο 10.2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η).
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Άρθρο 10.45 

Δικαίωμα ενημέρωσης 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια 
της εκδίκασης αστικών υποθέσεων σχετικά με την προσβολή δικαιώ 
ματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατόπιν αιτιολογημένου και ανα 
λογικού αιτήματος του προσφεύγοντος, οι αρμόδιες δικαστικές 
αρχές μπορούν να διατάσσουν τον παραβάτη και/ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο μετέχει στη διαφορά ή κάποιον μάρτυρα να κατα 
θέσει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διανο 
μής των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που προσβάλλουν το 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

α) «Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο» στην παρούσα παράγραφο σημαί 
νει ένα πρόσωπο το οποίο: 

i) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική 
κλίμακα· 

ii) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπο 
ρική κλίμακα· 

iii) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες 
χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος· ή 

iv) υποδείχθηκε, από το πρόσωπο που αναφέρεται στο παρόν 
εδάφιο ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή δια 
νομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών. 

β) Στις πληροφορίες, κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται: 

i) τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των παραγωγών, κατα 
σκευαστών, διανομέων, παρόχων και άλλων προηγούμενων 
κατόχων των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς και των 
χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής για τους οποίους 
προορίζονταν· ή 

ii) οι πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατα 
σκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθη 
καν, καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν 
λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων κανο 
νιστικών διατάξεων οι οποίες: 

α) παρέχουν στον κάτοχο του δικαιώματος δικαιώματα πληρέστε 
ρης ενημέρωσης· 

β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, 
των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος 
άρθρου· 

γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 
ενημέρωσης· 

δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών 
που θα υποχρέωναν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 1 να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή στενών συγ 

γενών του στην προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας· 
ή 

ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πλη 
ροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

Άρθρο 10.46 

Προσωρινά και προληπτικά μέτρα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε οι δικαστικές αρχές 
να μπορούν, κατόπιν αιτήματος του προσφεύγοντος, να εκδίδουν 
προσωρινή διαταγή, με σκοπό να προλάβουν κάθε επικείμενη προ 
σβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή να απαγορεύσουν, 
προσωρινά και εφόσον απαιτείται υπό την προϋπόθεση επαναληπτι 
κής καταβολής προστίμου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία, τη συνέχιση των προσβολών του εν λόγω 
δικαιώματος ή να εξαρτήσουν τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής 
από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλιστεί η αποζημίωση 
του κατόχου του δικαιώματος. Προσωρινή διαταγή μπορεί επίσης 
να εκδίδεται κατά ενδιαμέσου ( 69 ), οι υπηρεσίες του οποίου χρησι 
μοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας, συγγενών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή γεωγρα 
φικών ενδείξεων. 

2. Προσωρινή διαταγή μπορεί επίσης να εκδίδεται με σκοπό την 
κατάσχεση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 
προσβάλλουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να 
εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στα δίκτυα εμπορίας. 

3. Σε περίπτωση προσβολής που διαπράττεται σε εμπορική κλί 
μακα, τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστι 
κές αρχές να μπορούν να διατάσσουν, εφόσον ο προσφεύγων απο 
δεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε 
κίνδυνο την καταβολή της αποζημίωσης, την προληπτική κατάσχεση 
των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κατ’ ισχυρι 
σμόν παραβάτη, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζι 
κών του λογαριασμών και των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. 

Άρθρο 10.47 

Διορθωτικά μέτρα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστι 
κές αρχές, κατόπιν αιτήματος του προσφεύγοντος και με την επι 
φύλαξη της αποζημίωσης που οφείλεται στο δικαιούχο λόγω της 
παράβασης και αυτό χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση, να διατάσσουν 
την καταστροφή των προϊόντων για τα οποία διαπιστώθηκε ότι 
προσβάλλουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή τη λήψη οποι 
ωνδήποτε άλλων μέτρων για την οριστική απόσυρση των προϊόντων 
αυτών από τα δίκτυα εμπορίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες δικα 
στικές αρχές δύνανται, επίσης, να διατάσσουν την καταστροφή των 
υλικών και των εργαλείων που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν για τη 
δημιουργία ή την κατασκευή των προϊόντων αυτών. 

2. Οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την εκτέλεση των εν λόγω 
μέτρων με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί 
λόγοι για το αντίθετο.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/53 

( 69 ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια του όρου 
«ενδιάμεσος» καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία κάθε συμβαλλόμε 
νου μέρους, ωστόσο περιλαμβάνει εκείνους που παραδίδουν ή διανέ 
μουν παράνομα εμπορεύματα, και επίσης κατά περίπτωση, περιλαμβά 
νουν τους παρόχους υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
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3. Κατά την εξέταση μιας αίτησης για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων συνεκτιμάται η ανάγκη να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ 
της σοβαρότητας της προσβολής και των ένδικων μέσων, καθώς και 
τα συμφέροντα τρίτων. 

Άρθρο 10.48 

Δικαστικές διαταγές 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί 
δικαστική απόφαση που διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος διανοη 
τικής ιδιοκτησίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να 
απαγορεύουν στον παραβάτη τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής 
στο μέλλον. 

2. Εφόσον το προβλέπει η νομοθεσία, η μη συμμόρφωση με την 
απαγόρευση αυτή υπόκειται, κατά περίπτωση, σε επαναλαμβανόμε 
νες χρηματικές ποινές, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρ 
φωση. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι 
των δικαιωμάτων μπορούν να στραφούν κατά ενδιαμέσου ( 70 ), οι 
υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προ 
σβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, συγγενών δικαιωμάτων, 
εμπορικών σημάτων ή γεωγραφικών ενδείξεων. 

Άρθρο 10.49 

Εναλλακτικά μέτρα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να προβλέπουν ότι, εφόσον ενδεί 
κνυται και έπειτα από αίτηση του προσώπου εναντίον του οποίου 
ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
10.47 ή στο άρθρο 10.48, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μπορούν 
να διατάσσουν την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιω 
θέντα, αντί της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 10.47 ή στο άρθρο 10.48, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήρ 
γησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων 
θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή 
χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς 
ικανοποιητική. 

Άρθρο 10.50 

Αποζημίωση 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε όταν οι δικαστικές 
αρχές καθορίζουν την αποζημίωση: 

α) λαμβάνουν υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερ 
δών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν 
αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον 
ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η 
ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η 
προσβολή· ή 

β) εναλλακτικά προς το στοιχείο α), να μπορούν, εφόσον ενδείκνυ 
ται, να καθορίζουν την αποζημίωση ως κατ' αποκοπή ποσό βάσει 
στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών 
αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την 
άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτη 
σίας. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραβάτης προέβη στην 
προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας εν αγνοία του 
ή ενώ δεν υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να το γνωρίζει, τα συμβαλλόμενα 
μέρη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών 
να διατάσσουν την ανάκτηση των κερδών ή την καταβολή αποζη 
μίωσης, η οποία μπορεί να είναι προκαθορισμένη. 

3. Κατά την εκδίκαση υποθέσεων αστικού δικαίου τα συμβαλ 
λόμενα μέρη, τουλάχιστον όσον αφορά έργα, φωνογραφήματα και 
εκτελέσεις που προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιο 
κτησίας ή συγγενή δικαιώματα και στις περιπτώσεις παραποίησης 
εμπορικών σημάτων, μπορούν να ορίζουν ή να διατηρούν προκα 
θορισμένες αποζημιώσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής στον 
κάτοχο του δικαιώματος. 

Άρθρο 10.51 

Δικαστικά έξοδα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι τα εύλογα και αναλογικά 
δικαστικά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο 
νικήσας διάδικος βαρύνουν κατά γενικό κανόνα τον ηττηθέντα διά 
δικο, εκτός εάν λόγοι επιεικείας επιβάλλουν άλλως. 

Άρθρο 10.52 

Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων 

Στις περιπτώσεις δικαστικών προσφυγών που ασκούνται για προ 
σβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, τα συμβαλλόμενα μέρη 
εξασφαλίζουν ότι οι δικαστικές αρχές δύνανται να διατάσσουν, 
έπειτα από αίτηση του προσφεύγοντος και με δαπάνες του παρα 
βάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά 
με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφα 
σης καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της. Τα συμ 
βαλλόμενα μέρη δύνανται να προβλέπουν και άλλα πρόσθετα μέτρα 
δημοσιότητας, τα οποία ενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες περι 
στάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμφανούς διαφήμισης. 

Άρθρο 10.53 

Τεκμήριο διανοητικής ιδιοκτησίας ή κατοχής συγγενικών 
δικαιωμάτων 

Κατά την εκδίκαση υποθέσεων αστικού δικαίου που αφορούν 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενή δικαιώματα, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη προβλέπουν το τεκμήριο ότι, ελλείψει αποδείξεων 
περί του αντιθέτου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το όνομα ή η 
επωνυμία του οποίου υποδεικνύεται ως κάτοχος δικαιώματος δια 
νοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενούς δικαιώματος του έργου ή του 
αντικειμένου της υπόθεσης κατά το συνήθη τρόπο ορίζεται κάτοχος 
του δικαιώματος για το εν λόγω έργο ή αντικείμενο. 

Υ π ο τ μ ή μ α Β 

Π ο ι ν ι κ έ ς κ υ ρ ώ σ ε ι ς 

Άρθρο 10.54 

Πεδίο των ποινικών κυρώσεων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν τις ποινικές διαδικασίες και 
ποινές, οι οποίες εφαρμόζονται τουλάχιστον σε περιπτώσεις εκ προ 
θέσεως παραποίησης εμπορικών σημάτων ή παράνομης εκμετάλλευ 
σης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενών δικαιωμά 
των ( 71 ) σε εμπορική κλίμακα.

EL L 127/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 70 ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια του όρου 
«ενδιάμεσος» καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία κάθε συμβαλλόμε 
νου μέρους, ωστόσο περιλαμβάνει εκείνους που παραδίδουν ή διανέμου 
παράνομα εμπορεύματα, και επίσης κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. 

( 71 ) Η έννοια του όρου «συγγενή δικαιώματα» καθορίζεται από κάθε συμ 
βαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.
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Άρθρο 10.55 

Παραποίηση γεωγραφικών ενδείξεων και σχεδίων 

Με βάση την εθνική τους νομοθεσία ή τις συνταγματικές τους 
διατάξεις, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν την έγκριση μέτρων 
για τον καθορισμό της ποινικής ευθύνης όσον αφορά την παραποί 
ηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των σχεδίων. 

Άρθρο 10.56 

Ευθύνη νομικών προσώπων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμ 
φωνα με τις αρχές της νομοθεσίας τους, για τον καθορισμό της 
ευθύνης των νομικών προσώπων σχετικά με τα αδικήματα που ανα 
φέρονται στο άρθρο 10.54. 

2. Η ευθύνη αυτή καθορίζεται με την επιφύλαξη της ποινικής 
ευθύνης των φυσικών προσώπων τα οποία διέπραξαν τα αδικήματα. 

Άρθρο 10.57 

Συνέργεια και υποκίνηση 

Οι διατάξεις του παρόντος υποτμήματος εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις συνέργειας και υποκίνησης σχετικά με τα αδικήματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 10.54. 

Άρθρο 10.58 

Κατάσχεση 

Για τις περιπτώσεις των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
10.54, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν στις αρμόδιες αρχές 
τους την εξουσία να διατάσσουν την κατάσχεση των ύποπτων για 
παραποίηση εμπορικών σημάτων εμπορευμάτων ή των πειρατικών 
εμπορευμάτων, οποιωνδήποτε σχετικών υλικών και εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διάπραξη του καταγγελλόμενου 
αδικήματος, εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με 
το καταγγελλόμενο αδίκημα και οποιωνδήποτε περιουσιακών στοι 
χείων έχουν προέλθει από αυτό ή έχουν αποκτηθεί με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο από την παράνομη δραστηριότητα. 

Άρθρο 10.59 

Κυρώσεις 

Για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.54, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη προβλέπουν κυρώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται 
ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα τα οποία είναι αποτελε 
σματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. 

Άρθρο 10.60 

Δήμευση 

1. Για τις περιπτώσεις των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 10.54, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν στις αρμόδιες 
αρχές τους την εξουσία να διατάσσουν τη δήμευση και/ή την κατα 
στροφή όλων των εμπορευμάτων που φέρουν εμπορικό σήμα το 
οποίο αποτελεί αντικείμενο παραποίησης ή των πειρατικών εμπορευ 
μάτων, των υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την παραποίηση των εμπορικών σημάτων ή για την κατασκευή 
των πειρατικών εμπορευμάτων και των περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν προέλθει από αυτά ή έχουν αποκτηθεί με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο από την παράνομη δραστηριότητα. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα 
που φέρουν εμπορικό σήμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραποί 
ησης και τα πειρατικά εμπορεύματα που δημεύτηκαν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, εάν δεν καταστραφούν, αποσύρονται από τα 
δίκτυα εμπορίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν 
είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. 

3. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι η δήμευση 
και καταστροφή που γίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγ 
ματοποιείται χωρίς κανενός είδους αποζημίωση του εναγομένου. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προβλέπουν ότι οι δικα 
στικές αρχές τους έχουν την εξουσία να διατάσσουν τη δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων αξίας αντίστοιχης με εκείνη των περιουσια 
κών στοιχείων που προέρχονται από ή έχουν αποκτηθεί με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο από την παράνομη δραστηριότητα. 

Άρθρο 10.61 

Δικαιώματα τρίτων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι παρέχεται η δέουσα προ 
στασία και οι δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τα δικαιώματα τρίτων. 

Υ π ο τ μ ή μ α Γ 

Α ξ ι ο π ι σ τ ί α τ ω ν π α ρ ό χ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν μ έ σ ω 
δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ 

Άρθρο 10.62 

Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ( 72 ) 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες διαμεσολα 
βητών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για παράνο 
μες δραστηριότητες. Με σκοπό να εξασφαλιστεί αφενός η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πληροφόρησης και αφετέρου η εφαρ 
μογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περι 
βάλλον, τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν διατάξεις για τα μέτρα 
που καθορίζονται στα άρθρα 10.63 έως 10.66 σχετικά με τους 
ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών εφόσον δεν εμπλέκονται κατά 
κανένα τρόπο στις πληροφορίες που μεταδίδονται. 

Άρθρο 10.63 

Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου: «Απλή 
μετάδοση» 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση 
παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία 
συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης 
της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβα 
σης σε δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τον 
όρο ότι ο πάροχος: 

α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών· 

β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης· και

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/55 

( 72 ) Για τους σκοπούς της λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.63, 
ως «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο πάροχος υπηρεσιών μετάδοσης, δρο 
μολόγησης ή συνδέσεων για ψηφιακές επιγραμμής επικοινωνίες χωρίς 
την τροποποίηση του περιεχομένου τους, μεταξύ των σημείων ή στα 
σημεία που καθορίζονται από το χρήστη, του υλικού της επιλογής του 
χρήστη, και για τους σκοπούς των λειτουργιών που αναφέρονται στα 
άρθρα 10.64 και 10.65 ως «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο πάροχος ή 
ο υπεύθυνος λειτουργίας υποδομής για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
διαδικτύου ή υπηρεσίες πρόσβασης σε δίκτυα.
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γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. 

2. Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αυτόματη, 
ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των μεταδιδόμενων πληρο 
φοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση αυτή εξυπηρετεί αποκλει 
στικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών 
και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως 
απαραίτητος για τη μετάδοση. 

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα 
νομικά συστήματα των μερών, δικαστικής ή διοικητικής αρχής να 
απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην 
πρόληψη παράβασης. 

Άρθρο 10.64 

Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου: 
«Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη» (Caching) 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση 
παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία 
συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης 
υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του 
παρόχου υπηρεσιών, όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και 
προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών αυτών η οποία γίνεται 
με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η μεταγε 
νέστερη μετάδοση των πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες της υπη 
ρεσίας, κατόπιν αιτήματός τους, υπό τον όρο ότι ο πάροχος: 

α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες· 

β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες· 

γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την επικαιροποίηση των πλη 
ροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισμένο 
τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον κλάδο· 

δ) δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία 
αναγνωρίζεται ευρέως και χρησιμοποιείται από τον κλάδο, προ 
κειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη χρήση των πλη 
ροφοριών· και 

ε) ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που 
αποθήκευσε ή να καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, 
μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το 
σημείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση 
στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή μια δικαστική ή διοικητική 
αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή απαγόρευσε την 
πρόσβαση σε αυτές. 

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα 
νομικά συστήματα των μερών, δικαστικής ή διοικητικής αρχής να 
απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην 
πρόληψη παράβασης. 

Άρθρο 10.65 

Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου: «Φιλοξενία» 
(Hosting) 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση παρο 
χής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία συνί 
σταται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από έναν απο 
δέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών για 
τις πληροφορίες που αποθηκεύονται κατόπιν αιτήματος του αποδέ 
κτη της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι ο πάροχος: 

α) δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριό 
τητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημίω 
σης, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες 
προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία· ή 

β) μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει αμέσως τις πλη 
ροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του παρόχου 
υπηρεσιών. 

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοι 
κητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των συμβαλλό 
μενων μερών, να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί 
στην παύση ή στην πρόληψη παράβασης, ούτε θίγει τη δυνατότητα 
των συμβαλλόμενων μερών να θεσπίζουν διαδικασίες για την από 
συρση των πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτές. 

Άρθρο 10.66 

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν στους παρόχους υπη 
ρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 
10.63 έως 10.65, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών 
που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστηριο 
ποίησης για την αναζήτηση γεγονότων ή περιστάσεων τα οποία να 
είναι ενδεικτικά των παράνομων δραστηριοτήτων. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ορίζουν διατάξεις σχε 
τικά με την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με τις ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες ή σχετικά με τις 
πληροφορίες που παρέχουν οι αποδέκτες των υπηρεσιών τους ή 
να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος των αρχών 
αυτών, πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν στον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των αποδεκτών των υπηρεσιών τους 
με τους οποίους έχουν συμφωνίες αποθήκευσης.

EL L 127/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Υ π ο τ μ ή μ α Δ 

Ά λ λ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 10.67 

Συνοριακά μέτρα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά από το παρόν τμήμα, διαδικασίες ( 73 ) οι οποίες παρέ 
χουν τη δυνατότητα στον κάτοχο του δικαιώματος, ο οποίος έχει 
βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι η εισαγωγή, η εξαγωγή, η 
επανεξαγωγή, η τελωνειακή διαμετακόμιση, η μεταφόρτωση, η υπα 
γωγή σε ελεύθερη ζώνη ( 74 ), η υπαγωγή σεκαθεστώς αναστολής ( 75 ) 
ή η υπαγωγή σε τελωνειακή ελεύθερη αποθήκη προϊόντων που 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ( 76 ), να υποβάλλει 
γραπτή αίτηση στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές για 
την αναστολή εκ μέρους των τελωνειακών αρχών της θέσης σε 
ελεύθερη κυκλοφορία ή της κατάσχεσης των εν λόγω εμπορευμά 
των. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν διατάξεις σύμφωνα με τι 
οποίες οι τελωνειακές αρχές, όταν κατά την εκτέλεση των καθηκό 
ντων τους και πριν υποβληθεί αίτηση από κάτοχο δικαιώματος ή 
πριν ληφθεί η σχετική απόφαση έχουν βάσιμες υποψίες ότι ένα 
εμπόρευμα παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, να μπο 
ρούν να αναστείλουν τη θέση του εμπορεύματος σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή να το δεσμεύσουν προκειμένου να δώσουν τη δυνα 

τότητα στον κάτοχο του δικαιώματος να υποβάλει αίτηση για τη 
λήψη μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που διέπουν την εφαρμογή 
του τμήματος 4 του μέρους ΙΙΙ της συμφωνίας TRIPS σχετικά με 
τον εισαγωγέα, ισχύουν και για τον εξαγωγέα ή εάν κρίνεται ανα 
γκαίο και για τον κάτοχο ( 77 ) των εμπορευμάτων. 

4. Η Κορέα θα εφαρμόσει πλήρως την υποχρέωση που απορρέει 
από τις παραγράφους 1 και 2 όσον αφορά το εδάφιο γ) περίπτωση 
i) και περίπτωση iii) της υποσημείωσης 76 σε διάστημα δύο ετών 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 10.68 

Κώδικες δεοντολογίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν: 

α) την κατάρτιση από εμπορικές ή επαγγελματικές ενώσεις ή φορείς 
κωδίκων δεοντολογίας, σκοπός των οποίων είναι να συμβάλλουν 
στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συνι 
στώντας ειδικότερα τη χρήση κωδικού στους οπτικούς δίσκους 
που θα επιτρέπει να προσδιορίζεται η προέλευση της κατα 
σκευής τους· και 

β) την υποβολή στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους των σχεδίων 
κωδίκων δεοντολογίας και των τυχόν αξιολογήσεων της εφαρ 
μογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας. 

Άρθρο 10.69 

Συνεργασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται με 
στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής των δεσμεύσεων και των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου. 
Στους τομείς συνεργασίας περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται 
σε αυτές, οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο που 
αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τους σχετι 
κούς κανόνες προστασίας και επιβολής· η ανταλλαγή εμπειριών 
σχετικά με τη νομοθετική πρόοδο· 

β) η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας· 

γ) η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την επιβολή σε κεντρικό και 
τοπικό επίπεδο από τις τελωνειακές, τις αστυνομικές, τις διοικη 
τικές και τις δικαστικές αρχές· ο συντονισμός με σκοπό την 
πρόληψη των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποτελούν προϊόν 
παραποίησης/απομίμησης, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες 
χώρες· 

δ) η ανάπτυξη ικανοτήτων· και 

ε) η προώθηση και η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώ 
ματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, στους επιχειρημα 
τικούς κύκλους και στην κοινωνία των πολιτών· η ευαισθητοποί 
ηση των καταναλωτών και των κατόχων των δικαιωμάτων.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/57 

( 73 ) Θεωρείται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση εφαρμογής των εν λόγω δια 
δικασιών για τις εισαγωγές προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά 
άλλης χώρας εκ μέρους ή με τη συγκατάθεση του κατόχου του δικαιώ 
ματος. 

( 74 ) «τελωνειακή διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και υπαγωγή σε ελεύθερη 
ζώνη» όπως ορίζονται στη Σύμβαση του Κιότο. 

( 75 ) Για την Κορέα «η υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής» περιλαμβάνει και 
την προσωρινή εισαγωγή και την αποθήκευση σε εγκεκριμένες από τις 
αρχές τελωνειακές αποθήκες. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση «η υπαγωγή σε 
καθεστώς αναστολής» περιλαμβάνει την προσωρινή εισαγωγή, την τελει 
οποίηση προς επανεισαγωγή και τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο. 

( 76 ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «εμπορεύματα που παρα 
βιάζουν το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας» νοούνται: 
α) τα «εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης» τα οποία είναι: 

i) τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, τα 
οποία φέρουν χωρίς άδεια εμπορικό σήμα ίδιο με το εμπορικό 
σήμα που έχει δεόντως καταχωριστεί για τους ίδιους τύπους 
εμπορευμάτων ή που δεν μπορεί να διακριθεί ως προς τα βασικά 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω εμπορικό σήμα και το οποίο, 
ως εκ τούτου, παραβιάζει τα δικαιώματα του κατόχου του εμπο 
ρικού σήματος· 

ii) οποιοδήποτε σύμβολο εμπορικού σήματος (λογότυπος, ετικέτα, 
αυτοκόλλητο, φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης ή έγγραφο εγγύησης) 
ακόμη και αν παρουσιάζεται χωριστά, υπό τους ίδιους όρους με 
εκείνους που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) περίπτωση i)· ή 

iii) οι συσκευασίες που φέρουν εμπορικά σήματα εμπορευμάτων 
παραποίησης/απομίμησης και παρουσιάζονται χωριστά υπό τους 
ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τα εμπορεύματα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) περίπτωση i)· 

β) τα «πειρατικά εμπορεύματα» τα οποία είναι ή περιέχουν αντίγραφα 
κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του δικαιώμα 
τος, ή προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον κάτοχο του 
δικαιώματος στη χώρα της παραγωγής, των δικαιωμάτων δημιουργού 
ή σχετικού δικαιώματος ή δικαιώματος σχεδίου, ανεξάρτητα από εάν 
έχει καταχωριστεί ή όχι στην εθνική νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου 
μέρους· ή 

γ) εμπορεύματα τα οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συμβαλλόμε 
νου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελω 
νειακών αρχών, παραβιάζουν: 

i) ευρεσιτεχνία· 
ii) δικαιώματα φυτικής ποικιλίας· 

iii) καταχωρισμένο σχέδιο· ή 
iv) γεωγραφική ένδειξη. 

( 77 ) Περιλαμβάνεται τουλάχιστον το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα εμπο 
ρεύματα ή το πρόσωπο το οποίο έχει ανάλογα δικαιώματα διάθεσης επ’ 
αυτών.
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2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και συμπληρωματικά 
προς αυτήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κορέα συμφωνούν να ξεκι 
νήσουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικό διάλογο σχετικά με τα 
θέματα της διανοητικής ιδιοκτησίας (διάλογος ΔΙ) με σκοπό την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία και 
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία 
καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, καθώς και οποιουδήποτε 
άλλου σχετικού ζητήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ A 

Ανταγωνισμός 

Άρθρο 11.1 

Αρχές 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του ελεύ 
θερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές 
τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τις 
αντίστοιχες νομοθεσίες τους περί ανταγωνισμού ώστε να μην επι 
τραπεί η κατάργηση ή η εξάλειψη των οφελών που προκύπτουν από 
τη διαδικασία απελευθέρωσης του εμπορίου όσον αφορά τα εμπο 
ρεύματα, τις υπηρεσίες και την εγκατάσταση εξαιτίας επιχειρηματι 
κών πρακτικών ή συναλλαγών που βλάπτουν τον ανταγωνισμό. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν στις επικράτειές τους 
συνολική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, η οποία αντιμετωπίζει απο 
τελεσματικά περιοριστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές ( 78 ) 
και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους ενός ή περισσότερων 
επιχειρήσεων, και η οποία παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο των 
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες δρα 
στηριότητες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό δεν συνάδουν με την 
ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας στο βαθμό που μπορεί 
να επηρεάσουν τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές: 

α) συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρή 
σεων και εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως αντικεί 
μενό τους ή ως αποτέλεσμα την αποτροπή, τον περιορισμό ή τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού στο έδαφος είτε του ενός είτε του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους στο σύνολό του ή σε ουσιαστικό 
μέρος του· 

β) οποιαδήποτε καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότε 
ρες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης στο έδαφος είτε του 
ενός είτε του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στο σύνολό του ή 
σε ουσιαστικό μέρος του· ή 

γ) συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες εμποδίζουν σε 
σημαντικό βαθμό τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως ως 
αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης μιας δεσπόζουσας 
θέσης στο έδαφος είτε του ενός είτε του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους στο σύνολό του ή σε ουσιαστικό μέρος του. 

Άρθρο 11.2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ως νομοθεσία περί αντα 
γωνισμού νοείται: 

α) για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα άρθρα 101, 102 και 106 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονι 
σμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και οι 
κανονισμοί εφαρμογής τους και οι τροποποιήσεις τους· 

β) για την Κορέα ο κανονισμός για τα μονοπώλια και ο νόμος για 
το δίκαιο εμπόριο, καθώς και οι κανονισμοί εφαρμογής τους και 
οι τροποποιήσεις τους· και 

γ) οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί επέλθει στις νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 11.3 

Εφαρμογή 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που 
είναι αρμόδιες και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11.2. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της εφαρ 
μογής των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού με τρόπο διαφανή, 
έγκαιρο και χωρίς διακρίσεις, τηρώντας τις αρχές του δίκαιου χαρα 
κτήρα των διαδικασιών και των δικαιωμάτων υπεράσπισης των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

3. Κατόπιν αιτήματος του ενός συμβαλλόμενου μέρους, το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στο συμβαλλόμενο μέρος που διατύ 
πωσε το αίτημα δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες 
επιβολής της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας του και της νομοθε 
σίας που συνδέεται με τις υποχρεώσεις οι οποίες καλύπτονται από 
το παρόν τμήμα. 

Άρθρο 11.4 

Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν 
παραχωρηθεί ειδικά ( 79 ) ή αποκλειστικά δικαιώματα 

1. Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα: 

α) κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν εγκρίνει ούτε διατηρεί μέτρα 
αντίθετα προς τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11.1· και 

β) τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές 
υπόκεινται στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 11.2,

EL L 127/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 78 ) Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου στις εναρμονισμένες πρακτικές 
καθορίζεται από την περί ανταγωνισμού νομοθεσία του κάθε συμβαλ 
λόμενου μέρους. 

( 79 ) Ειδικά δικαιώματα χορηγούνται από ένα συμβαλλόμενο μέρος όταν το 
μέρος αυτό ορίζει ή περιορίζει σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό των 
επιχειρήσεων που έχουν την άδεια να παρέχουν εμπορεύματα ή υπηρε 
σίες, με άλλα κριτήρια εκτός των αντικειμενικών, αναλογικών και των 
κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, ή παραχωρεί σε επιχειρήσεις 
νομικά ή ρυθμιστικά πλεονεκτήματα τα οποία επηρεάζουν σε σημαντικό 
βαθμό τη δυνατότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να παρέχει τα 
ίδια εμπορεύματα ή τις ίδιες υπηρεσίες.
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στο βαθμό που η εφαρμογή των αρχών αυτών και των νομοθεσιών 
περί ανταγωνισμού δεν εμποδίζει την εκτέλεση, κατά νόμο ή στην 
πράξη, των ιδιαίτερων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 

2. Καμία διάταξη της παραγράφου 1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτρέπει ένα συμβαλλόμενο μέρος από την ίδρυση ή τη διατήρηση 
δημόσιας επιχείρησης, την παραχώρηση σε επιχειρήσεις ειδικών ή 
αποκλειστικών δικαιωμάτων ούτε τη διατήρηση των δικαιωμάτων 
αυτών. 

Άρθρο 11.5 

Κρατικά μονοπώλια 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσαρμόζουν τα κρατικά μονοπώλια 
εμπορικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι μεταξύ των 
φυσικών ή νομικών προσώπων των συμβαλλόμενων μερών δεν υφί 
στανται μέτρα διακριτικής μεταχείρισης ( 80 ) όσον αφορά τους όρους 
υπό τους οποίους γίνεται η προμήθεια και η εμπορία των εμπορευ 
μάτων. 

2. Καμία διάταξη της παραγράφου 1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτρέπει ένα συμβαλλόμενο μέρος από την ίδρυση ή τη διατήρηση 
ενός κρατικού μονοπωλίου. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιω 
μάτων και των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο κεφάλαιο εννέα 
(Δημόσιες συμβάσεις). 

Άρθρο 11.6 

Συνεργασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνερ 
γασίας και του συντονισμού των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους 
με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικής επιβολής 
της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας και της επίτευξης των στόχων 
της παρούσας συμφωνίας μέσω της προώθησης του ανταγωνισμού 
και της εξάλειψης των επιχειρηματικών πρακτικών ή συναλλαγών 
που βλάπτουν τον ανταγωνισμό. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται όσον αφορά τις πολι 
τικές επιβολής και την επιβολή της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας 
τους, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας, της κοινοποίησης, της 
διαβούλευσης και της ανταλλαγής μη εμπιστευτικών πληροφοριών 
βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τη συνεργασία σχε 
τικά με πρακτικές που βλάπτουν τον ανταγωνισμό η οποία υπε 
γράφη στις 23 Μαΐου 2009. 

Άρθρο 11.7 

Διαβουλεύσεις 

1. Λόγω του ότι η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 11.6 
παράγραφος 2 δεν περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένους κανόνες, το 
ένα συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους, ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις 
που υποβάλλει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με σκοπό την αμοι 

βαία κατανόηση ή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που 
καλύπτονται από το παρόν τμήμα. Κατόπιν αιτήματός του, το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος υποδεικνύει, κατά περίπτωση, τον τρόπο με 
τον οποίο επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων 
μερών. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν αμέσως σε συζητήσεις, 
κατόπιν αιτήματος ενός από αυτά, σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος τμήμα 
τος. 

3. Για τη διευκόλυνση της συζήτησης σχετικά με το θέμα που 
αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
φροντίζει να παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τις σχετικές μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Άρθρο 11.8 

Επίλυση των διαφορών 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εφαρμόζει το 
κεφάλαιο δεκατέσσερα (Διαδικασία επίλυσης των διαφορών) για 
οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από το παρόν τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ B 

Επιδοτήσεις 

Άρθρο 11.9 

Αρχές 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια, μέσω της εφαρμογής των περί ανταγωνισμού νομοθε 
σιών τους ή άλλου τρόπου, για την αποκατάσταση ή την εξάλειψη 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που οφείλονται στις επιδοτή 
σεις εφόσον αυτές επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και για να προ 
λαμβάνουν τέτοιου είδους καταστάσεις. 

Άρθρο 11.10 

Ορισμοί της επιδότησης και του ατομικού χαρακτήρα 

1. Επιδότηση είναι το μέτρο το οποίο πληροί τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 1.1 της συμφωνίας ΕΑΜ. 

2. Μια επιδότηση έχει ατομικό χαρακτήρα εάν εμπίπτει στην 
έννοια του άρθρου 2 της συμφωνίας ΕΑΜ. Μια επιδότηση εμπίπτει 
στο τμήμα αυτό μόνο εάν έχει ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της συμφωνίας ΕΑΜ. 

Άρθρο 11.11 

Απαγορευόμενες επιδοτήσεις ( 81 ) ( 82 ) 

Οι ακόλουθες επιδοτήσεις κρίνονται ως επιδοτήσεις ατομικού χαρα 
κτήρα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 της συμφωνίας ΕΑΜ 
και απαγορεύονται για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας 
εφόσον επηρεάζουν αρνητικά το διεθνές εμπόριο των συμβαλλόμε 
νων μερών ( 83 ):

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/59 

( 80 ) Ως μέτρο διακριτικής μεταχείρισης νοείται το μέτρο το οποίο δεν 
συμμορφώνεται με την εθνική μεταχείριση, όπως αυτή καθορίζεται 
στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανο 
μένων των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα αντί 
στοιχα παραρτήματα. 

( 81 ) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το παρόν άρθρο εφαρμόζεται 
μόνο στις επιδοτήσεις που ελήφθησαν μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

( 82 ) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι επιδοτήσεις σε μικρού 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τα 
αντικειμενικά κριτήρια ή τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
2.1 στοιχείο β) και στην υποσημείωση 2 του άρθρου αυτού της συμ 
φωνίας ΕΑΜ δεν εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. 

( 83 ) Στην έννοια διεθνές εμπόριο των συμβαλλόμενων μερών περιλαμβάνο 
νται τόσο η εγχώρια όσο και η εξαγωγική αγορά.
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α) οι επιδοτήσεις που χορηγούνται με οποιεσδήποτε νομικές ρυθ 
μίσεις βάσει των οποίων μια κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος 
δημόσιος φορέας είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των χρεών ή 
των υποχρεώσεων ορισμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 2.1 της συμφωνίας ΕΑΜ χωρίς κανένα όριο, κατά νόμο 
ή στην πράξη, όσον αφορά το ποσό των χρεών ή των υποχρε 
ώσεων αυτών ή τη διάρκεια της ευθύνης αυτής· και 

β) οι επιδοτήσεις (όπως είναι τα δάνεια και οι εγγυήσεις, οι επιχο 
ρηγήσεις, οι εισφορές κεφαλαίου, οι εισφορές στοιχείων του 
ενεργητικού σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες της αγοράς ή 
οι φοροαπαλλαγές) σε αναξιόχρεες ή προβληματικές επιχειρή 
σεις, χωρίς αξιόπιστο σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει ρεαλιστικών 
παραδοχών με σκοπό να εξασφαλιστεί η επαναφορά της αναξιό 
χρεης ή προβληματικής επιχείρησης σε εύλογο χρονικό διάστημα 
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και χωρίς η ίδια η επιχείρηση 
να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στο κόστος της αναδιάρ 
θρωσης. Αυτό δεν απαγορεύει στα συμβαλλόμενα μέρη να παρέ 
χουν επιδοτήσεις για λόγους προσωρινής υποστήριξης ρευστό 
τητας με τη μορφή εγγυήσεων δανείων ή δανείων που περιορί 
ζονται στο ποσό το οποίο απαιτείται για να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί μια προβληματική επιχείρηση έως ότου καταρτιστεί 
ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης. 

Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις επιδοτήσεις που χορη 
γούνται ως αποζημιώσεις για την εκτέλεση υποχρεώσεων δημό 
σιας υπηρεσίας και στη βιομηχανία του άνθρακα. 

Άρθρο 11.12 

Διαφάνεια 

1. Στον τομέα των επιδοτήσεων όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 
εξασφαλίζουν την ύπαρξη διαφάνειας. Για το σκοπό αυτό, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος υποβάλλει ετήσια έκθεση στο άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό, το είδος και την 
κατανομή ανά τομέα των επιδοτήσεων που έχουν ατομικό χαρα 
κτήρα και είναι δυνατόν να επηρεάσουν το διεθνές εμπόριο. Στην 
έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το 
στόχο, τη μορφή, το ποσό ή τον προϋπολογισμό και, εάν είναι 
δυνατόν, τον παραλήπτη της επιδότησης που χορηγείται από την 
κυβέρνηση ή οποιοδήποτε δημόσιο φορέα. 

2. Η έκθεση αυτή θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εάν έχει σταλεί 
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή εάν οι σχετικές πληροφορίες 
έχουν δημοσιευτεί σε δικτυακό τόπο στον οποίο υπάρχει δημόσια 
πρόσβαση έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους. 

3. Έπειτα από αίτημα του ενός συμβαλλόμενου μέρους, το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
οποιοδήποτε σύστημα επιδοτήσεων και με ειδικές περιπτώσεις στις 
οποίες η επιδότηση έχει ατομικό χαρακτήρα. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη 
τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι απαιτήσεις του επαγγελματι 
κού και του επιχειρηματικού απορρήτου. 

Άρθρο 11.13 

Σχέση με τη συμφωνία ΠΟΕ 

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν θίγουν τα δικαιώματα ενός 
συμβαλλόμενου μέρους τα οποία απορρέουν από τις σχετικές δια 
τάξεις της συμφωνίας ΠΟΕ όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων 
αποκατάστασης ή τη διαδικασία επίλυσης διαφορών ή άλλες κατάλ 
ληλες ενέργειες κατά επιδοτήσεων που χορηγούνται από το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος. 

Άρθρο 11.14 

Παρακολούθηση και επανεξέταση 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν διαρκώς τα θέματα στα 
οποία αναφέρεται το παρόν τμήμα. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπο 
ρούν να αναφέρουν τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Εμπορίου. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επανεξετάζουν την πρόοδο από 
την εφαρμογή του παρόντος τμήματος κάθε δύο χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν και τα δύο μέρη 
συμφωνήσουν διαφορετικά. 

Άρθρο 11.15 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 11.9 έως 11.14 εφαρμόζονται στις 
επιδοτήσεις εμπορευμάτων εκτός από τις επιδοτήσεις στον τομέα 
της αλιείας, τις επιδοτήσεις που συνδέονται με τα προϊόντα που 
καλύπτονται από το παράρτημα 1 της συμφωνίας για τη γεωργία 
και άλλες επιδοτήσεις που καλύπτονται από τη συμφωνία για τη 
γεωργία. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά 
θεια με σκοπό την κατάρτιση κανόνων εφαρμόσιμων στις επιδοτή 
σεις των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε πολυμερές 
επίπεδο, και την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος του 
ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να πραγματοποιήσουν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων 
για τις επιδοτήσεις των υπηρεσιών σε διάστημα τριών ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Άρθρο 12.1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου: 

ως μέτρο γενικής εφαρμογής νοείται κάθε γενική ή ειδική νομική 
πράξη, διαδικασία, ερμηνεία ή άλλη απαίτηση, συμπεριλαμβανομέ 
νων των μη δεσμευτικών μέτρων. Δεν περιλαμβάνονται οι αποφάσεις 
που αφορούν συγκεκριμένο άτομο· και 

ως ενδιαφερόμενος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
είναι δυνατόν να υπέχει δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει μέτρων 
γενικής εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 12.2. 

Άρθρο 12.2 

Στόχος και πεδίο εφαρμογής 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που μπορεί 
να έχει το κανονιστικό περιβάλλον τους στο μεταξύ τους εμπόριο, 
επιδιώκουν ένα αποτελεσματικό και προβλέψιμο κανονιστικό περι 
βάλλον για τους οικονομικούς παράγοντες, ιδίως τις μικρές επιχει 
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. Τα συμβαλ 
λόμενα μέρη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τις αντίστοιχες δεσμεύσεις 
τους που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας ΠΟΕ, παρέ 
χουν διευκρινίσεις και βελτιώνουν τις διατάξεις τους όσον αφορά τη 
διαφάνεια, τις διαβουλεύσεις και την καλύτερη διαχείριση των 
μέτρων γενικής εφαρμογής, εφόσον μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε 
οποιοδήποτε ζήτημα καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία.
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Άρθρο 12.3 

Δημοσίευση 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα γενικής 
εφαρμογής τα οποία μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε οποιοδήποτε 
ζήτημα το οποίο καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία: 

α) διατίθενται αμέσως στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο που δεν 
προκαλεί διακρίσεις, στο επίσημα ορισμένο μέσον και, όπου είναι 
εφικτό και δυνατό, σε ηλεκτρονικό μέσον, έτσι ώστε οι ενδιαφε 
ρόμενοι και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος να έχουν τη δυνατό 
τητα να τα γνωρίσουν· 

β) παρέχουν αιτιολόγηση του στόχου και το σκεπτικό βάσει του 
οποίου ελήφθησαν· και 

γ) προβλέπουν επαρκή χρόνο μεταξύ της δημοσίευσης και της 
έναρξης ισχύος τους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των απαι 
τήσεων περί ασφάλειας δικαίου, εύλογων προσδοκιών και ανα 
λογικότητας. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη: 

α) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκ των προτέρων 
δημοσίευση των μέτρων γενικής εφαρμογής που προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν, καθώς και της αιτιολόγησης του 
στόχου και του σκεπτικού της πρότασης· 

β) παρέχουν εύλογη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους για να 
σχολιάσουν τα προτεινόμενα μέτρα, προβλέποντας, κυρίως, 
επαρκές χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αυτή· και 

γ) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ληφθούν υπόψη 
τα σχόλια που λαμβάνουν εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχε 
τικά με τα προτεινόμενα μέτρα. 

Άρθρο 12.4 

Πληροφορίες και σημεία επαφής 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν και διατηρούν κατάλ 
ληλους μηχανισμούς παροχής απαντήσεων στα αιτήματα για πλη 
ροφορίες των ενδιαφερομένων όσον αφορά οποιαδήποτε μέτρα γενι 
κής εφαρμογής τα οποία είτε προτείνονται είτε ισχύουν και μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο σε ζητήματα που καλύπτονται από την παρούσα 
συμφωνία, καθώς και σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους. Τα 
αιτήματα για πληροφορίες είναι δυνατόν να διατυπώνονται είτε 
μέσω των σημείων επαφής ή παροχής πληροφοριών που θεσπίζονται 
βάσει της παρούσας συμφωνίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου 
κατάλληλου μηχανισμού. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παροχή των απα 
ντήσεων αυτών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μην 
είναι οριστική ή νομικά δεσμευτική, αλλά να εξυπηρετεί μόνο 
λόγους ενημέρωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη 
νομοθεσία ή τις κανονιστικές τους διατάξεις. 

3. Κατόπιν αιτήματος του ενός συμβαλλόμενου μέρους, το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος παρέχει αμέσως πληροφορίες και απαντήσεις 
στα ερωτήματα που αφορούν ισχύοντα ή προτεινόμενα μέτρα γενι 
κής εφαρμογής και για τα οποία το συμβαλλόμενο μέρος που 
υπέβαλε τα ερωτήματα θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσουν τη λει 
τουργία της παρούσας συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν το συμ 

βαλλόμενο μέρος αυτό είχε προηγουμένως ενημερωθεί για τα εν 
λόγω μέτρα. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά 
θεια για να προσδιορίσουν ή να δημιουργήσουν σημεία επαφής ή 
παροχής πληροφοριών για τους ενδιαφερομένους του άλλου συμ 
βαλλόμενου μέρους, καθήκον των οποίων είναι η επιδίωξη της 
αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων των ενδιαφερομένων 
αυτών τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν από την εφαρμογή 
των μέτρων γενικής εφαρμογής. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
είναι εύκολα προσβάσιμες, χρονικά δεσμευτικές, προσανατολισμένες 
στο αποτέλεσμα και διαφανείς. Δεν πρέπει να θίγουν τις διαδικασίες 
προσφυγής ή δικαστικού ελέγχου που θεσπίζουν ή διατηρούν τα 
συμβαλλόμενα μέρη, ούτε να θίγουν τα δικαιώματα και τις υπο 
χρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που προβλέπονται στο κεφά 
λαιο δεκατέσσερα (Επίλυση των διαφορών) και στο παράρτημα 14- 
Α (Μηχανισμός διαμεσολάβησης και μη δασμολογικά μέτρα). 

Άρθρο 12.5 

Διοικητικές διαδικασίες 

Με σκοπό η διοικητική διαχείριση όλων των μέτρων γενικής εφαρ 
μογής που έχουν αντίκτυπο σε ζητήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα συμφωνία να γίνεται με συνεπή, αμερόληπτο και λογικό 
τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη όταν εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μέτρα σε ιδιώτες, εμπορεύματα ή υπηρεσίες του άλλου συμβαλλό 
μενου μέρους σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει: 

α) να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια οι ενδιαφερόμενοι του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους που επηρεάζονται άμεσα από μια 
διαδικασία να ενημερώνονται εγκαίρως, σύμφωνα με τις διαδι 
κασίες τους, όταν ξεκινά μια διαδικασία και η ενημέρωση να 
περιλαμβάνει περιγραφή της φύσης της διαδικασίας, δήλωση της 
νομικής βάσης επί της οποίας κινείται η διαδικασία και γενική 
περιγραφή των αμφισβητούμενων ζητημάτων· 

β) να παρέχουν στους ενδιαφερομένους την εύλογη δυνατότητα να 
υποβάλλουν τα στοιχεία και τα επιχειρήματά τους για να υπο 
στηρίξουν τη θέση τους πριν από οποιαδήποτε οριστική διοικη 
τική ενέργεια, εφόσον το επιτρέπουν ο χρόνος, η φύση της 
διαδικασίας και το δημόσιο συμφέρον· και 

γ) να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες τους βασίζονται στη νομο 
θεσία τους και είναι σύμφωνες με αυτήν. 

Άρθρο 12.6 

Δικαστικός έλεγχος και προσφυγή 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν ή διατηρούν τακτικά, οιο 
νεί δικαστικά ή διοικητικά δικαστήρια ή διαδικασίες με σκοπό τον 
άμεσο έλεγχο και, αν συντρέχει λόγος, τη διόρθωση των διοικητικών 
ενεργειών που σχετίζονται με τα ζητήματα που καλύπτει η παρούσα 
συμφωνία. Τα δικαστήρια αυτά είναι αμερόληπτα και ανεξάρτητα 
από την υπηρεσία ή την αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διοικητική 
επιβολή και δεν έχουν ουσιαστικό συμφέρον από την έκβαση της 
υπόθεσης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι στα δικαστήρια ή 
τις διαδικασίες αυτές παρέχεται στους αντιδίκους το δικαίωμα:
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α) της εύλογης δυνατότητας να υποστηρίξουν ή να υπερασπιστούν 
τις θέσεις τους· και 

β) μιας απόφασης η οποία βασίζεται στις αποδείξεις και τα στοιχεία 
που κατατέθηκαν ή, εάν το απαιτεί η νομοθεσία τους, στο 
φάκελο που συνέταξε η διοικητική αρχή. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν, με την επιφύλαξη προ 
σφυγής ή περαιτέρω ελέγχου σύμφωνα με την εθνική τους νομοθε 
σία, ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις εφαρμόζονται από την 
υπηρεσία ή την αρχή όσον αφορά την εν λόγω διοικητική ενέργεια 
και διέπουν την πρακτική της υπηρεσίας ή της αρχής αυτής. 

Άρθρο 12.7 

Κανονιστική ποιότητα και απόδοση και καλή διοικητική 
συμπεριφορά 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση της κανονιστικής ποιότητας και απόδοσης και να ανταλ 
λάσσουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές σχετικά με τις διαδικα 
σίες κανονιστικών μεταρρυθμίσεων και την αξιολόγηση των κανονι 
στικών επιπτώσεων. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσυπογράφουν τις αρχές της καλής 
διοικητικής συμπεριφοράς και συμφωνούν να συνεργάζονται με 
σκοπό την προώθησή της, μεταξύ άλλων, ανταλλάσσοντας πληρο 
φορίες και ορθές πρακτικές. 

Άρθρο 12. 8 

Μη διακριτική μεταχείριση 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ακολουθούν για τους ενδιαφερομένους του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους πρότυπα διαφάνειας εξίσου ευνοϊκά 
με εκείνα που ακολουθούν για τους δικούς τους ενδιαφερομένους, 
τους ενδιαφερομένους τρίτων χωρών ή οποιασδήποτε τρίτης χώρας, 
όποια είναι τα καλύτερα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΡΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Άρθρο 13.1 

Πλαίσιο και στόχοι 

1. Υπενθυμίζοντας την Ατζέντα 21 για το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη του 1992, το σχέδιο εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ 
για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και την υπουργική διακήρυξη 
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ του 2006 
για την πλήρη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις δεσμεύσεις τους για την 
προώθηση της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της αειφό 
ρου ανάπτυξης και να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος αυτός ενσωμα 
τώνεται και αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα των εμπορικών 
τους σχέσεων. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η οικονομική ανά 
πτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος 
είναι στοιχεία ανεξάρτητα και αλληλένδετα με την αειφόρο ανά 
πτυξη. Υπογραμμίζουν τα οφέλη της συνεργασίας στον τομέα των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που συνδέονται με το 
εμπόριο, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης του εμπορίου και 
της αειφόρου ανάπτυξης. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν αποτελεί πρό 
θεσή τους στο κεφάλαιο αυτό να εναρμονίσουν τα εργασιακά ή 
περιβαλλοντικά πρότυπα των δύο πλευρών, αλλά να ενισχύσουν 
τις εμπορικές τους συναλλαγές και τη συνεργασία τους με τέτοιον 
τρόπο ώστε να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη στο πλαίσιο των 
παραγράφων 1 και 2. 

Άρθρο 13.2 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, το 
παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στα μέτρα που εγκρίνονται ή διατη 
ρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη και επηρεάζουν πτυχές της 
εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο ( 84 ) και περιβαλλοντικά 
ζητήματα κατά την έννοια των άρθρων 13.1.1 και 13.1.2. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη τονίζουν ότι τα περιβαλλοντικά και 
εργασιακά πρότυπα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εμπορικού προστατευτισμού. Τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν 
ότι κατά κανένα τρόπο δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το συγκριτικό 
τους πλεονέκτημα. 

Άρθρο 13.3 

Δικαίωμα ρύθμισης και επίπεδα προστασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα κάθε συμβαλ 
λόμενου μέρους να ορίζει τα δικά του επίπεδα περιβαλλοντικής και 
εργασιακής προστασίας και να εγκρίνει ή να τροποποιεί ανάλογα τη 
σχετική νομοθεσία και πολιτική του, επιδιώκουν να εξασφαλίζουν 
ότι η εν λόγω νομοθεσία και πολιτική παρέχει και προωθεί υψηλά 
επίπεδα περιβαλλοντικής και εργασιακής προστασίας, σύμφωνα με 
τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή συμφωνίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 13.4 και 13.5, και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά 
θεια για την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας και της πολιτικής 
αυτής. 

Άρθρο 13.4 

Πολυμερή εργασιακά πρότυπα και συμφωνίες 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αξία της διεθνούς 
συνεργασίας και των διεθνών συμφωνιών για τα θέματα της απα 
σχόλησης και της εργασίας που αποτελούν την απάντηση της διε 
θνούς κοινότητας στις οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές προ 
κλήσεις και ευκαιρίες και είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. 
Δεσμεύονται να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις και να συνεργάζο 
νται, κατά περίπτωση, για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που 
αφορούν την εργασία και την απασχόληση σε σχέση με το εμπόριο.

EL L 127/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 84 ) Όταν αναφέρεται ο όρος εργασία στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει και 
τα θέματα που αφορούν την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, όπως 
συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (στο εξής 
«ΔΟΕ»), και την υπουργική διακήρυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου του ΟΗΕ του 2006 για την πλήρη απασχόληση και την 
αξιοπρεπή εργασία.
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2. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευση 
που ανέλαβαν στο πλαίσιο της υπουργικής διακήρυξης του Οικο 
νομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ του 2006 για την 
πλήρη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία σχετικά με την ανα 
γνώριση της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιο 
πρεπούς εργασίας για όλους ως στοιχείου-κλειδιού για την αειφόρο 
ανάπτυξη όλων των χωρών και ως στόχου προτεραιότητας της 
διεθνούς συνεργασίας, καθώς και σχετικά με την προώθηση της 
ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ευνο 
είται η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής 
εργασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών, των γυναι 
κών και των νέων. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών της ΔΟΕ και τη 
δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα 
κατά την εργασία και τη συνέχειά της, η οποία εγκρίθηκε από τη 
Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Εργασία κατά την 86η σύνοδό της το 
1998, δεσμεύονται να σέβονται, να προωθούν και να υλοποιούν, 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας και της πρακτικής τους, τις αρχές που 
διέπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή: 

α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική ανα 
γνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης· 

β) την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας· 

γ) την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας· και 

δ) την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και 
την εργασία. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους 
για αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ που αντί 
στοιχα έχουν επικυρώσει η Κορέα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν συνεχείς και 
επίμονες προσπάθειες με σκοπό την κύρωση των θεμελιωδών συμ 
βάσεων της ΔΟΕ καθώς και των άλλων συμβάσεων οι οποίες χαρα 
κτηρίζονται ως «επικαιροποιημένες» από τη ΔΟΕ. 

Άρθρο 13.5 

Πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αξία της διεθνούς 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και των διεθνών συμφωνιών που απο 
τελούν την απάντηση της διεθνούς κοινότητας στα παγκόσμια ή 
περιφερειακά περιβαλλοντικά προβλήματα και δεσμεύονται να 
πραγματοποιούν διαβουλεύσεις και να συνεργάζονται, κατά περί 
πτωση, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για περιβαλλοντικά ζητή 
ματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που συνδέονται με το εμπόριο. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις δεσμεύσεις 
τους για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και της πρα 
κτικής τους όσον αφορά τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες 
που έχουν υπογράψει. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή 
τους για την επίτευξη του υπέρτατου στόχου της σύμβασης-πλαι 
σίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίμα 
τος (UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Δεσμεύονται να 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη του μελλοντικού πλαισίου για την 
αλλαγή του κλίματος σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Μπαλί ( 85 ). 

Άρθρο 13.6 

Το εμπόριο υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου ότι το εμπόριο 
θα πρέπει να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες της τις δια 
στάσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τον ωφέλιμο ρόλο 
που μπορούν να έχουν τα βασικά εργασιακά πρότυπα και η αξιο 
πρεπής εργασία για την οικονομική αποδοτικότητα, την καινοτομία 
και την παραγωγικότητα, και τονίζουν την αξία της μεγαλύτερης 
συνάφειας της πολιτικής μεταξύ των εμπορικών πολιτικών, αφενός, 
και της απασχόλησης και των εργασιακών πολιτικών, αφετέρου. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προ 
σπάθεια για τη διευκόλυνση και την προώθηση του εμπορίου και 
των ξένων άμεσων επενδύσεων σε περιβαλλοντικά εμπορεύματα και 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών τεχνολο 
γιών, της βιώσιμης ανανεώσιμης ενέργειας, των ενεργειακά αποδο 
τικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών και των εμπορευμάτων με οικο 
λογικό σήμα, με την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των σχετικών μη 
δασμολογικών εμποδίων. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση και την προώθηση του 
εμπορίου προϊόντων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εντάσσονται στους κανό 
νες του δίκαιου και ηθικού εμπορίου και εκείνων που αφορούν την 
κοινωνική ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας των εταιρειών. 

Άρθρο 13.7 

Διατήρηση επιπέδων προστασίας στην εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας, των κανονιστικών ρυθμίσεων και 

των προτύπων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν παραλείπουν να επιβάλλουν απο 
τελεσματικά την περιβαλλοντική και εργατική τους νομοθεσία, μέσω 
της διατήρησης ή της επανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών ή μέσω 
της αδράνειας, με τέτοιον τρόπο ο οποίος να επηρεάζει τις μεταξύ 
τους εμπορικές συναλλαγές ή επενδύσεις. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αποδυναμώνουν ούτε περιορίζουν 
την περιβαλλοντική ή την εργασιακή προστασία που παρέχει η 
νομοθεσία τους με σκοπό να ενθαρρύνουν το εμπόριο ή τις επεν 
δύσεις, απαλλάσσοντας ή αποκλίνοντας από αυτήν ή προσφέροντας 
απαλλαγές ή αποκλίσεις από τους νόμους, τις κανονιστικές ρυθμί 
σεις ή τα πρότυπα, κατά τρόπο ο οποίος επηρεάζει τις μεταξύ τους 
εμπορικές συναλλαγές ή επενδύσεις. 

Άρθρο 13.8 

Επιστημονικές πληροφορίες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεκτίμησης 
των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, καθώς και των σχε 
τικών διεθνών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των 
συστάσεων, κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των μέτρων που 
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών 
συνθηκών και τα οποία επηρεάζουν τις μεταξύ τους εμπορικές 
συναλλαγές.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/63 

( 85 ) UNFCCC απόφαση-1/CP.13 η οποία εκδόθηκε από τη δέκατη τρίτη 
σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλα 
σίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.
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Άρθρο 13.9 

Διαφάνεια 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική τους 
νομοθεσία, συμφωνούν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μέτρα 
τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των 
συνθηκών εργασίας και τα οποία επηρεάζουν το μεταξύ τους εμπό 
ριο κατά τρόπο διαφανή, με έγκαιρη κοινοποίηση και δημόσια 
διαβούλευση, καθώς και με την κατάλληλη και έγκαιρη επικοινωνία 
και διαβούλευση με μη κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου 
του ιδιωτικού τομέα. 

Άρθρο 13.10 

Επανεξέταση των επιπτώσεων στην αειφόρο ανάπτυξη 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να επανεξετάζουν, να παρακο 
λουθούν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της εφαρμογής της 
παρούσας συμφωνίας στην αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και στην προ 
ώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, μέσω των αντίστοιχων συμμετο 
χικών διαδικασιών και θεσμών τους και μέσω αυτών που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, όπως, παραδείγματος χάρη, μέσω 
των εκτιμήσεων των επιπτώσεων στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Άρθρο 13.11 

Συνεργασία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργα 
σίας σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής που συν 
δέονται με το εμπόριο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας 
συμφωνίας, δεσμεύονται να ξεκινήσουν δραστηριότητες συνεργασίας 
όπως ορίζεται στο παράρτημα 13. 

Άρθρο 13.12 

Θεσμικός μηχανισμός 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει μια υπηρεσία των διοικητι 
κών αρχών του η οποία λειτουργεί ως σημείο επαφής με το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρό 
ντος κεφαλαίου. 

2. Η Επιτροπή Εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης η οποία 
συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 15.2.1 (Ειδικές επιτροπές) απο 
τελείται από ανώτερους υπαλλήλους των διοικητικών αρχών των 
συμβαλλόμενων μερών. 

3. Η επιτροπή συνέρχεται εντός του πρώτου έτους από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και στο εξής όταν κρίνεται 
αναγκαίο με σκοπό την επίβλεψη της εφαρμογής του παρόντος 
κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνεργασίας 
που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το παράρτημα 13. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν εθνική(-ές) συμβουλευτική(- 
ές) ομάδα(ες) για την αειφόρο ανάπτυξη (περιβάλλον και εργασία) 
με καθήκον την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κεφαλαίου. 

5. Η/Οι εθνική(-ές) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) αποτελείται(- 
ούνται) από ανεξάρτητους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς της 
κοινωνίας των πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση των περιβαλλο 
ντικών, εργασιακών και επιχειρηματικών οργανισμών καθώς και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 

Άρθρο 13.13 

Μηχανισμός διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών 

1. Τα μέλη της (των) εθνικής(-ών) συμβουλευτικής(-ών) ομάδας(- 
ων) κάθε συμβαλλόμενου μέρους συναντώνται σε φόρουμ της κοι 
νωνίας των πολιτών με σκοπό τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με 
πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης που αφορούν τις μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων μερών εμπορικές συναλλαγές. Το φόρουμ της κοι 
νωνίας των πολιτών συνέρχεται μία φορά το χρόνο εκτός εάν υπάρ 
ξει διαφορετική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Τα συμβαλ 
λόμενα μέρη συμφωνούν με απόφαση της Επιτροπής Εμπορίου και 
αειφόρου ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του φόρουμ της 
κοινωνίας των πολιτών το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

2. Η/Οι εθνική(-ές) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) επιλέγει(-ουν) 
εκπροσώπους μεταξύ των μελών της(τους) σε ισόρροπη αναλογία 
των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν όπως ορίζεται στο άρθρο 
13.12 παράγραφος 5. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν την επικαι 
ροποιημένη εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου στο φόρουμ της 
κοινωνίας των πολιτών. Οι απόψεις, οι γνώμες ή τα πορίσματα του 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών είναι δυνατόν να υποβάλλονται 
στα συμβαλλόμενα μέρη απευθείας ή μέσα της (των) εθνικής(-ών) 
συμβουλευτικής(-ών) ομάδας(-ων). 

Άρθρο 13.14 

Κυβερνητικές διαβουλεύσεις 

1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με 
το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με θέματα αμοιβαίου ενδια 
φέροντος που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, καθώς και για την 
επικοινωνία με την(τις) εθνική(-ές) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) 
που αναφέρεται στο άρθρο 13.12, διαβιβάζοντας γραπτό αίτημα 
στο σημείο επαφής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Οι διαβου 
λεύσεις αρχίζουν αμέσως μετά τη διαβίβαση του σχετικού αιτήμα 
τος ενός συμβαλλόμενου μέρους. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά 
θεια για να καταλήξουν σε μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση του 
ζητήματος. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι στη λύση που 
δίνεται αντικατοπτρίζονται οι δραστηριότητες της ΔΟΕ ή άλλων 
συναφών πολυμερών περιβαλλοντικών οργανισμών ή φορέων έτσι 
ώστε να προωθείται η μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία και συνοχή 
μεταξύ του έργου των συμβαλλόμενων μερών και των οργανισμών 
αυτών. Ανάλογα με την περίπτωση και με την προϋπόθεση της 
μεταξύ τους συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επι 
ζητούν τη συμβουλή των οργανισμών ή των φορέων αυτών. 

3. Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κρίνει ότι το ζήτημα 
απαιτεί περαιτέρω συζήτηση, το μέρος αυτό μπορεί να ζητήσει τη 
σύγκληση της Επιτροπής Εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης για την 
εξέταση του ζητήματος αυτού με την υποβολή γραπτού αιτήματος 
στο σημείο επαφής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Η επιτροπή 
συγκαλείται αμέσως και καταβάλλει προσπάθεια για την εξεύρεση 
λύσης στο ζήτημα. Η απόφαση της επιτροπής δημοσιεύεται εκτός 
εάν η ίδια η επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή της μιας εκ των 
δύο ή και των δύο εθνικών συμβουλευτικών ομάδων και κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος να ζητήσει τη συμβουλή της (των) δικής(–ών) 
του εθνικής(-ών) συμβουλευτικής(-ών) ομάδας(-ων). Μια εθνική 
συμβουλευτική ομάδα ενός συμβαλλόμενου μέρους μπορεί επίσης 
να υποβάλει ανακοινώσεις με δική της πρωτοβουλία στο συμβαλ 
λόμενο μέρος αυτό ή στην επιτροπή.

EL L 127/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Άρθρο 13.15 

Ομάδα εμπειρογνωμόνων 

1. Εάν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των συμβαλ 
λόμενων μερών, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, 90 ημέρες μετά 
την παράδοση του αιτήματος για διαβουλεύσεις δυνάμει του 
άρθρου 13.14 παράγραφος 1, να ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση του ζητήματος το οποίο δεν 
αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά μέσω των κυβερνητικών διαβουλεύ 
σεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις 
στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων 
θα ζητήσει πληροφορίες και συμβουλές και από τα δύο μέρη, την 
(τις) εθνική(-ές) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) ή τους διεθνείς 
οργανισμούς όπως ορίζεται στο άρθρο 13.14, κατά την κρίση 
της. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων συγκαλείται σε διάστημα δύο 
μηνών από την υποβολή του αιτήματος ενός συμβαλλόμενου 
μέρους. 

2. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που επιλέγεται σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 παρέχει την 
εμπειρογνωμοσύνη της σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων υποβάλλει, 
σε διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία επιλογής του τελευ 
ταίου εμπειρογνώμονα, έκθεση στα συμβαλλόμενα μέρη. Τα συμ 
βαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ληφθούν υπόψη οι συμβουλές ή οι συστάσεις της ομάδας εμπειρο 
γνωμόνων κατά την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Η εφαρ 
μογή των συστάσεων της ομάδας των εμπειρογνωμόνων παρακολου 
θείται από την Επιτροπή Εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. Η 
έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων διατίθεται στην(στις) εθνική(- 
ές) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) των συμβαλλόμενων μερών. 
Όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες, εφαρμόζονται οι 
αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 14-Β (Εσωτερικός 
κανονισμός για τη διαιτησία). 

3. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε έναν κατάλογο 15 τουλάχιστον 
προσώπων με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που καλύπτονται από 
το παρόν κεφάλαιο, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε δεν πρέπει να 
έχουν την εθνικότητα κανενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών 
προκειμένου να ασκήσουν την προεδρία της ομάδας των εμπειρο 
γνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες είναι ανεξάρτητοι και δεν συνδέο 
νται ούτε δέχονται οδηγίες από κάποιο εκ των δύο συμβαλλόμενων 
μερών ή από οργανισμούς που εκπροσωπούνται στην(στις) εθνική(- 
ές) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επι 
λέγει έναν εμπειρογνώμονα από τον κατάλογο των εμπειρογνωμό 
νων σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του 
αιτήματος για τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων. Εάν ένα 
συμβαλλόμενο μέρος δεν επιλέξει τον εμπειρογνώμονά του σε αυτό 
το διάστημα, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος επιλέγει από τον κατά 
λογο των εμπειρογνωμόνων κάποιον με την εθνικότητα του συμ 
βαλλόμενου μέρους που δεν επέλεξε εμπειρογνώμονα. Οι δύο επι 
λεχθέντες εμπειρογνώμονες αποφασίζουν για τον πρόεδρο ο οποίος 
δεν πρέπει να έχει την εθνικότητα ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων 
μερών. 

Άρθρο 13.16 

Επίλυση των διαφορών 

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει το οποίο εμπίπτει στο παρόν 
κεφάλαιο, τα συμβαλλόμενα μέρη προσφεύγουν μόνο στις διαδικα 
σίες που προβλέπονται στα άρθρα 13.14 και 13.15. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ A 

Στόχος και πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 14.1 

Στόχος 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αποτροπή και η επίλυση 
των διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορούν την 
καλόπιστη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και η επίτευξη, όπου 
αυτό είναι δυνατό, αμοιβαία αποδεκτής λύσης. 

Άρθρο 14.2 

Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαφορά αφορά 
την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά ( 86 ). 

ΤΜΗΜΑ B 

Διαβουλεύσεις 

Άρθρο 14.3 

Διαβουλεύσεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να επιλύσουν οποι 
αδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των 
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 14.2 αρχίζοντας διαβουλεύ 
σεις καλόπιστα με στόχο μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. 

2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος επιδιώκει διαβουλεύσεις υποβάλλο 
ντας γραπτό αίτημα στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζο 
ντας οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέτρο και τις διατάξεις της συμ 
φωνίας που θεωρεί ότι ισχύουν. Αντίγραφο του αιτήματος για δια 
βουλεύσεις διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εμπορίου. 

3. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε διάστημα 30 ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στο έδαφος του 
συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, 
εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Οι 
διαβουλεύσεις θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εκτός εάν τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν να συνεχίσουν τις διαβουλεύ 
σεις. Όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται κατά τις διαβου 
λεύσεις παραμένουν εμπιστευτικές. 

4. Οι διαβουλεύσεις για επείγοντα θέματα, συμπεριλαμβανομέ 
νων των θεμάτων που αφορούν τα ευπαθή ή εποχικά εμπορεύ 
ματα ( 87 ), πραγματοποιούνται σε διάστημα 15 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και θεωρείται ότι έχουν ολο 
κληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του αιτήματος.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/65 

( 86 ) Για τις διαφορές που αφορούν το Πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργα 
σίας όλες οι αναφορές στην Επιτροπή Εμπορίου που γίνονται στο παρόν 
κεφάλαιο νοούνται ως αναφορές στην επιτροπή πολιτιστικής συνεργα 
σίας. 

( 87 ) Εποχικά εμπορεύματα είναι τα εμπορεύματα εκείνα των οποίων οι εισα 
γωγές, σε μια αντιπροσωπευτική περίοδο, δεν κατανέμονται σε όλο το 
έτος αλλά συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους 
λόγω εποχικών παραγόντων.
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5. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν πραγματοποιηθούν εντός των χρο 
νικών πλαισίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή στην παρά 
γραφο 4 αντίστοιχα, ή εάν οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν χωρίς 
την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης, το καταγγέλλον συμβαλ 
λόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας διαι 
τησίας σύμφωνα με το άρθρο 14.4. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Διαδικασίες επίλυσης των διαφορών 

Υ π ο τ μ ή μ α Α 

Δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α ι τ η σ ί α ς 

Άρθρο 14.4 

Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας 

1. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποτύχουν να επιλύσουν τη δια 
φορά με διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.3, το 
καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση 
ειδικής ομάδας διαιτησίας. 

2. Το αίτημα για τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας υπο 
βάλλεται γραπτά στο συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου απευ 
θύνεται η καταγγελία και στην Επιτροπή Εμπορίου. Το καταγγέλλον 
συμβαλλόμενο μέρος επισημαίνει στο αίτημά του τα συγκεκριμένα 
υπό εξέταση μέτρα και τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο τα εν 
λόγω μέτρα συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 14.2. 

Άρθρο 14.5 

Σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας 

1. Συστήνεται ειδική ομάδα διαιτησίας που απαρτίζεται από 
τρεις διαιτητές. 

2. Σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας στην Επιτροπή 
Εμπορίου, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται προκειμένου να 
επιτευχθεί συμφωνία για τη σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 

3. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχε 
τικά με τη σύνθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας εντός του χρο 
νικού πλαισίου που καθορίζεται στην παράγραφο 2, οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα της 
Επιτροπής Εμπορίου ή τον αντιπρόσωπό του να επιλέξει και τα τρία 
μέλη με κλήρωση από τον κατάλογο που καταρτίζεται βάσει του 
άρθρου 14.18, ένα από τα πρόσωπα που προτείνει το καταγγέλλον 
συμβαλλόμενο μέρος, ένα από τα πρόσωπα που προτείνει το συμ 
βαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου υποβάλλεται η καταγγελία 
και ένα από τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει τα συμβαλλόμενα μέρη 
για τη θέση του προεδρεύοντος. Στην περίπτωση που τα συμβαλ 
λόμενα μέρη συμφωνήσουν για ένα ή περισσότερα μέλη της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας, τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται σύμφωνα με την 
ίδια διαδικασία. 

4. Η ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι 
η ημερομηνία επιλογής των τριών διαιτητών. 

Άρθρο 14.6 

Ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζει στα συμβαλλόμενα 
μέρη ενδιάμεση έκθεση στην οποία αναφέρονται τα πορίσματα σχε 
τικά με τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατότητα εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων και το βασικό σκεπτικό στο οποίο βασίζονται τα 
πορίσματα και οι συστάσεις της, το αργότερο σε διάστημα 90 
ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτη 

σίας. Εάν θεωρεί ότι η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί, ο 
πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας ενημερώνει τα συμβαλλό 
μενα μέρη και την Επιτροπή Εμπορίου γραπτώς, αναφέροντας τους 
λόγους της καθυστέρησης και την ημερομηνία κατά την οποία η 
ειδική ομάδα προβλέπει να υποβάλει την ενδιάμεση έκθεσή της. Σε 
καμία περίπτωση η ενδιάμεση έκθεση δεν μπορεί να υποβληθεί σε 
διάστημα μεγαλύτερο των 120 ημερών από την ημερομηνία σύστα 
σης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 

2. Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει γρα 
πτό αίτημα για να αναθεωρήσει η ειδική ομάδα διαιτησίας συγκε 
κριμένες πτυχές της ενδιάμεσης έκθεσης σε διάστημα 14 ημερών 
από την κοινοποίησή της. 

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και στην περί 
πτωση ευπαθών και εποχικών εμπορευμάτων, η ειδική ομάδα διαι 
τησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποβάλει την 
ενδιάμεση έκθεσή της και οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί 
να υποβάλει γραπτό αίτημα για την επανεξέταση από την ειδική 
ομάδα διαιτησίας συγκεκριμένων πτυχών της ενδιάμεσης έκθεσης, 
στο ήμισυ των αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων που προβλέπο 
νται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2. 

4. Αφού εξετάσει τα τυχόν γραπτά σχόλια των συμβαλλόμενων 
μερών για την ενδιάμεση έκθεση, η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί 
να τροποποιήσει την έκθεσή της και να προβεί σε οποιαδήποτε 
περαιτέρω εξέταση κρίνει απαραίτητη. Η τελική απόφαση της ειδι 
κής ομάδας διαιτησίας περιλαμβάνει συζήτηση των επιχειρημάτων 
που προβάλλονται στο στάδιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης. 

Άρθρο 14.7 

Αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζει την απόφασή της στα 
συμβαλλόμενα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου σε διάστημα 120 
ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Εάν θεωρεί ότι η εν 
λόγω προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί, ο/η πρόεδρος της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας ενημερώνει τα συμβαλλόμενα μέρη και την Επι 
τροπή Εμπορίου γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέ 
ρησης και την ημερομηνία κατά την οποία η ειδική ομάδα προβλέ 
πει να διαβιβάσει την απόφασή της. Σε καμία περίπτωση, η από 
φαση δεν μπορεί να διαβιβαστεί αργότερα από 150 ημέρες από την 
ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. 

2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και στην περί 
πτωση ευπαθών και εποχικών εμπορευμάτων, η ειδική ομάδα διαι 
τησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαβιβάσει την 
απόφασή της σε διάστημα 60 ημερών από τη σύστασή της. Σε 
καμία περίπτωση, η προθεσμία αυτή δεν θα πρέπει να παρατείνεται 
πέραν των 75 ημερών από τη σύστασή της. Η ειδική ομάδα διαι 
τησίας μπορεί να εκδίδει προκαταρκτική απόφαση σε διάστημα 10 
ημερών από τη σύστασή της, εφόσον κρίνει ότι η συγκεκριμένη 
υπόθεση είναι επείγουσα. 

Υ π ο τ μ ή μ α Β 

Κ ο ι ν έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 14.8 

Συμμόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμ 
μορφωθούν καλή τη πίστει με την απόφαση της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας και καταβάλλουν προσπάθειες για να συμφωνήσουν 
όσον αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εφαρμογή 
της απόφασης.
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Άρθρο 14.9 

Εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση 

1. Το αργότερο σε διάστημα 30 ημερών από την ανακοίνωση 
της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας στα συμβαλλόμενα 
μέρη, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγ 
γελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και στην 
Επιτροπή Εμπορίου το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται για την 
εφαρμογή της. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
όσον αφορά το εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της 
απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, το καταγγέλλον συμβαλ 
λόμενο μέρος ζητά γραπτώς από την ειδική ομάδα διαιτησίας, σε 
διάστημα 20 ημερών από την κοινοποίηση του συμβαλλόμενου 
μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, να προσδιορίσει τη διάρκεια του εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Το εν λόγω αίτημα κοινοποιείται στο άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος και στην Επιτροπή Εμπορίου. Η ειδική ομάδα διαι 
τησίας κοινοποιεί την απόφασή της στα συμβαλλόμενα μέρη και 
στην Επιτροπή Εμπορίου σε διάστημα 20 ημερών από την ημερο 
μηνία υποβολής του αιτήματος. 

3. Στην περίπτωση που δεν είναι πλέον διαθέσιμο κανένα μέλος 
της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, εφαρμόζονται οι διαδικασίες 
που καθορίζονται στο άρθρο 14.5. Το χρονικό όριο για την κοι 
νοποίηση της απόφασης είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία υπο 
βολής του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

4. Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγ 
γελία ενημερώνει γραπτώς το καταγγέλλον μέρος σχετικά με την 
πρόοδο που έχει επιτύχει όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης 
της ειδικής ομάδας διαιτησίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη 
λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος. 

5. Το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με αμοι 
βαία συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 14.10 

Επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση 
με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας 

1. Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγ 
γελία κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στην Επιτροπή 
Εμπορίου, πριν από το τέλος του εύλογου χρονικού διαστήματος, 
κάθε μέτρο που λαμβάνει για τη συμμόρφωση με την απόφαση της 
ειδικής ομάδας διαιτησίας. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
όσον αφορά την ύπαρξη ενός μέτρου ή τη συνέπεια οποιουδήποτε 
μέτρου κοινοποιείται δυνάμει της παραγράφου 1 προς τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 14.2, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο 
μέρος μπορεί να ζητήσει γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα 
διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα. Στο εν λόγω 
αίτημα πρέπει να προσδιορίζεται το συγκεκριμένο υπό αμφισβήτηση 
μέτρο και να διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο 
μέτρο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 14.2. Η 
ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της σε διάστημα 
45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 

3. Εάν κάποιο μέλος της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν 
είναι πλέον διαθέσιμο, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που καθορίζο 
νται στο άρθρο 14.5. Το χρονικό όριο για την κοινοποίηση της 
απόφασης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 14.11 

Προσωρινά μέτρα αποκατάστασης σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης 

1. Εάν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία παραλείψει να κοινοποιήσει οποιοδήποτε μέτρο έχει 
λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού δια 
στήματος ή εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι δεν έχει 
ληφθεί κανένα μέτρο συμμόρφωσης ή ότι το κοινοποιηθέν βάσει 
του άρθρου 14.10 παράγραφος 1 μέτρο δεν συνάδει με τις υπο 
χρεώσεις αυτού του συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 14.2, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέ 
φεται η καταγγελία υποβάλλει προσφορά για προσωρινή αποζη 
μίωση, εάν το ζητήσει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος. 

2. Αν δεν επιτευχθεί καμία συμφωνία για αποζημίωση σε διά 
στημα 30 ημερών από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος 
ή από την έκδοση της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας 
σύμφωνα με το άρθρο 14.10 σύμφωνα με την οποία δεν έχει 
ληφθεί κανένα μέτρο συμμόρφωσης ή το κοινοποιηθέν βάσει του 
άρθρου 14.10 παράγραφος 1 μέτρο δεν συνάδει με τις διατάξεις 
του άρθρου 14.2, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος έχει το 
δικαίωμα, κατόπιν κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος εναντίον 
του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην Επιτροπή Εμπορίου, 
να αναστείλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε 
διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 14.2 σε επίπεδο ισοδύναμο 
με την ολική ή μερική αναίρεση των οφελών που προκάλεσε η 
παραβίαση. Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται το επίπεδο των υπο 
χρεώσεων τις οποίες το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος σκοπεύει 
να αναστείλει. Το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να 
εφαρμόσει την αναστολή 10 ημέρες από την ημερομηνία της κοι 
νοποίησης, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία ζητήσει διαδικασία διαιτησίας βάσει της 
παραγράφου 4. 

3. Εάν αναστείλει τις υποχρεώσεις, το καταγγέλλον συμβαλλό 
μενο μέρος μπορεί να επιλέξει να αυξήσει τους δασμούς του στο 
επίπεδο που εφαρμόζεται σε άλλα μέλη του ΠΟΕ σε έναν όγκο 
εμπορικών συναλλαγών ο οποίος καθορίζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών πολλαπλασιαζόμενος 
επί την αύξηση των δασμών να ισούται με την αξία της ολικής ή 
μερικής αναίρεσης των οφελών που προκάλεσε η παραβίαση. 

4. Εάν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία θεωρεί ότι το επίπεδο αναστολής δεν είναι ισοδύναμο με 
την ολική ή μερική αναίρεση των οφελών που προκάλεσε η παρα 
βίαση, μπορεί να ζητήσει γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα 
διαιτησίας να αποφανθεί για το θέμα. Το αίτημα αυτό κοινοποιείται 
στο καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και στην Επιτροπή Εμπορίου 
πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου των 10 ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας 
κοινοποιεί την απόφασή της σχετικά με το επίπεδο αναστολής των 
υποχρεώσεων στα συμβαλλόμενα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου 
σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτή 
ματος. Οι υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται μέχρις ότου η αρχική 
ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της και κάθε 
αναστολή πρέπει να είναι συνεπής προς την απόφαση της ομάδας 
διαιτησίας. 

5. Εάν κάποιο μέλος της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν 
είναι πλέον διαθέσιμο, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που καθορίζο 
νται στο άρθρο 14.5. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της από 
φασης είναι 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήμα 
τος που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
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6. Η αναστολή των υποχρεώσεων έχει προσωρινό χαρακτήρα και 
εφαρμόζεται μόνον έως ότου το μέτρο που έχει κριθεί ότι παρα 
βιάζει τις διατάξεις του άρθρου 14.2 αρθεί ή τροποποιηθεί ώστε να 
συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 
14.12 ή έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία 
για την επίλυση της διαφοράς. 

Άρθρο 14.12 

Επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση 
μετά την αναστολή των υποχρεώσεων 

1. Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγ 
γελία κοινοποιεί στο καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και στην 
Επιτροπή Εμπορίου τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να συμ 
μορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας, καθώς 
και το αίτημα που υποβάλλει για τη λήξη της αναστολής των 
υποχρεώσεων που εφαρμόζει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος. 

2. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος μέτρου με τις 
διατάξεις του άρθρου 14.2 σε διάστημα 30 ημερών από την ημε 
ρομηνία της κοινοποίησης το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος 
ζητά γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφα 
σίσει σχετικά με το ζήτημα. Το εν λόγω αίτημα κοινοποιείται στο 
συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και 
στην Επιτροπή Εμπορίου. Η απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας 
κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου 
σε διάστημα 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτή 
ματος. Εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το μέτρο που 
λαμβάνεται για τη συμμόρφωση συνάδει με τις διατάξεις του 
άρθρου 14.2, η αναστολή των υποχρεώσεων περατώνεται. 

3. Εάν κάποιο μέλος της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν 
είναι πλέον διαθέσιμο, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που καθορίζο 
νται στο άρθρο 14.5. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της από 
φασης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήμα 
τος που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Υ π ο τ μ ή μ α Γ 

Κ ο ι ν έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 14.13 

Αμοιβαία αποδεκτή λύση 

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καταλήγουν σε αμοιβαία απο 
δεκτή λύση για τη διαφορά στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου 
ανά πάσα στιγμή. Κοινοποιούν την αμοιβαία αποδεκτή αυτή λύση 
στην Επιτροπή Εμπορίου. Με την κοινοποίηση της αμοιβαία αποδε 
κτής λύσης η διαδικασία περατώνεται. 

Άρθρο 14.14 

Εσωτερικός κανονισμός 

1. Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο του παρό 
ντος κεφαλαίου διέπονται από το παράρτημα 14-Β. 

2. Οι ακροάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι δημόσιες 
σύμφωνα με το παράρτημα 14-Β. 

Άρθρο 14.15 

Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους, ή με δική 
της πρωτοβουλία, η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να λαμβάνει 
πληροφορίες από άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων των συμβαλ 
λόμενων μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, την οποία θεωρεί 
κατάλληλη για τη διαδικασία της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η 
ειδική ομάδα διαιτησίας έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη 
σχετική γνώμη εμπειρογνωμόνων εφόσον το θεωρεί σκόπιμο. Κάθε 
πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο κοινοποιείται 
και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη τα οποία μπορούν να υποβάλουν 
τα σχόλιά τους. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστημένα στα εδάφη των δύο συμβαλλόμενων μερών 
μπορούν να υποβάλουν φιλικές παρατηρήσεις στην ειδική ομάδα 
διαιτησίας σύμφωνα με το παράρτημα 14-Β. 

Άρθρο 14.16 

Κανόνες ερμηνείας 

Οι ειδικές ομάδες διαιτησίας ερμηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 
14.2 σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες για την ερμηνεία του 
δημόσιου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κωδικοποι 
ημένων στη Σύμβαση της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών. 
Εάν μια υποχρέωση δυνάμει της παρούσας συμφωνίας είναι ταυτό 
σημη με μια υποχρέωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ, η ειδική 
ομάδα διαιτησίας υιοθετεί μια ερμηνεία η οποία είναι συνεπής με τη 
σχετική ερμηνεία που ορίζεται στις αποφάσεις του οργάνου για την 
επίλυση των διαφορών του ΠΟΕ (στο εξής «ΟΕΔ»). Οι αποφάσεις 
της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν είναι δυνατόν να αυξάνουν ή να 
μειώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 14.2. 

Άρθρο 14.17 

Αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά 
θεια ώστε να λαμβάνει κάθε απόφαση με συναίνεση. Σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση με συναίνεση, η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Σε καμία περίπτωση δεν δημο 
σιεύονται οι μειοψηφούσες γνώμες των διαιτητών. 

2. Οποιαδήποτε απόφαση της επιτροπής διαιτησίας είναι δεσμευ 
τική για τα συμβαλλόμενα μέρη και δεν δημιουργεί δικαιώματα ή 
υποχρεώσεις στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην απόφαση της 
ειδικής ομάδας αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατό 
τητα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας 
και η βασική αιτιολόγηση των πορισμάτων και συμπερασμάτων τα 
οποία διατυπώνει. Η Επιτροπή Εμπορίου δημοσιοποιεί τις αποφάσεις 
της ειδικής ομάδας διαιτησίας, εκτός αν αποφασίσει να μην τις 
δημοσιοποιήσει. 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 14.18 

Κατάλογος διαιτητών 

1. Η Επιτροπή Εμπορίου, το αργότερο σε διάστημα έξι μηνών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταρτίζει κατά 
λογο 15 ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν καθή 
κοντα διαιτητή. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προτείνει πέντε άτομα 
ως διαιτητές. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγουν επίσης πέντε πρό 
σωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
προκειμένου να εκτελέσουν χρέη προέδρου της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας. Η Επιτροπή Εμπορίου εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος 
διατηρείται πάντα στο επίπεδο αυτό.
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2. Οι διαιτητές διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στους τομείς του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Είναι ανε 
ξάρτητοι, συμμετέχουν σε ατομική βάση, δεν λαμβάνουν οδηγίες 
από κάποιον οργανισμό ή δημόσια αρχή σχετικά με τα θέματα που 
αφορούν τη διαφορά, ούτε συνδέονται με την κυβέρνηση οιουδή 
ποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και συμμορφώνονται με τις δια 
τάξεις του παραρτήματος 14-Γ. 

Άρθρο 14.19 

Σχέση με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ 

1. Η προσφυγή στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για την 
επίλυση των διαφορών δεν επηρεάζει την ανάληψη τυχόν δράσεων 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για την 
επίλυση των διαφορών. 

2. Ωστόσο, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει κινήσει διαδικασία 
επίλυσης των διαφορών, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο μέτρο, είτε 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου είτε δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, 
δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία επίλυσης των διαφορών όσον 
αφορά το ίδιο μέτρο στο πλαίσιο του άλλου φόρουμ πριν περατω 
θεί η πρώτη διαδικασία. Επιπλέον, ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν 
επιδιώκει αποκατάσταση μιας παραβίασης υποχρέωσης που είναι 
πανομοιότυπη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και στο πλαί 
σιο της συμφωνίας του ΠΟΕ στα δύο φόρουμ. Σε αυτήν την περί 
πτωση, εφόσον έχει αρχίσει μια διαδικασία επίλυσης διαφορών, το 
συμβαλλόμενο μέρος δεν προβάλλει αξίωση για αποκατάσταση της 
παραβίασης υποχρέωσης στο πλαίσιο της άλλης συμφωνίας στο 
άλλο φόρουμ, εκτός αν το φόρουμ που επιλέγεται αποτύχει για 
διαδικαστικούς ή δικαιοδοτικούς λόγους να καταλήξει σε συμπέρα 
σμα όσον αφορά την αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω παρα 
βίασης υποχρέωσης. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2: 

α) οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών δυνάμει της συμφωνίας 
ΠΟΕ θεωρείται ότι κινούνται όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος 
ζητά τη σύσταση ειδικής ομάδας δυνάμει του άρθρου 6 του 
Μνημονίου σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
διέπουν την επίλυση των διαφορών, το οποίο περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 2 της συμφωνίας ΠΟΕ (στο εξής «ΜΕΔ») και 
θεωρείται ότι περατώνονται όταν το όργανο επίλυσης των δια 
φορών εγκρίνει την έκθεση της ομάδας και την έκθεση του 
δευτεροβάθμιου οργάνου κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 16 και 17.14 του ΜΕΔ· και 

β) οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών δυνάμει του παρόντος 
κεφαλαίου θεωρείται ότι κινούνται από το αίτημα ενός συμβαλ 
λόμενου μέρους για τη σύσταση ομάδας διαιτησίας σύμφωνα με 
το άρθρο 14.4.1 και θεωρείται ότι περατώνονται όταν η ειδική 
ομάδα διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της στα συμβαλ 
λόμενα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 
14.7. 

4. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει συμ 
βαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει την αναστολή των υποχρεώσεων 
που εγκρίνεται από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Η 
συμφωνία του ΠΟΕ δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να 
αποκλειστεί ένα συμβαλλόμενο μέρος από την αναστολή των υπο 
χρεώσεων δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου. 

Άρθρο 14.20 

Προθεσμίες 

1. Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών κοινοποίησης των αποφά 
σεων από τις ειδικές ομάδες διαιτησίας, υπολογίζονται σε ημερο 
λογιακές ημέρες από την πρώτη ημέρα που έπεται της πράξης ή του 
γεγονότος που αφορούν. 

2. Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο 
μπορούν να παραταθούν με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμε 
νων μερών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 15.1 

Επιτροπή Εμπορίου 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μια Επιτροπή Εμπο 
ρίου ( 88 ) η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους του συμβαλλόμενου 
μέρους της ΕΕ και εκπροσώπους της Κορέας. 

2. Η Επιτροπή Εμπορίου συνέρχεται μία φορά το χρόνο στις 
Βρυξέλλες ή στη Σεούλ διαδοχικά ή κατόπιν αιτήματος του ενός 
εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Καθήκοντα προέδρου στην Επι 
τροπή Εμπορίου ασκούν από κοινού ο υπουργός εμπορίου της 
Κορέας και το αρμόδιο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
εμπόριο ή οι ορισμένοι εκπρόσωποί τους. Η Επιτροπή Εμπορίου 
συμφωνεί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων της 
και ορίζει την ατζέντα της. 

3. Η Επιτροπή Εμπορίου: 

α) εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της συμφωνίας· 

β) επιβλέπει και διευκολύνει την υλοποίηση και την εφαρμογή της 
παρούσας συμφωνίας και προωθεί τους γενικούς της στόχους· 

γ) επιβλέπει το έργο όλων των ειδικών επιτροπών, ομάδων εργα 
σίας και άλλων οργάνων που συγκροτούνται δυνάμει της 
παρούσας συμφωνίας· 

δ) μελετά τρόπους για την περαιτέρω βελτίωση των εμπορικών 
σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών· 

ε) με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο κεφά 
λαιο δεκατέσσερα (Επίλυση των διαφορών) και στο παράρτημα 
14-Α (Μηχανισμός διαμεσολάβησης και μη δασμολογικά 
μέτρα), αναζητεί κατάλληλους τρόπους και μεθόδους για την 
πρόληψη των προβλημάτων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία ή 
για την επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύ 
ψουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφω 
νίας·

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/69 

( 88 ) Όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, η Επιτροπή 
Εμπορίου δεν έχει καμία δικαιοδοσία επί του πρωτοκόλλου και η επι 
τροπή πολιτιστικής συνεργασίας ασκεί όλα τα καθήκοντα της επιτροπής 
εμπορίου όσον αφορά το εν λόγω Πρωτόκολλο, όταν τα καθήκοντα 
αυτά αφορούν τους σκοπούς εφαρμογής του πρωτοκόλλου.
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στ) μελετά την εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών· και 

ζ) εξετάζει όλα τα θέματα ενδιαφέροντος που αφορούν τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία. 

4. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί: 

α) να αποφασίζει για τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών, ομάδων 
εργασίας ή άλλων οργάνων και την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε 
αυτές· 

β) να επικοινωνεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβα 
νομένων του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της κοινω 
νίας των πολιτών· 

γ) να μελετά τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας ή διατάξεων 
της παρούσας συμφωνίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία· 

δ) να εγκρίνει ερμηνείες των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας· 

ε) να κάνει συστάσεις ή να εκδίδει αποφάσεις όπως προβλέπεται 
από την παρούσα συμφωνία· 

στ) να εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό· και 

ζ) να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την άσκηση 
των καθηκόντων της για την οποία συμφωνούν τα συμβαλλό 
μενα μέρη. 

5. Η Επιτροπή Εμπορίου υποβάλλει έκθεση στην κοινή επιτροπή 
σχετικά με τις δραστηριότητές της και τις δραστηριότητες των 
ειδικών της επιτροπών, ομάδων εργασίας και άλλων οργάνων σε 
κάθε τακτική συνεδρίαση της κοινής επιτροπής. 

6. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο δεκατέσσερα (Επίλυση των διαφορών) και στο παράρτημα 
14-Α (Μηχανισμός διαμεσολάβησης και μη δασμολογικά μέτρα), τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αναφέρουν στην Επιτροπή Εμπο 
ρίου οποιοδήποτε ζήτημα συνδέεται με την ερμηνεία ή την εφαρ 
μογή της παρούσας συμφωνίας. 

7. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει πληροφορίες οι 
οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία και 
τις κανονιστικές του διατάξεις στην Επιτροπή Εμπορίου, σε ειδική 
επιτροπή, σε ομάδα εργασίας ή σε άλλο όργανο, το άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος αντιμετωπίζει τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτι 
κές. 

8. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και των ανοικτών 
διαδικασιών τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την πρακτική 
τους όσον αφορά την εξέταση των απόψεων του κοινού με 
σκοπό την κατάρτιση μιας ευρέος φάσματος προοπτικής για την 
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 15.2 

Ειδικές επιτροπές 

1. Συγκροτούνται οι ακόλουθες ειδικές επιτροπές υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής Εμπορίου: 

α) η Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών στον τομέα των Εμπορευ 
μάτων σύμφωνα με το άρθρο 2.16 (Επιτροπή Εμπορικών 
Συναλλαγών στον τομέα των Εμπορευμάτων)· 

β) η Επιτροπή Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων σύμ 
φωνα με το άρθρο 5.10 (Επιτροπή Υγειονομικών και Φυτοϋγει 
ονομικών Μέτρων)· 

γ) η Επιτροπή Τελωνείων σύμφωνα με το άρθρο 6.16 (Επιτροπή 
Τελωνείων). Σε θέματα τα οποία καλύπτονται αποκλειστικά από 
την τελωνειακή συμφωνία, η Επιτροπή Τελωνείων ενεργεί ως 
Κοινή Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας η οποία συγκροτή 
θηκε δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας· 

δ) η Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών, 
της Εγκατάστασης και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σύμφωνα με 
το άρθρο 7.3 (Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών στον τομέα 
των Υπηρεσιών, της Εγκατάστασης και του Ηλεκτρονικού Εμπο 
ρίου)· 

ε) η Επιτροπή Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης σύμφωνα με το 
άρθρο 13.12 (Θεσμικός μηχανισμός)· και 

στ) η Επιτροπή Ζωνών Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή στη Χερ 
σόνησο της Κορέας σύμφωνα με το παράρτημα IV του Πρω 
τοκόλλου σχετικά με τον ορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» 
και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. 

Η αποστολή και τα καθήκοντα των ειδικών επιτροπών ορίζονται στα 
σχετικά κεφάλαια και Πρωτόκολλα της παρούσας συμφωνίας. 

2. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει τη συγκρότηση 
και άλλων ειδικών επιτροπών για να την επικουρούν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της. Η Επιτροπή Εμπορίου καθορίζει τη 
σύνθεση, τα καθήκοντα και τη λειτουργία των ειδικών επιτροπών 
που συγκροτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

3. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την παρούσα συμφω 
νία, οι ειδικές επιτροπές συνεδριάζουν κανονικά μία φορά το χρόνο, 
στο κατάλληλο επίπεδο, διαδοχικά στις Βρυξέλλες ή στη Σεούλ, ή 
κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών ή της 
Επιτροπής Εμπορίου και η προεδρία ασκείται από κοινού από τους 
εκπροσώπους της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικές 
επιτροπές συμφωνούν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των συναντή 
σεων τους και ορίζουν την ατζέντα τους. 

4. Οι ειδικές επιτροπές ενημερώνουν την Επιτροπή Εμπορίου 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την ατζέντα τους αρκετό 
χρόνο πριν από τις συνεδριάσεις τους. Υποβάλουν έκθεση στην 
Επιτροπή Εμπορίου σχετικά με τις δραστηριότητές τους σε κάθε 
τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου. Η δημιουργία ή η 
ύπαρξη μιας ειδικής επιτροπής δεν απαγορεύει στα συμβαλλόμενα 
μέρη να προσφύγουν απευθείας στην Επιτροπή Εμπορίου. 

5. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει ή να 
αναλάβει ένα καθήκον που έχει ανατεθεί σε μια ειδική επιτροπή ή 
να διαλύσει μια ειδική επιτροπή. 

Άρθρο 15.3 

Ομάδες εργασίας 

1. Συγκροτούνται οι ακόλουθες ομάδες εργασίας υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής Εμπορίου: 

α) η ομάδα εργασίας για τα οχήματα με κινητήρα και τα ανταλ 
λακτικά σύμφωνα με το άρθρο 9.2 (Ομάδα εργασίας για τα 
οχήματα με κινητήρα και τα ανταλλακτικά) του παραρτήματος 
2-Γ (Οχήματα με κινητήρα και ανταλλακτικά)·

EL L 127/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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β) η ομάδα εργασίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρι 
κές συσκευές σύμφωνα με το άρθρο 5.3 (Συνεργασία στο ρυθ 
μιστικό τομέα) του παραρτήματος 2-Δ (Φαρμακευτικά προϊόντα 
και τις ιατρικές συσκευές)· 

γ) η ομάδα εργασίας για τα χημικά σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του παραρτήματος 2-Επιτροπή (Χημικά)· 

δ) η ομάδα εργασίας για τη συνεργασία στον τομέα των μέτρων 
αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 3.16.1 (Ομάδα εργασίας 
για τη συνεργασία στον τομέα των μέτρων αποκατάστασης)· 

ε) Η ομάδα εργασίας για τη ΣΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 7.21.6 
(Αμοιβαία αναγνώριση)· 

στ) η ομάδα εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 9.3 (Ομάδα εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις)· και 

ζ) η ομάδα εργασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 10.25 (Ομάδα εργασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις). 

2. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει για τη συγκρό 
τηση και άλλων ομάδων εργασίας με σκοπό την κάλυψη συγκεκρι 
μένου καθήκοντος ή θέματος. Η Επιτροπή Εμπορίου καθορίζει τη 
σύνθεση, τα καθήκοντα και τη λειτουργία των ομάδων εργασίας. 
Οποιεσδήποτε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις των συμβαλλόμε 
νων μερών αντικείμενο των οποίων αποτελούν θέματα που καλύ 
πτονται από την παρούσα συμφωνία θεωρούνται ομάδες εργασίας 
κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 

3. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετική διάταξη από την παρούσα 
συμφωνία, οι ομάδες εργασίας συνεδριάζουν, σε κατάλληλο επί 
πεδο, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις ή κατόπιν αιτήματος ενός 
εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών ή της Επιτροπής Εμπορίου. Η 
προεδρία τους ασκείται από κοινού από εκπροσώπους της Κορέας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομάδες εργασίας συμφωνούν σχε 
τικά με το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων τους και ορίζουν την 
ατζέντα τους. 

4. Οι ομάδες εργασίας ενημερώνουν την Επιτροπή Εμπορίου 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την ατζέντα τους αρκετό 
χρόνο πριν από τις συνεδριάσεις τους. Υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή Εμπορίου σχετικά με τις δραστηριότητές τους σε κάθε 
τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου. Η δημιουργία ή η 
ύπαρξη μιας ομάδας εργασίας δεν απαγορεύει στα συμβαλλόμενα 
μέρη να προσφύγουν απευθείας στην Επιτροπή Εμπορίου. 

5. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει ή να 
αναλάβει ένα καθήκον που έχει ανατεθεί σε μια ομάδα εργασίας ή 
να διαλύσει μια ομάδα εργασίας. 

Άρθρο 15.4 

Λήψη των αποφάσεων 

1. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί, για την επίτευξη των στόχων 
της παρούσας συμφωνίας, να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα 
θέματα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα συμ 
φωνία. 

2. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα 
μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
τους. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί επίσης να διατυπώνει τις κατάλ 
ληλες συστάσεις. 

3. Η Επιτροπή Εμπορίου εκδίδει αποφάσεις και διατυπώνει 
συστάσεις κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 15.5 

Τροποποιήσεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν γραπτώς 
για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης. Μια τροποποίηση 
τίθεται σε εφαρμογή, αφού τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάξουν 
γραπτές κοινοποιήσεις με τις οποίες βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκλη 
ρώσει αντίστοιχα τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και διαδικασίες, 
από την ημερομηνία την οποία ορίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή Εμπορίου 
μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα παραρτήματα, τα προ 
σαρτήματα, τα Πρωτόκολλα και τις σημειώσεις της παρούσας συμ 
φωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν την απόφαση σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και διαδικασίες 
τους. 

Άρθρο 15.6 

Σημεία επαφής 

1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και τη διασφά 
λιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, τα 
συμβαλλόμενα μέρη διορίζουν συντονιστές αμέσως μόλις τεθεί σε 
ισχύ η παρούσα συμφωνία. Ο διορισμός των συντονιστών πραγμα 
τοποιείται με την επιφύλαξη του ειδικού διορισμού των αρμόδιων 
αρχών στο πλαίσιο συγκεκριμένων κεφαλαίων της παρούσας συμ 
φωνίας. 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών, ο 
συντονιστής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους υποδεικνύει την 
αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο υπάλληλο για κάθε θέμα που 
αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και παρέχει την 
απαιτούμενη στήριξη για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το 
συμβαλλόμενο μέρος που διατυπώνει το αίτημα. 

3. Στο βαθμό που είναι δυνατόν βάσει της νομοθεσίας τους, τα 
συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν πληροφορίες μέσω των συντονιστών 
κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και απαντούν 
εγκαίρως σε οποιοδήποτε ερώτημα του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους αφορά ισχύον ή προτεινόμενο μέτρο το οποίο μπορεί να 
επηρεάζει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο συμβαλλόμε 
νων μερών. 

Άρθρο 15.7 

Φορολογία 

1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα φορολογικά μέτρα 
μόνο εφόσον η εφαρμογή αυτή είναι αναγκαία για να παράξουν 
αποτελέσματα οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/71
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2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη βάσει οποιασδήποτε φορολογικής σύμβασης μεταξύ της 
Κορέας και του αντίστοιχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης. Σε περίπτωση σύγκρουσης της παρούσας συμφωνίας με οποι 
αδήποτε τέτοια σύμβαση, η εν λόγω σύμβαση υπερισχύει στον 
βαθμό που αφορά τη σύγκρουση. Στην περίπτωση που υπάρχει 
φορολογική σύμβαση μεταξύ της Κορέας και κάποιου κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές δυνάμει της 
σύμβασης αυτής έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφαν 
θούν από κοινού σχετικά με το εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της 
παρούσας συμφωνίας και της εν λόγω σύμβασης. 

3. Καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί 
να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα συμβαλλόμενα 
μέρη, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών 
τους νομοθεσιών, να κάνουν διακρίσεις μεταξύ φορολογουμένων 
που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά 
τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά 
τους. 

4. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμη 
νευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τη θέσπιση ή την εφαρμογή 
μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της 
φοροδιαφυγής, κατ’ εφαρμογήν φορολογικών διατάξεων που περιέ 
χονται σε συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, σε 
άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή στην εθνική φορολογική νομοθεσία. 

Άρθρο 15.8 

Εξαιρέσεις σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών 

1. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών 
και εξωτερικές δημοσιονομικές δυσχέρειες, έχει τη δυνατότητα να 
θεσπίσει ή να διατηρήσει περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις συναλ 
λαγές στον τομέα των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και της εγκα 
τάστασης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά 
θεια για να αποφύγουν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Κάθε περιοριστικό μέτρο που θεσπίζεται ή διατηρείται βάσει του 
παρόντος άρθρου απαιτείται να μη δημιουργεί διακριτική μεταχεί 
ριση, να έχει περιορισμένη διάρκεια και να μην υπερβαίνει το απο 
λύτως αναγκαίο για την αποκατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών 
και της εξωτερικής δημοσιονομικής κατάστασης. Πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες του 
ΠΟΕ και, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις του Καταστατικού του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που διατηρεί ή θεσπίζει περιοριστικά 
μέτρα ή τροποποιήσεις αυτών ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος και υποβάλλει, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιά 
γραμμα για την κατάργησή τους. 

4. Εάν τα περιοριστικά μέτρα εγκριθούν ή διατηρηθούν, πραγ 
ματοποιείται αμέσως διαβούλευση στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπο 
ρίου. Κατά τη διαβούλευση αυτή εκτιμάται η κατάσταση του ισο 
ζυγίου πληρωμών του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους 
καθώς και τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
βάσει του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, 
παραγόντων όπως: 

α) η φύση και η έκταση των προβλημάτων του ισοζυγίου πληρω 
μών, καθώς και των εξωτερικών δημοσιονομικών δυσχερειών· 

β) το εξωτερικό οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον· ή 

γ) τα εναλλακτικά διορθωτικά μέτρα που είναι δυνατόν να 
ληφθούν. 

Οι διαβουλεύσεις αφορούν τη συμμόρφωση κάθε περιοριστικού 
μέτρου με τις παραγράφους 3 και 4. Γίνονται αποδεκτά όλα τα 
πορίσματα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που υποβάλλονται από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (στο εξής «ΔΝΤ») σχετικά με το συνάλ 
λαγμα, τα νομισματικά αποθεματικά και τα ισοζύγια πληρωμών. Τα 
συμπεράσματα βασίζονται στην εκτίμηση του ΔΝΤ όσον αφορά το 
ισοζύγιο πληρωμών και την εξωτερική δημοσιονομική κατάσταση 
του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους. 

Άρθρο 15.9 

Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας 

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά την 
έννοια ότι: 

α) απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν πληροφορίες 
των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρούν αντίθετη προς τα βασικά 
τους συμφέροντα για λόγους ασφαλείας· 

β) εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν μέτρα τα οποία 
κρίνουν απαραίτητα για την προάσπιση των θεμελιωδών συμφε 
ρόντων τους στον τομέα της ασφάλειας και τα οποία: 

i) συνδέονται με την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πυρομα 
χικών ή πολεμικών υλικών ή με οικονομικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται άμεσα ή έμμεσα με σκοπό τον εφο 
διασμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων· 

ii) αφορούν σχάσιμα ή συντήξιμα υλικά ή τα υλικά από τα 
οποία παράγονται· ή 

iii) λαμβάνονται σε καιρό πολέμου ή άλλης έκτακτης κατάστα 
σης στις διεθνείς σχέσεις· ή 

γ) εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν μέτρα για την 
εκτέλεση υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει σε διεθνές επίπεδο 
με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Άρθρο 15.10 

Έναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη 
σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους. 

2. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει 60 ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν 
γραπτές κοινοποιήσεις με τις οποίες βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκλη 
ρώσει αντίστοιχα τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και διαδικασίες ή 
από την ημερομηνία την οποία ορίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
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3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 
5, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν το Πρωτόκολλο πολιτιστι 
κής συνεργασίας από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακο 
λουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η Κορέα θα καταθέσει την 
πράξη επικύρωσης της σύμβασης της UNESCO για την προστασία 
και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων η 
οποία εγκρίθηκε στο Παρίσι στις 20 Οκτωβρίου 2005 (στο εξής 
«σύμβαση UNESCO») στη γραμματεία της UNESCO στο Παρίσι, 
εκτός εάν η Κορέα έχει καταθέσει την πράξη επικύρωσης της σύμ 
βασης της UNESCO πριν από την ανταλλαγή των κοινοποιήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 5. 

4. Κοινοποιήσεις αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα του Συμ 
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Υπουργό Εξωτερικών και 
Εμπορίου της Κορέας, ή στον διάδοχό του. 

5. α) Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την 
πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΕ και Κορέα γνω 
στοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών τους 
που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 

β) Εάν ορισμένες από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας 
δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν προσωρινά, το συμβαλ 
λόμενο μέρος το οποίο δεν μπορεί να προβεί στην προσω 
ρινή αυτή εφαρμογή κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος τις διατάξεις τις οποίες αδυνατεί να εφαρμόσει προ 
σωρινά. Παρά τις διατάξεις του στοιχείου α), και υπό τον 
όρο ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει ολοκληρώσει τις 
αναγκαίες διαδικασίες και δεν αντιταχθεί στην προσωρινή 
εφαρμογή σε διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση 
ότι ορισμένες διατάξεις δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 
προσωρινά, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας οι οποίες 
δεν έχουν κοινοποιηθεί εφαρμόζονται προσωρινά από την 
πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κοινοποίηση. 

γ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να περατώσει την προσω 
ρινή εφαρμογή με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο συμβαλλό 
μενο μέρος. Η περάτωση αυτή αρχίζει να ισχύει την πρώτη 
ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κοινοποίηση. 

δ) Εάν η παρούσα συμφωνία ή ορισμένες διατάξεις της εφαρ 
μόζεται προσωρινά, η φράση «η παρούσα συμφωνία αρχίζει 
να ισχύει» σημαίνει την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής. 

Άρθρο 15.11 

Διάρκεια ισχύος 

1. Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου χρόνου. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ενημερώνει γραπτώς το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την πρόθεσή του να καταγγείλει την 
παρούσα συμφωνία. 

3. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα έξι μήνες μετά την κοι 
νοποίησή της σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

Άρθρο 15.12 

Εκπλήρωση υποχρεώσεων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει 
της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων 
της παρούσας συμφωνίας. 

2. Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί αμέσως να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση 
καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας μη προβλεπόμενης από τους 
γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Άρθρο 15.13 

Παραρτήματα, προσαρτήματα, πρωτόκολλα και σημειώσεις 

Τα παραρτήματα, προσαρτήματα, πρωτόκολλα και σημειώσεις που 
επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της. 

Άρθρο 15.14 

Σχέσεις με άλλες συμφωνίες 

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι προηγούμενες συμφω 
νίες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Κορέας δεν αντικαθίστανται από την παρούσα συμφωνία ούτε 
παύουν να ισχύουν λόγω αυτής. 

2. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
συνολικών διμερών σχέσεων όπως διέπονται από τη συμφωνία-πλαί 
σιο. Αποτελεί ειδική συμφωνία με την οποία παράγουν αποτελέ 
σματα οι διατάξεις περί εμπορίου κατά την έννοια της συμφω 
νίας-πλαίσιο. 

3. Το Πρωτόκολλο σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συν 
δρομή σε τελωνειακά θέματα αντικαθιστά την τελωνειακή συμφωνία 
όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συν 
δρομή. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καμία από τις διατά 
ξεις της παρούσας συμφωνίας δεν τα υποχρεώνει να ενεργήσουν 
κατά τρόπο αντίθετο προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τη συμφωνία του ΠΟΕ. 

Άρθρο 15.15 

Εδαφική εφαρμογή 

1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα 
οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τους 
όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο 
έδαφος της Κορέας. Οι αναφορές στο πλαίσιο της παρούσας συμ 
φωνίας στον όρο «έδαφος» νοούνται με αυτή την έννοια, εκτός αν 
ορίζεται ρητά διαφορετικά. 

2. Όσον αφορά τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τη δασμολο 
γική μεταχείριση των εμπορευμάτων, η παρούσα συμφωνία εφαρμό 
ζεται επίσης και σε εκείνες τις περιοχές του τελωνειακού εδάφους 
της ΕΕ οι οποίες δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1. 

Άρθρο 15.16 

Αυθεντικά κείμενα 

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, 
βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπα 
νική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγ 
γρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, 
σουηδική, τσεχική, φινλανδική και κορεατική γλώσσα. Όλα τα κεί 
μενα είναι εξίσου αυθεντικά.
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Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година. 

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez. 

V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset. 

Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti. 

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn. 

Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα. 

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten. 

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix. 

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci. 

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī. 

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év október hatodik napján. 

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u għaxra. 

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien. 

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego. 

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez. 

Întocmit la Bruxelles, la șase octombrie două mii zece. 

V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať. 

V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset. 

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen. 

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.
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Voor het Koninkrijk België 
Pour le Royaume de Belgique 
Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die 
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt
stadt. 

За Релублика Ъьлгария 

Za Českou republiku 

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 
For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française
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Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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A Magyar Köztársaság részéről 

Gћal Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa
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Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 
För Republiken Finland 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/79
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За Европейския сьюз 
Por la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sajungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európske úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen

EL L 127/80 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα 1, κεφάλαιο ένα Αφέθηκε σκοπίμως κενό 

Παράρτημα 2-Α, κεφάλαιο δύο Κατάργηση των δασμών 

Παράρτημα 2-B, κεφάλαιο δύο Ηλεκτρονικά προϊόντα 

Παράρτημα 2-Γ, κεφάλαιο δύο Οχήματα με κινητήρα και ανταλλακτικά 

Παράρτημα 2-Δ, κεφάλαιο δύο Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές 

Παράρτημα 2-Ε, κεφάλαιο δύο Χημικά 

Παράρτημα 3, κεφάλαιο τρία Γεωργικά μέτρα διασφάλισης 

Παράρτημα 4, κεφάλαιο τέσσερα Συντονιστής ΤΕΕΣ 

Παράρτημα 5, κεφάλαιο πέντε Αφέθηκε σκοπίμως κενό 

Παράρτημα 6, κεφάλαιο έξι Αφέθηκε σκοπίμως κενό 

Παράρτημα 7-Α, κεφάλαιο επτά Κατάλογοι υποχρεώσεων 

Παράρτημα 7-Β, κεφάλαιο επτά Εξαίρεση από μεταχείριση ΜΕΚ 

Παράρτημα 7-Γ, κεφάλαιο επτά Κατάλογος εξαιρέσεων από μεταχείριση ΜΕΚ 

Παράρτημα 7-Δ, κεφάλαιο επτά Επιπρόσθετη δέσμευση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

Παράρτημα 8, κεφάλαιο οκτώ Αφέθηκε σκοπίμως κενό 

Παράρτημα 9, κεφάλαιο εννέα Συμβάσεις BOT και παραχωρήσεις δημοσίων έργων 

Παράρτημα 10, κεφάλαιο δέκα Γεωγραφικές ενδείξεις για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 

Παράρτημα 10-β, κεφάλαιο δέκα Γεωγραφικές ενδείξεις για οίνους, αρωματισμένους οίνους και 
αλκοολούχα ποτά 

Παράρτημα 11, κεφάλαιο ένδεκα Αφέθηκε σκοπίμως κενό 

Παράρτημα 12, κεφάλαιο δώδεκα Αφέθηκε σκοπίμως κενό 

Παράρτημα 13, κεφάλαιο δεκατρία Συνεργασία στον τομέα του εμπορίου και της αειφόρου ανά 
πτυξης 

Παράρτημα 14-Α, κεφάλαιο δεκατέσσερα Μηχανισμός διαμεσολάβησης για μη δασμολογικά μέτρα 

Παράρτημα 14-Β, κεφάλαιο δεκατέσσερα Εσωτερικός κανονισμός για τη διαιτησία 

Παράρτημα 14-Γ, κεφάλαιο δεκατέσσερα Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη των ειδικών ομάδων διαι 
τησίας και τους διαμεσολαβητές 

Παράρτημα 15, κεφάλαιο δεκαπέντε Αφέθηκε σκοπίμως κενό

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/81
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως

EL L 127/82 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Α 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 

1. Εκτός αντίθετων διατάξεων του πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το 
άρθρο 2.5.1: 

α) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «0» στον 
πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται εξ ολοκλήρου και τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσ 
σονται από την καταβολή δασμών την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

β) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «2» στον 
πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε τρία ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσο 
νται από την καταβολή δασμών· 

γ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «3» στον 
πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε τέσσερα ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής γενο 
μένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών ( 1 )· 

δ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «5» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε έξι ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται 
στη συνέχεια από την καταβολή δασμών· 

ε) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «6» στον 
πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε επτά ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσο 
νται από την καταβολή δασμών· 

στ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «7» στον 
πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε οκτώ ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσο 
νται από την καταβολή δασμών· 

ζ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «10» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε 11 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

η) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «12» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε 13 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

θ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «13» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε 14 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ι) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «15» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε 16 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ια) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «18» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε 19 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ιβ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «20» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται σε 21 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών·

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/83 

( 1 ) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο γ), οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη που κατατάσσονται 
βάσει του κεφαλαίου 87 της ΣΟ στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «3» του πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους μειώνονται 
κατά 30 τοις εκατό των βασικών συντελεστών την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, επιπλέον κατά 30 τοις εκατό των 
βασικών συντελεστών την πρώτη ημέρα του έτους δύο, επιπλέον κατά 20 τοις εκατό των βασικών συντελεστών την πρώτη ημέρα του έτους 
τρία, επιπλέον κατά 20 τοις εκατό των βασικών συντελεστών την πρώτη ημέρα του έτους τέσσερα, και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών·
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ιγ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «10-Α» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους μειώνονται κατά πέντε τοις εκατό του βασικού συντελεστή την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Οι δασμοί μειώνονται περαιτέρω κατά πέντε τοις εκατό του 
βασικού συντελεστή την πρώτη ημέρα του έτους τρία, περαιτέρω κατά επτά τοις εκατό του βασικού συντελεστή την 
πρώτη ημέρα του έτους τέσσερα και περαιτέρω κατά επτά τοις εκατό του βασικού συντελεστή κάθε επόμενο έτος που 
ακολουθεί έως και το έτος έξι. Οι δασμοί μειώνονται περαιτέρω κατά 10 τοις εκατό του βασικού συντελεστή την πρώτη 
ημέρα του έτους επτά και περαιτέρω κατά 10 τοις εκατό του βασικού συντελεστή την πρώτη ημέρα του έτους οκτώ. Οι 
δασμοί μειώνονται περαιτέρω κατά 12 τοις εκατό την πρώτη ημέρα του έτους εννέα, περαιτέρω κατά 17 τοις εκατό του 
βασικού συντελεστή την πρώτη ημέρα του έτους 10 και περαιτέρω κατά 20 τοις εκατό του βασικού συντελεστή την 
πρώτη ημέρα του έτους 11 και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών 

ιδ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «10-Β» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους μειώνονται σε 20 τοις εκατό κατ' αξία την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας συμφωνίας και παραμένουν στο 20 τοις εκατό κατ' αξία έως και το έτος δύο. Από την πρώτη 
ημέρα του έτους τρία, οι δασμοί καταργούνται σε εννέα ετήσια στάδια ίσης διάρκειας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω 
εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ιε) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «12-Α» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους παραμένουν στους βασικούς συντελεστές κατά τα έτη ένα έως και 
εννέα. Από την πρώτη ημέρα του έτους 10, οι δασμοί καταργούνται σε τέσσερα ετήσια στάδια ίσης διάρκειας και, στη 
συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ιστ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «16-Α» 
στον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους μειώνονται σε 30 τοις εκατό κατ' αξία σε 16 ετήσια στάδια ίσης 
διάρκειας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω 
εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, με έναρξη την πρώτη μέρα του έτους 17 και εφεξής.· 

ιζ) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «S-A» 
υπόκεινται στις ακόλουθες διατάξεις: 

i) για εμπορεύματα που εισέρχονται στην Κορέα από την 1η Μαΐου έως και τις 15 Οκτωβρίου, οι δασμοί καταργούνται 
σε 18 ετήσια στάδια ίσης διάρκειας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας 
και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· και 

ii) για εμπορεύματα που εισέρχονται στην Κορέα από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 30 Απριλίου, οι δασμοί μειώνονται 
σε 24 τοις εκατό κατ'αξία την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και παραμένουν στο 24 τοις 
εκατό κατ' αξία έως και το έτος δύο. Από την πρώτη ημέρα του έτους τρία, οι δασμοί καταργούνται σε τέσσερα 
ετήσια στάδια ίσης διάρκειας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ιη) οι δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «S-Β» 
υπόκεινται στις ακόλουθες διατάξεις: 

i) για εμπορεύματα που εισέρχονται στην Κορέα από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Φεβρουαρίου, οι δασμοί 
παραμένουν στους βασικούς συντελεστές· και 

ii) για εμπορεύματα που εισέρχονται στην Κορέα από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου, οι δασμοί μειώνονται σε 
30 τοις εκατό κατ'αξία την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και παραμένουν στο 30 τοις εκατό 
κατ' αξία έως και το έτος δύο. Από την πρώτη ημέρα του έτους τρία, οι δασμοί καταργούνται σε έξι ετήσια στάδια 
ίσης διάρκειας και, στη συνέχεια, τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών· 

ιθ) οι δασμοί για εμπορεύματα καταγωγής που προβλέπονται για τα είδη της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «Ε» 
παραμένουν στους βασικούς συντελεστές· 

κ) οι υποχρεώσεις που αφορούν τους δασμούς στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν ισχύουν για τα είδη της 
κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «Χ». Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που υπέχει η Κορέα όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεών της που ορίζονται στο έγγραφο WT/Let/492 
του ΠΟΕ (πιστοποίηση των τροποποιήσεων και των διορθώσεων του πίνακα LX-Δημοκρατία της Κορέας) της 13ης 
Απριλίου 2005 καθώς και στις τυχόν τροποποιήσεις του. 

2. Ο βασικός δασμολογικός συντελεστής και η κατηγορία σταδιακής κατάργησης για τον καθορισμό του ενδιάμεσου δασμο 
λογικού συντελεστή σε κάθε στάδιο μείωσης για ένα είδος αναφέρονται για κάθε είδος στον πίνακα υποχρεώσεων του 
συμβαλλόμενου μέρους. 

3. Οι δασμολογικοί συντελεστές στα ενδιάμεσα στάδια στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, τουλάχιστον στο πλησιέστερο δέκατο 
της ποσοστιαίας μονάδας ή εάν ο δασμολογικός συντελεστής εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τουλάχιστον στην δέκατο 
του λεπτού του ευρώ στην περίπτωση της ΕΕ και στο πλησιέστερο κορεάτικο γουόν στην περίπτωση της Κορέας. 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και του πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους, κάθε ετήσια μείωση 
παράγει αποτελέσματα την πρώτη ημέρα του αντίστοιχου έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.
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5. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και του προσαρτήματος 2-A-1: 

α) ως έτος ένα νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

β) ως έτος δύο νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

γ) ως έτος τρία νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει τη δεύτερη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

δ) ως έτος τέσσερα νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει την τρίτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ε) ως έτος πέντε νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει την τέταρτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

στ) ως έτος έξι νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει την πέμπτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ζ) ως έτος επτά νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει την έκτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

η) ως έτος οκτώ νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την έβδομη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

θ) ως έτος εννέα νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την όγδοη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ι) ως έτος 10 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την ένατη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ια) ως έτος 11 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 10η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιβ) ως έτος 12 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την 11η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιγ) ως έτος 13 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την 12η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιδ) ως έτος 14 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την 13η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιε) ως έτος 15 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από την 14η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιστ) ως έτος 16 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 15η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιζ) ως έτος 17 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 16η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιη) ως έτος 18 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 17η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιθ) ως έτος 19 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 18η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

κ) ως έτος 20 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 19η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· και 

κα) ως έτος 21 νοείται το δωδεκάμηνο που αρχίζει από τη 20ή επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

Γενικές σημειώσεις 

1. Αντιστοιχία με το εναρμονισμένο δασμολόγιο της Κορέας (HSK). Οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου εκφράζονται εν 
γένει με τους όρους του HSK και η ερμηνεία των διατάξεών του, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που καλύπτονται από 
τις διακρίσεις του, διέπεται τις γενικές σημειώσεις καθώς και τις σημειώσεις των τμημάτων του HSK Στο βαθμό που οι 
διατάξεις του παρόντος δασμολογίου είναι ίδιες με τις αντίστοιχες διατάξεις του εναρμονισμένων δασμολογίου της Κορέας 
(HSK), οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου ερμηνεύονται όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις του HSK. 

2. Βασικοί δασμολογικοί συντελεστές. Οι βασικοί δασμολογικοί συντελεστές που καθορίζονται στο παρόν δασμολόγιο αντανα 
κλούν τους δασμολογικούς συντελεστές του μάλλον ευνοούμενου κράτους για την Κορέα που τέθηκαν σε ισχύ στις 6 Μαΐου 
2007.
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Δασμολόγιο της Κορέας 

HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0101101000 Άλογα (για αναπαραγωγή) 0 0 

0101109000 Άλλα 8 5 

0101901010 Άλογα ιπποδρομιών 8 5 

0101901090 Άλλα 8 5 

0101909000 Άλλα 8 10 

0102101000 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 89,1 0 

0102102000 Βοοειδή 89,1 0 

0102109000 Άλλα 89,1 0 

0102901000 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 40 15 

0102902000 Βοοειδή 40 15 

0102909000 Άλλα 0 0 

0103100000 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 18 0 

0103910000 Με βάρος κατώτερο των 50 kg 18 10 

0103920000 Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg 18 10 

0104101000 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0 0 

0104109000 Άλλα 8 0 

0104201000 Αίγες γαλακτοπαραγωγής 8 10 

0104209000 Άλλα 8 0 

0105111000 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 9 0 

0105119000 Άλλα 9 0 

0105120000 Γάλοι και γαλοπούλες 9 0 

0105191010 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0 0 

0105191090 Άλλα 18 0 

0105199000 Άλλα 9 0 

0105941000 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 9 0 

0105949000 Άλλα 9 3 

0105991010 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0 0 

0105991090 Άλλα 18 0 

0105992000 Γάλοι και γαλοπούλες 9 0 

0105999000 Άλλα 9 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0106110000 Πρωτεύοντα 8 0 

0106120000 Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητο 
ειδών). Τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σει 
ρηνοειδών) 

8 0 

0106191000 Σκύλοι 8 3 

0106192010 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0 0 

0106192090 Άλλα 8 0 

0106193000 Ελάφια 8 10 

0106194000 Αρκούδες 8 0 

0106195010 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0 0 

0106195090 Άλλα 8 0 

0106196010 Ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0 0 

0106196090 Άλλα 8 0 

0106199000 Άλλα 8 0 

0106201000 Φίδια 8 0 

0106202000 Χελώνες γλυκού νερού 8 3 

0106203000 Θαλάσσιες χελώνες 8 0 

0106209000 Άλλα 8 0 

0106310000 Αρπακτικά πτηνά 8 5 

0106320000 Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι 
παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ) 

8 5 

0106390000 Άλλα 8 0 

0106901000 Αμφίβια 8 0 

0106902010 Μέλισσες 8 5 

0106902090 Άλλα 8 0 

0106903010 Κόκκινο σκουλήκι (Arenicola marina) 8 0 

0106903020 Νηματώδεις (Tubifex tubifex) 8 0 

0106903090 Άλλα 8 0 

0106909000 Άλλα 8 3 

0201100000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 40 15 Βλέπε παράρτημα 3 

0201200000 Άλλα τεμάχια με κόκαλα 40 15 Βλέπε παράρτημα 3 

0201300000 Χωρίς κόκαλα 40 15 Βλέπε παράρτημα 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0202100000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 40 15 Βλέπε παράρτημα 3 

0202200000 Άλλα τεμάχια με κόκαλα 40 15 Βλέπε παράρτημα 3 

0202300000 Χωρίς κόκαλα 40 15 Βλέπε παράρτημα 3 

0203110000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 22,5 5 

0203120000 Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα 22,5 5 

0203191000 Πανσέτα 22,5 10 Βλέπε παράρτημα 3 

0203199000 Άλλα 22,5 10 Βλέπε παράρτημα 3 

0203210000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 25 5 

0203220000 Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα 25 5 

0203291000 Πανσέτα 25 10 

0203299000 Άλλα 25 5 

0204100000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 

22,5 10 

0204210000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 22,5 10 

0204220000 Άλλα τεμάχια με κόκαλα 22,5 10 

0204230000 Χωρίς κόκαλα 22,5 10 

0204300000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα 22,5 10 

0204410000 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 22,5 10 

0204420000 Άλλα τεμάχια με κόκαλα 22,5 10 

0204430000 Χωρίς κόκαλα 22,5 10 

0204501000 Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 22,5 10 

0204502000 Κατεψυγμένα 22,5 10 

0205001000 Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 27 10 

0205002000 Κατεψυγμένα 27 10 

0206100000 Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 18 15 

0206210000 Γλώσσες 18 15 

0206220000 Συκώτια 18 15 

0206291000 Ουρά 18 15 

0206292000 Πόδια 18 15 

0206299000 Άλλα 18 15
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0206300000 Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 18 7 

0206410000 Συκώτια 18 5 

0206491000 Πόδια 18 6 

0206499000 Άλλα 18 5 

0206800000 Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 18 15 

0206900000 Άλλα, κατεψυγμένα 18 15 

0207111000 Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 550 g 18 12 

0207119000 Άλλα 18 12 

0207121000 Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 550 g 20 12 

0207129000 Άλλα 20 10 

0207131010 Μηροί 18 10 

0207131020 Στήθος 18 10 

0207131030 Φτερούγα 18 10 

0207131090 Άλλα 18 10 

0207132010 Συκώτι 22,5 10 

0207132090 Άλλα 27 10 

0207141010 Μηροί 20 10 

0207141020 Στήθος 20 13 

0207141030 Φτερούγα 20 13 

0207141090 Άλλα 20 10 

0207142010 Συκώτι 22,5 10 

0207142090 Άλλα 27 10 

0207240000 Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 18 10 

0207250000 Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 18 7 

0207261000 Τεμάχια 18 10 

0207262010 Συκώτι 22,5 10 

0207262090 Άλλα 27 10 

0207271000 Τεμάχια 18 7 

0207272010 Συκώτι 22,5 10 

0207272090 Άλλα 27 10 

0207320000 Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 18 10
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0207330000 Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 18 13 

0207340000 Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 22,5 10 

0207351000 Τεμάχια 18 10 

0207352010 Συκώτι 22,5 10 

0207352090 Άλλα 27 10 

0207361000 Τεμάχια 18 13 

0207362010 Συκώτι 22,5 7 

0207362090 Άλλα 27 10 

0208100000 Κουνελιών ή λαγών 22,5 10 

0208300000 Πρωτευόντων 18 5 

0208400000 Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών) 

30 3 

0208500000 Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσ 
σιες χελώνες) 

18 0 

0208901000 Ελαφιών 27 10 

0208909010 Θαλάσσιων ζώων 30 3 

0208909090 Άλλα 18 10 

0209001000 Χοιρινά λίπη 3 0 

0209002000 Λίπη πουλερικών 3 0 

0210110000 Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα 25 5 

0210120000 Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής 30 5 

0210190000 Άλλα 25 5 

0210201000 Αποξεραμένα ή καπνιστά 27 15 

0210209000 Άλλα 27 15 

0210910000 Πρωτευόντων 22,5 10 

0210920000 Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών) 

22,5 10 

0210930000 Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσ 
σιες χελώνες) 

22,5 10 

0210991010 Βοοειδών 22,5 15 

0210991020 Χοιροειδών 22,5 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0210991030 Πουλερικών 22,5 10 

0210991090 Άλλα 22,5 10 

0210999010 Κρέας προβατοειδών ή αιγοειδών 22,5 10 

0210999020 Κρέας πουλερικών 22,5 10 

0210999090 Άλλα 22,5 10 

0301101000 Χρυσόψαρο (Carassius auratus) 10 0 

0301102000 Τροπικά ψάρια 10 3 

0301109000 Άλλα 10 3 

0301911000 Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) 

10 7 

0301912000 Πέστροφα της Αριζόνας (Oncorhynchus apache) και πέστροφα 
του Μεξικού (Oncorhynchus chrysogaster) 

10 7 

0301921000 Υαλόχελο (για υδατοκαλλιέργεια) 0 0 

0301929000 Άλλα 30 % ή 
1 908 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

10 

0301930000 Κυπρίνος 10 0 

0301940000 Τόνος (Thunnus thynnus) 10 3 

0301950000 Τόνος του νότου (Thunnus maccoyii) 10 3 

0301992000 Χωματίδα με κίτρινη ουρά 10 3 

0301994010 Ιχθύδια (για υδατοκαλλιέργεια) 0 0 

0301994090 Άλλα 40 % ή 
2 908 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

10 

0301995000 Μουγγρί 10 5 

0301996000 Λουτσοσμέρνα 10 5 

0301997000 Ψάρι του είδους eptatrerus burger 10 3 

0301998000 Πλατύψαρο 10 10 

0301999010 Ψάρι του είδους epinephelus septemfasiatus 10 3 

0301999020 Γουρουνόψαρο 10 5 

0301999030 Τιλάπια 10 0 

0301999040 Πετρόψαρα (συμπεριλαμβανομένου του κοκκινόψαρου) 10 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0301999051 Ιχθύδια (για υδατοκαλλιέργεια) 0 0 

0301999059 Άλλα 38 5 

0301999060 Κέφαλος 10 5 

0301999070 Φιδόψαρα 10 3 

0301999080 Λυκόψαρα 10 3 

0301999091 Πέστροφα των βράχων (Hexagrammos spp., Agrammus spp.) 10 3 

0301999092 Πεταλούδα (Carassius carassius ) 10 3 

0301999093 Σολομός 10 5 

0301999094 Χορτοκυπρίνος 10 0 

0301999095 Σιαινίδες 36 10 

0301999099 Άλλα 10 10 

0302111000 Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) 

20 10 

0302112000 Πέστροφα της Αριζόνας (Oncorhynchus apache) και πέστροφα 
του Μεξικού (Oncorhynchus chrysogaster) 

20 10 

0302120000 Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhyn
chus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί 
του Δούναβη (Hucho hucho) 

20 5 

0302190000 Άλλα 20 5 

0302210000 Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hip
poglossus, Hippoglossus stenolepis) 

20 10 

0302220000 Ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) 20 10 

0302230000 Γλώσσα (Solea spp.) 20 10 

0302290000 Άλλα 20 10 

0302310000 Τόνος μακρυπτέρυγος (Thunnus alalunga) 20 3 

0302320000 Τόνος κίτρινος (Thunnus albacares) 20 3 

0302330000 Παλαμίδα 20 3 

0302340000 Τόνος μεγαλόφθαλμος (Thunnus obesus) 20 3 

0302350000 Τόνος κόκκινος (Thunnus thynnus) 20 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0302360000 Τόνος κόκκινος του νότου (Thunnus maccoyii) 20 0 

0302390000 Άλλα 20 3 

0302400000 Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώ 
τια, αυγά και σπέρματα 

20 5 

0302500000 Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceph
alus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

20 10 

0302610000 Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardi
nella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 

20 5 

0302620000 Μελανόγραμμος γάδος (Melanogrammus aeglefinus) 20 5 

0302630000 Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) 20 0 

0302640000 Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

20 10 

0302650000 Σκουαλίδες 20 3 

0302660000 Χέλια (Anquilla spp.) 20 10 

0302670000 Ξιφίας (Xiphias gladius) 20 3 

0302680000 Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 20 5 

0302691000 Γάδος της Αλάσκας 20 10 

0302692000 Χωματίδα με κίτρινη ουρά 20 5 

0302693000 Λεπτουροσπαθόψαρο (trichiurus lepturus) 20 10 

0302694000 Συναγρίδα 20 10 

0302695000 Μουγγρί 20 10 

0302696000 Λουτσοσμέρνα 20 5 

0302697000 Σαφρίδι 20 10 

0302698000 Λουτσοζαργάνα (συμπεριλαμβανομένης της ζαργάνας) 20 0 

0302699010 Κολιός 20 10 

0302699020 Γουρουνόψαρο 20 7 

0302699030 Ψευδολίτσα 20 5 

0302699040 Πεσκανδρίτσα (Βατραχόψαρο) 20 10 

0302699090 Άλλα 20 10 

0302701000 Συκώτια 20 3 

0302702000 Αυγά και σπέρμα ψαριών 20 3
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0303110000 Κόκκινος σολομός (Oncorhynchus nerka) 10 5 

0303190000 Άλλα 10 5 

0303210000 Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster) 

10 10 

0303220000 Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη 
(Hucho hucho) 

10 5 

0303290000 Άλλα 10 5 

0303310000 Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hip
poglossus, Hippoglossus stenolepis) 

10 10 

0303320000 Ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) 10 10 

0303330000 Γλώσσα (Solea spp.) 10 10 

0303390000 Άλλα 10 Βλ. παρ. 5 του 
προσαρτήματος 

2-Α-1 

0303410000 Τόνος μακρυπτέρυγος (Thunnus alalunga) 10 3 

0303420000 Τόνος κίτρινος (Thunnus albacares) 10 3 

0303430000 Παλαμίδα 10 3 

0303440000 Τόνος μεγαλόφθαλμος (Thunnus obesus) 10 3 

0303450000 Τόνος κόκκινος(Thunnus thynnus) 10 0 

0303460000 Τόνος κόκκινος του νότου (Thunnus maccoyii) 10 3 

0303490000 Άλλα 10 3 

0303510000 Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 7 

0303520000 Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceph
alus) 

10 10 

0303610000 Ξιφίας (Xiphias gladius) 10 3 

0303620000 Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 10 3 

0303710000 Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardi
nella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 

10 10 

0303720000 Μελανόγραμμος γάδος (Melanogrammus aeglefinus) 10 5 

0303730000 Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) 10 0
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0303740000 Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

10 12-A 

0303750000 Σκουαλίδες 10 5 

0303760000 Χέλια (Anquilla spp.) 10 10 

0303770000 Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puncta
tus) 

10 10 

0303780000 Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.) 10 10 

0303791000 Γάδος της Αλάσκας 30 Ε 

0303792000 Ψάρια του είδους Anoplopoma fimbria 10 5 

0303793000 Λεπτουροσπαθόψαρο (trichiurus lepturus) 10 10 

0303794010 Ψάρια του είδους Branchiostegus Japonicus 10 5 

0303794090 Άλλα 10 10 

0303795000 Μουγγρί 10 10 

0303796000 Ψάρια του είδους Larimichthys polyactis 10 10 

0303797000 Σαφρίδι 10 10 

0303798000 Λουτσοζαργάνα (συμπεριλαμβανομένης της ζαργάνας) 34 10 

0303799010 Κολιός 10 10 

0303799020 Γουρουνόψαρο 10 10 

0303799030 Επερλάνος της Λευκής Θάλασσας 10 5 

0303799040 Ψάρια του είδους Sebastolobus macrochir 10 0 

0303799050 Χριστόψαρο 10 3 

0303799060 Σκουμπρί Atka (Pleurogrammus monopterygius) 10 3 

0303799070 Πετρόψαρα (συμπεριλαμβανομένου του κοκκινόψαρου) 10 10-A 

0303799080 Ηoki 10 7 

0303799091 Πεσκανδρίτσα (Βατραχόψαρο) 10 10 

0303799092 Μυξίνες (Ειρηνικού, Ατλαντικού) 10 7 

0303799093 Σελάχι 10 10 

0303799094 Γαλατόψαρο 10 0 

0303799095 Σιαινίδες 57 Ε 

0303799096 Βάτος 10 10 

0303799097 Μικροαμμόχελο 10 10
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0303799098 Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής, εκτός από Dissostichus spp. 10 3 

0303799099 Άλλα 10 10 

0303801000 Συκώτι ψαριών 10 5 

0303802010 Γάδου της Αλάσκας 10 5 

0303802090 Άλλα 10 5 

0304111000 Φιλέτα 20 3 

0304112000 Σουρίμι ψαριού 20 3 

0304119000 Άλλα 20 3 

0304121000 Φιλέτα 20 5 

0304122000 Σουρίμι ψαριού 20 5 

0304129000 Άλλα 20 5 

0304191010 Φιλέτα 20 10 

0304191020 Σουρίμι ψαριού 20 5 

0304191090 Άλλα 20 5 

0304192010 Φιλέτα 20 10 

0304192020 Σουρίμι ψαριού 20 3 

0304192090 Άλλα 20 3 

0304193010 Φιλέτα 20 0 

0304193020 Σουρίμι ψαριού 20 3 

0304193090 Άλλα 20 3 

0304199010 Φιλέτα 20 5 

0304199020 Σουρίμι ψαριού 20 5 

0304199090 Άλλα 20 5 

0304210000 Ξιφίας (Xiphias gladius) 10 3 

0304220000 Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 10 3 

0304291000 Γάδου της Αλάσκας 10 10 

0304292000 Μουγγριού 10 10 

0304293000 Μπακαλιάρου 10 10 

0304294000 Χωματίδας 10 10 

0304295000 Τόνου 10 3
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0304296000 Μπακαλιάρου της Ανταρκτικής, εκτός από Dissostichus spp. 10 3 

0304297000 Τιλάπια 10 0 

0304298000 Βαλιστή 10 3 

0304299000 Άλλων 10 5 

0304911000 Κατεψυγμένο σουρίμι 10 3 

0304919000 Άλλα 10 3 

0304921000 Κατεψυγμένο σουρίμι 10 5 

0304929000 Άλλα 10 5 

0304991010 Κατεψυγμένο σουρίμι 10 3 

0304991090 Άλλα 10 3 

0304999010 Κατεψυγμένο σουρίμι 10 5 

0304999090 Άλλα 10 5 

0305100000 Ιχθυάλευρα, πλακούντες και συσσωματωμένα προϊόντα ψαριών σε 
μορφή σβόλων (πελέτες), κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώ 
πων 

20 3 

0305201000 Συκώτι ψαριών 20 3 

0305202000 Αυγά και σπέρμα ψαριών, αποξηραμένα 20 3 

0305203000 Αυγά και σπέρμα ψαριών, καπνιστά 20 3 

0305204010 Γάδου της Αλάσκας 20 5 

0305204020 Ψαριών του είδους Larimichthys polyactis 20 3 

0305204030 Ρέγγας 20 5 

0305204090 Άλλα 20 3 

0305301000 Αποξηραμένα 20 3 

0305302000 Αλατισμένα ή σε άρμη 20 3 

0305410000 Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhyn
chus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί 
του Δούναβη (Hucho hucho) 

20 5 

0305420000 Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 

0305491000 Γαύρος 20 5 

0305492000 Γάδος της Αλάσκας 20 3
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0305499000 Άλλα 20 3 

0305510000 Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceph
alus) 

20 10 

0305591000 Πτερύγια καρχαρία 20 5 

0305592000 Γαύρος 20 10 

0305593000 Γάδος της Αλάσκας 20 3 

0305594000 Ψάρια του είδους Larimichthys polyactis 20 10 

0305595000 Γουρουνόψαρο 20 0 

0305596000 Λουτσοσμέρνα 20 3 

0305597000 Μικροαμμόχελο 20 5 

0305598000 Γλινοί ή σαλιάρες, συμπεριλαμβανομένων των γόνων 20 0 

0305599000 Άλλα 20 5 

0305610000 Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 

0305620000 Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceph
alus) 

20 5 

0305631000 Γαύρος παστός (αντζούγια) 20 10 

0305639000 Άλλα 20 5 

0305691000 Σολομός 20 5 

0305692000 Πέστροφες 20 10 

0305693000 Λεπτουροσπαθόψαρο (trichiurus lepturus) 20 5 

0305694000 Σαρδέλες 20 3 

0305695000 Σκουμπρί 20 10 

0305696000 Ψάρια του είδους Larymichthys polyactis 20 10 

0305697000 Σαφρίδι 20 10 

0305698000 Λουτσοζαργάνα (συμπεριλαμβανομένης της ζαργάνας) 20 0 

0305699000 Άλλα 20 3 

0306110000 Καραβίδες (Palinurus spp., panulirus spp., Jasus spp.) 20 3 

0306120000 Αστακοί (Homarus spp.) 20 3 

0306131000 Αποφλοιωμένες 20 5 

0306139000 Άλλες 20 10
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0306141000 Σάρκα καβουριού 20 10 

0306142000 Βασιλικοί κάβουρες 20 3 

0306143000 Ιταλικός κάβουρας 14 10 

0306149000 Άλλες 14 10 

0306190000 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα άλευρα, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα μαλακόστρακων σε μορφή σβόλων 
(πελέτες), κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

20 10 

0306210000 Καραβίδες (Palinurus spp., panulirus spp., Jasus spp.) 20 3 

0306220000 Αστακοί (Homarus spp.) 20 3 

0306231000 Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 20 3 

0306232000 Αποξηραμένα 20 3 

0306233000 Αλατισμένα ή σε άρμη 50 % ή 
363 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

10 

0306241010 Ιταλικός κάβουρας 20 10 

0306241020 Κάβουρας Αρκτικής 20 10 

0306241090 Άλλα 20 10 

0306242000 Αποξηραμένα 20 5 

0306243000 Αλατισμένα ή σε άρμη 20 10 

0306291000 Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 20 10 

0306292000 Αποξηραμένα 20 10 

0306293000 Αλατισμένα ή σε άρμη 20 5 

0307101011 Για χρήση ως γόνοι 0 0 

0307101019 Άλλα 5 3 

0307101090 Άλλα 20 5 

0307102000 Κατεψυγμένα 20 5 

0307103000 Αποξηραμένα 20 5 

0307104000 Αλατισμένα ή σε άρμη 20 3 

0307210000 Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 20 10 

0307291000 Κατεψυγμένα 20 10 

0307292000 Αποξηραμένα 20 10
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0307293000 Αλατισμένα ή σε άρμη 20 3 

0307310000 Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 20 7 

0307391000 Κατεψυγμένα 20 10 

0307392000 Αποξηραμένα 20 10 

0307399000 Άλλα 20 5 

0307411000 Σουπιές 10 5 

0307412000 Καλαμάρια 10 10 

0307491010 Σουπιές 10 10 

0307491020 Καλαμάρια 22 Ε 

0307492000 Αλατισμένα ή σε άρμη 10 10 

0307493000 Αποξηραμένα 10 10 

0307511000 Καλαμαροχτάποδα (octapus variabilis) 20 7 

0307512000 Χταπόδι του είδους Octopus membranaceus 20 10 

0307519000 Άλλες 20 10 

0307591010 Χταπόδι 20 10 

0307591020 Καλαμαροχτάποδα (octapus variabilis) 20 10 

0307591030 Χταπόδι του είδους Octopus membranaceus 20 10 

0307591090 Άλλα 20 3 

0307592000 Αποξηραμένα 20 10 

0307599000 Άλλες 20 5 

0307600000 Σαλιγκάρια, εκτός από τα θαλασσινά 20 0 

0307911110 Σκληρή γυαλιστερή 20 3 

0307911190 Άλλα 20 5 

0307911200 Αλιώτιδα (αυτί της θάλασσας) 20 7 

0307911300 Μαλάκια του είδους Batillus cornutus 20 10 

0307911410 Για χρήση ως γόνοι 0 0 

0307911490 Άλλες 20 3 

0307911510 Για χρήση ως γόνοι 0 0 

0307911590 Άλλες 20 7 

0307911600 Μεθύστρες 20 10
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0307911700 Προσαγωγοί μυς οστρακόδερμων 20 10 

0307911800 Κυδώνια 20 10 

0307911910 Κοχύλια του γλυκού νερού (corbicula spp) 20 3 

0307911990 Άλλες 20 10 

0307919010 Αχινοί 20 5 

0307919020 Ολοθουρίες 20 3 

0307919031 Για χρήση ως γόνοι 0 0 

0307919039 Άλλες 20 5 

0307919040 Μέδουσες 20 5 

0307919090 Άλλες 20 10 

0307991110 Μεθύστρες 20 10 

0307991120 Μικρές γυαλιστερές 20 10 

0307991130 Κυδώνια 20 10 

0307991140 Προσαγωγοί μυς οστρακόδερμων 20 10 

0307991150 Καλόγνωμες 20 7 

0307991160 Μαλάκια του είδους Batillus cornutus (κατεψυγμένα) 20 10 

0307991190 Άλλες 20 10 

0307991910 Ολοθουρίες 20 3 

0307991920 Ασκιδίες 20 7 

0307991990 Άλλες 20 10 

0307992110 Μικρές γυαλιστερές 20 10 

0307992120 Προσαγωγοί μυς οστρακόδερμων 20 10 

0307992130 Κυδώνια 20 10 

0307992190 Άλλες 20 7 

0307992920 Ολοθουρίες 20 3 

0307992930 Ασκιδίες 20 5 

0307992990 Άλλες 20 5 

0307993110 Μικρές γυαλιστερές 20 5 

0307993120 Κυδώνια 20 10
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0307993130 Μαλάκια του είδους Batillus cornutus (αλατισμένα ή σε άρμη) 20 3 

0307993190 Άλλες 20 10 

0307993910 Αχινοί 20 3 

0307993920 Ολοθουρίες 20 3 

0307993930 Μέδουσες 20 0 

0307993990 Άλλες 20 5 

0401100000 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαί 
νει το 1 % 

36 15 

0401200000 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 
1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 

36 15 

0401301000 Κατεψυγμένη κρέμα γάλακτος 36 10 

0401309000 Άλλα 36 13 

0402101010 Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη 176 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402101090 Άλλα 176 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402109000 Άλλα 176 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402211000 Πλήρες γάλα σε σκόνη 176 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402219000 Άλλα 176 Βλ. παράγραφο 6 
του προσαρτήματος 

2-Α-1 

0402290000 Άλλα 176 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402911000 Συμπυκνωμένο γάλα 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402919000 Άλλες 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402991000 Ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0402999000 Άλλα 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0403101000 Ρευστά 36 10 

0403102000 Κατεψυγμένα 36 10 

0403109000 Άλλα 36 10 

0403901000 Βουτυρόγαλα 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

6 

0403902000 Πήγμα γάλακτος και πήγμα κρέμας γάλακτος 36 10
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0403903000 Κεφίρ 36 10 

0403909000 Άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή καταστεί 
όξινα 

36 10 

0404101010 Σκόνη ορού γάλακτος, 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

9 

0404101090 Άλλα 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

7 

0404102110 Χωρίς λακτόζη 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

7 

0404102120 Χωρίς μεταλλικά άλατα 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

7 

0404102130 Συμπυκνώματα πρωτεΐνης ορού γάλακτος 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

7 

0404102190 Άλλες 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

7 

0404102900 Άλλες 49,5 

– Για διατροφή 49,5 0 

– Άλλα 49,5 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

7 

0404900000 Άλλες 36 10 

0405100000 Βούτυρο 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

8 

0405200000 Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη 8 0 

0405900000 Άλλες 89 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

8
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0406101000 Νωπά τυριά 36 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

9 

0406102000 Πήγμα γάλακτος 36 10 

0406200000 Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 36 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

91 

0406300000 Τυριά ανακατεργασμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη 36 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

9 

0406400000 Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά 
με στίγματα, για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί 
Penicillium roqueforti 

36 10 

0406900000 Άλλα τυριά 36 

– Cheddar 36 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

9 

– Άλλα 36 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

9 

0407001010 Αυγά αναπαραγωγής καθαρής φυλής 27 10 

0407001090 Άλλα 27 15 

0407009000 Άλλα 27 10 

0408110000 Αποξηραμένα 27 13 

0408190000 Άλλα 27 13 

0408910000 Αποξηραμένα 27 10 

0408991000 Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus 41,6 15 

0408999000 Άλλα 27 10 

0409000000 Μέλι φυσικό 243 % ή 
1 864 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

10 

0410001000 Αυγά χελώνας 8 0 

0410002000 Χελιδονοφωλιές 8 0 

0410003000 Βασιλικός πολτός 8 10 

0410009000 Άλλες 8 0 

0501000000 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή 
απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου 

3 0 

0502100000 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τρι 
χών αυτών 

3 0 

0502902000 Τρίχες αιγών 3 0 

0502909000 Άλλα 3 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0504001010 Βοοειδών 27 15 

0504001090 Άλλα 27 13 

0504002000 Κύστες 27 10 

0504003000 Στομάχια 27 15 

0505100000 Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για γέμισμα Πούπουλα 3 5 

0505901000 Σκόνη φτερών 5 0 

0505909000 Άλλα 5 5 

0506100000 Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ 3 0 

0506901010 Τίγρεων 3 0 

0506901020 Βοοειδών 9 0 

0506901090 Άλλα 3 0 

0506902000 Σκόνη οστών 25,6 10 

0506909000 Άλλα 3 0 

0507101000 Ελεφαντόδοντο 8 0 

0507102000 Κέρατα ρινόκερου 8 0 

0507109000 Άλλα 8 0 

0507901110 Ολόκληρα 20 15 

0507901190 Άλλα 20 15 

0507901200 Οπλές 20 15 

0507902010 Χελωνόστρακο 8 0 

0507902020 Κεράτινα ελάσματα φάλαινας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
γένια) 

8 0 

0507902030 Κέλυφος και λέπια πανγκολίνου 8 0 

0507902040 Οπλές και νύχια κάθε είδους 8 0 

0507902090 Άλλες 8 0 

0508001000 Κοράλι 8 0 

0508002010 Μαργαροκόγχη 8 0 

0508002020 Όστρακο αλιώτιδας 8 0 

0508002030 Όστρακο στρειδιού 8 0 

0508002040 Όστρακο σαλιγκαριού 8 0 

0508002050 Όστρακο των ειδών του γένους Trocus 8 0 

0508002060 Όστρακο των ειδών του γένους Agoya 8 0
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κατάργησης Διασφαλίσεις 

0508002070 Οστρακοειδή γλυκού νερού (Megalonaiasnervosa, Amblemapli
cata, Quadrula quadrula spp.) 

8 0 

0508002090 Άλλα 8 0 

0508009000 Άλλα 8 0 

0510001000 Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο) 8 0 

0510002000 Καστόριο 8 0 

0510003000 Μόσχος 8 0 

0510004000 Χολόλιθος 8 0 

0510005000 Περιττώματα νυχτερίδας 8 0 

0510009010 Πάγκρεας 8 0 

0510009020 Χολή 8 0 

0510009030 Γκέκο 8 0 

0510009090 Άλλα 8 0 

0511100000 Σπέρμα ταύρου 0 0 

0511911010 Αυγά αλόβιας αρτέμιδας 8 0 

0511911090 Άλλα 8 0 

0511912000 Απορρίμματα ψαριών 5 3 

0511919000 Άλλα 8 5 

0511991000 Αίμα ζώων 8 0 

0511992010 Σπέρμα χοίρου 0 0 

0511992090 Άλλα 0 0 

0511993010 Βοοειδών 18 0 

0511993020 Χοιροειδών 18 0 

0511993090 Άλλα 0 0 

0511994000 Τένοντες και νεύρα. 18 10 

0511995011 Κατεργασμένα 3 0 

0511995019 Άλλα 3 0 

0511995020 Απορρίμματα τριχών αλόγου 3 0 

0511996000 Φυσικοί σπόγγοι 8 0 

0511999010 Αυγά μεταξοσκώληκα 18 0 

0511999020 Χρυσαλίδα μεταξοσκώληκα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0511999030 Νεκρά ζώα, άλλα από τα προϊόντα νεκρών ζώων του κεφαλαίου 3 8 0 

0511999040 Ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα 
δέρματα 

8 0 

0511999090 Άλλα 8 0 

0601101000 Τουλιπών 8 0 

0601102000 Κρίνων 4 0 

0601103000 Ντάλιας 8 0 

0601104000 Υακίνθων 8 0 

0601105000 Γλαδιόλας 8 0 

0601106000 Ίριδας 8 0 

0601107000 Φρέζιας 8 0 

0601108000 Νάρκισου 8 0 

0601109000 Άλλα 8 0 

0601201000 Τουλιπών 8 0 

0601202000 Κρίνων 8 0 

0601203000 Ντάλιας 8 0 

0601204000 Υακίνθων 8 0 

0601205000 Γλαδιόλας 8 0 

0601206000 Φυτά και ρίζες κιχωρίου 8 0 

0601207000 Ίριδας 8 0 

0601208000 Φρέζιας 8 0 

0601209010 Νάρκισου 8 0 

0601209090 Άλλα 8 0 

0602101000 Οπωροφόρων δέντρων 8 0 

0602109000 Άλλες 8 5 

0602201000 Μηλιές 18 0 

0602202000 Αχλαδιές 18 0 

0602203000 Ροδακινιές 18 0 

0602204000 Φυτά αμπέλου 8 0 

0602205000 Διόσπυροι 8 0 

0602206000 Εσπεριδοειδή 18 0
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0602207010 Καστανιές 8 10 

0602207020 Καρυδιές 8 10 

0602207030 Κωνοφόρα Κορέας 8 10 

0602209000 Άλλα 8 10 

0602300000 Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη 8 10 

0602400000 Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη 8 0 

0602901010 Είδη ορχιδέας 8 0 

0602901020 Γαρίφαλα 8 0 

0602901030 Guzmania empire 8 0 

0602901040 Γυψόφυλα 8 0 

0602901050 Χρυσάνθεμα 8 0 

0602901060 Κάκτοι 8 0 

0602901090 Άλλα 8 0 

0602902011 Για μπονσάι 8 10 

0602902019 Άλλες 8 10 

0602902020 Λάρικος 8 10 

0602902030 Κρυπρομερία Κρυπτομερία 8 10 

0602902040 Ιαπωνικό κυπαρίσσι 8 10 

0602902050 Πεύκα του είδους pinus rifitaeda. Πεύκα του είδους Rigitaeda 8 10 

0602902061 Για μπονσάι 8 10 

0602902069 Άλλα 8 10 

0602902071 Για μπονσάι 8 10 

0602902079 Άλλα 8 10 

0602902081 Για μπονσάι 8 10 

0602902089 Άλλα 8 10 

0602902091 Για μπονσάι 8 10 

0602902099 Άλλα 8 10 

0602909010 Παιωνίες 8 10 

0602909020 Καμέλιες 8 10 

0602909030 Μουριές 18 0 

0602909040 Λευκό (φύτρα) μανιταριών 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0602909090 Άλλα 8 0 

0603110000 Τριαντάφυλλα 25 0 

0603120000 Γαρίφαλα 25 0 

0603131000 Ορχιδέες του γένους Cymbidiums 25 0 

0603132000 -Ορχιδέες Του γένους Φαλαίνοψις 25 5 

0603139000 Άλλα 25 5 

0603140000 Χρυσάνθεμα 25 0 

0603191000 Τουλίπες 25 0 

0603192000 Γλαδιόλες 25 0 

0603193000 Κρίνοι 25 0 

0603194000 Γυψόφυλα 25 0 

0603199000 Άλλα 25 5 

0603900000 Άλλα 25 5 

0604100000 Βρύα και λειχήνες 8 10 

0604911010 Φύλλα γκίνγκου 8 10 

0604911090 Άλλα 8 10 

0604919000 Άλλα 8 0 

0604990000 Άλλα 8 0 

0701100000 Για σπορά 304 10 

0701900000 Άλλες 304 Ε 

0702000000 Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 45 7 

0703101000 Κρεμμύδια 135 % ή 180 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

Ε 

0703102000 Ασκαλώνια 27 0 

0703201000 Αποφλοιωμένα 360 % ή 
1 800 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0703209000 Άλλα 360 % ή 
1 800 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0703901000 Πράσα 27 0 

0703909000 Άλλα 27 0
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0704100000 Κουνουπίδια και μπρόκολα 27 5 

0704200000 Λαχανάκι Βρυξελλών 27 10 

0704901000 Λάχανα 27 0 

0704902000 Κινέζικα λάχανα 27 5 

0704909000 Άλλα 27 0 

0705110000 Στρογγυλά μαρούλια 45 10 

0705190000 Άλλα 45 10 

0705210000 Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 8 0 

0705290000 Άλλα 8 0 

0706101000 Καρότα 30 % ή 134 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

5 

0706102000 Γογγύλια 27 0 

0706901000 Ραπανάκια 30 10 

0706902000 Wasabi και χρένο 27 0 

0706903000 Κωδώνοψις Κωδώνοψις 27 5 

0706904000 Platycodon grandiflorum 27 5 

0706909000 Άλλα 27 5 

0707000000 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 27 0 

0708100000 Μπιζέλια (Pisum sativum) 27 5 

0708200000 Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 

0708900000 Άλλα λαχανικά λοβοφόρα 27 5 

0709200000 Σπαράγγια 27 0 

0709300000 Μελιτζάνες 27 0 

0709400000 Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα 27 0 

0709517000 Μανιτάρια καλλιέργειας (Agaricus bisporus) 30 10 

0709519000 Άλλα 30 10 

0709591000 Μανιτάρια Tricholoma matsutake 30 10 

0709592000 Μανιτάρια Lentinus edodes (shiitake) 45 % ή 
1 625 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15

EL L 127/110 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)112 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0709593000 Μανιτάρια Ganoderma lucidum 30 10 

0709594000 Πλευρωτός ο οστρεοώδης (Pleurotus ostreatus) 30 10 

0709595000 Μανιτάρι Flammulina velutipes 30 10 

0709596000 Τρούφες 27 10 

0709599000 Άλλα 30 10 

0709601000 Γλυκές πιπεριές (φλάσκες) 270 % ή 
6 210 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0709609000 Άλλα 270 % ή 
6 210 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0709700000 Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολά 
χανα (σπανάκια γίγαντες) 

27 0 

0709901000 Φτέρη 30 10 

0709902000 Ανθοφόρα πτεφιδόφυτα 27 10 

0709903000 Κολοκύθες 27 0 

0709909000 Άλλα 27 10 

0710100000 Πατάτες 27 5 

0710210000 Μπιζέλια (Pisum sativum) 27 5 

0710220000 Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 

0710290000 Άλλα 27 5 

0710300000 Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολά 
χανα (σπανάκια γίγαντες) 

27 0 

0710400000 Γλυκό καλαμπόκι 30 5 

0710801000 Κρεμμύδια 27 12 

0710802000 Σκόρδα 27 15 

0710803000 Βλαστοί μπαμπού 27 10 

0710804000 Καρότα 27 5 

0710805000 Φτέρη 30 10 

0710806000 Μανιτάρια Tricholoma matsutake 27 12 

0710807000 Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta 27 15 

0710809000 Άλλες 27 0 

0710900000 Μείγματα λαχανικών 27 0
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συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0711200000 Ελιές 27 0 

0711400000 Αγγούρια και αγγουράκια 30 10 

0711510000 Μανιτάρια του γένους Αgaricus 30 10 

0711591000 Τρούφες 27 10 

0711599000 Άλλες 30 10 

0711901000 Σκόρδα 360 % ή 
1 800 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0711903000 Βλαστοί μπαμπού 27 10 

0711904000 Καρότα 30 10 

0711905010 Φτέρη 30 12 

0711905020 Ανθοφόρα πτεφιδόφυτα 27 10 

0711905091 Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta 270 % ή 
6 210 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0711905099 Άλλα 27 0 

0711909000 Μείγματα λαχανικών 27 0 

0712200000 Κρεμμύδια 135 % ή 180 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

Ε 

0712311000 Μανιτάρια καλλιέργειας (Agaricus bisporus) 30 5 

0712319000 Άλλα 30 % ή 
1 218 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

5 

0712320000 Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.) 30 % ή 
1 218 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

10 

0712330000 Τρεμέλες (Τremella spp.) 30 % ή 
1 218 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

10 

0712391010 Μανιτάρια Tricholoma matsutake 30 12 

0712391020 Μανιτάρια Lentinus edodes (shiitake) 45 % ή 
1 625 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15 

0712391030 Μανιτάρια Ganoderma lucidum 30 % ή 842 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

10 

0712391040 Πλευρωτός ο οστρεοώδης (Pleurotus ostreatus) 30 10
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συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0712391050 Μανιτάρι Flammulina velutipes 30 10 

0712391090 Άλλα 30 % ή 
1 218 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

0 

0712392000 Τρούφες 27 10 

0712901000 Σκόρδα 360 % ή 
1 800 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0712902010 Φτέρη 30 % ή 
1 807 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

10 

0712902020 Ραπανάκια 30 7 

0712902030 Σιμπούλα 30 % ή 
1 159 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

7 

0712902040 Καρότα 30 % ή 864 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

7 

0712902050 Κολοκύθες 30 10 

0712902060 Λάχανα 30 10 

0712902070 Βλαστοί της κολοκασίας της εδώδιμου (τάρο) 30 10 

0712902080 Μίσχοι γλυκοπατάτας 30 7 

0712902091 Γλυκό καλαμπόκι, για σπορά 370 5 

0712902092 Γλυκό καλαμπόκι, εκτός από το προοριζόμενο για σπορά 370 13 

0712902093 Πατάτες 27 5 

0712902094 Ανθοφόρα πτεφιδόφυτα 30 % ή 
1 446 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

10 

0712902095 Κωδωνίζεις 30 7 

0712902099 Άλλα 30 7 

0712909000 Μείγματα λαχανικών 27 0 

0713101000 Για σπορά 27 5 

0713102000 Για διατροφή 0 0 

0713109000 Άλλα 27 0 

0713200000 Ρεβίθια (garbanzos) 27 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0713311000 Για σπορά 607,5 5 

0713319000 Άλλα 607,5 15 

0713321000 Για σπορά 420,8 5 

0713329000 Άλλα 420,8 15 

0713331000 Για σπορά 27 5 

0713339000 Άλλα 27 10 

0713390000 Άλλα 27 7 

0713400000 Φακές 27 5 

0713500000 Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba 
var. equina και Vicia faba var. minor) 

27 5 

0713900000 Άλλα 27 5 

0714101000 Νωπά 887,4 15 

0714102010 Τσιπς 887,4 13 

0714102020 Δισκία 887,4 10 

0714102090 Άλλα 887,4 15 

0714103000 Διατηρημένες με απλή ψύξη 887,4 15 

0714104000 Κατεψυγμένες 45 5 

0714201000 Νωπά 385 % ή 
338 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

13 

0714202000 Αποξηραμένες 385 13 

0714203000 Διατηρημένες με απλή ψύξη 385 13 

0714204000 Κατεψυγμένες 45 10 

0714209000 Άλλες 385 13 

0714901010 Κατεψυγμένα 45 10 

0714901090 Άλλα 18 10 

0714909010 Κατεψυγμένα 45 5 

0714909090 Άλλα 385 13 

0801110000 Αφυδατωμένες 30 0 

0801190000 Άλλα 30 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0801210000 Με κέλυφος 30 0 

0801220000 Χωρίς κέλυφος 30 0 

0801310000 Με κέλυφος 8 0 

0801320000 Χωρίς κέλυφος 8 0 

0802110000 Με κέλυφος 8 0 

0802120000 Χωρίς κέλυφος 8 0 

0802210000 Με κέλυφος 8 7 

0802220000 Χωρίς κέλυφος 8 10 

0802310000 Με κέλυφος 45 15 

0802320000 Χωρίς κέλυφος 30 6 

0802401000 Με κέλυφος 219,4 % ή 
1 470 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15 

0802402000 Χωρίς κέλυφος 219,4 % ή 
1 470 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15 

0802500000 Φυστίκια 30 0 

0802600000 Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) 30 7 

0802901010 Με κέλυφος 566,8 % ή 
2 664 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15 

0802901020 Χωρίς κέλυφος 566,8 % ή 
2 664 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15 

0802902010 Με κέλυφος 27,0 % ή 
803 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

10 

0802902020 Χωρίς κέλυφος 27,0 % ή 
803 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

10 

0802909000 Άλλα 30 7 

0803000000 Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, νωπές 
ή ξερές 

30 5 

0804100000 Χουρμάδες 30 10 

0804200000 Σύκα 30 7 

0804300000 Ανανάς 30 10 

0804400000 Αβοκάντο 30 2
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0804501000 Γκουάβα 30 5 

0804502000 Μάγγες (Mangnifera indica) 30 10 

0804503000 Μαγγούστες (Garcinia mangostana) 30 10 

0805100000 Πορτοκάλια 50 Βλ. προσάρτημα 2- 
Α-1 παράγραφος 11 

0805201000 ( 1 ) Μανταρίνια σατσούμα Κορέας 144 Ε 

0805209000 ( 2 ) Άλλα 144 15 

0805400000 Φράπες και γκρέιπ-φρουτ 30 5 

0805501000 Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) 30 2 

0805502010 Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia) 30 10 

0805502020 Γλυκολέμονα (Citrus latifolia) 144 0 

0805900000 Άλλα 144 Ε 

0806100000 Νωπά 45 S-A 

0806200000 Αποξηραμένα 21 0 

0807110000 Καρπούζια 45 12 

0807190000 Άλλα 45 12 

0807200000 Καρποί παπαίας 30 0 

0808100000 Μήλα 45 

– της ποικιλίας Fuji 45 20 Βλέπε παράρτημα 3 

– Άλλα 45 10 Βλέπε παράρτημα 3 

0808201000 Αχλάδια 45 

– ασιατικής ποικιλίας 45 20 

– Άλλα 45 10 

0808202000 Κυδώνια 45 0 

0809100000 Βερίκοκα 45 7 

0809200000 Κεράσια 24 0 

0809300000 Ροδάκινα στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nec
tarines 

45 10 

( 1 ) Το 0805201000 περιλαμβάνει το Citrus Unshiu. 
( 2 ) Το 0805209000 περιλαμβάνει τα μανταρίνια και τις κλεμεντίνες.
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0809401000 Δαμάσκηνα 45 10 

0809402000 Αγριοδαμάσκηνα 45 0 

0810100000 Φράουλες 45 10 

0810200000 Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα 45 12 

0810400000 Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vac
cinium 

45 10 

0810500000 Ακτινίδια (kiwi) 45 15 

0810600000 Durian (δούριο το ζιβέθινο) 45 0 

0810901000 Καρποί διόσπυρου 50 10 

0810902000 Γλυκά καρποί διόσπυρου 45 10 

0810903000 Ζίζυφα 611,5 % ή 
5 800 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15 

0810905000 Βερίκοκα του είδους Prunus mume 50 10 

0810909000 Άλλα 45 10 

0811100000 Φράουλες 30 5 

0811200000 Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστά 
φυλα κάθε είδους 

30 5 

0811901000 Κάστανα 30 15 

0811902000 Ζίζυφα 30 13 

0811903000 Κακουναρόσποροι 30 15 

0811909000 Άλλα 30 5 

0812100000 Κεράσια 30 0 

0812901000 Φράουλες 30 0 

0812909000 Άλλα 30 0 

0813100000 Βερίκοκα 45 0 

0813200000 Δαμάσκηνα 18 2 

0813300000 Μήλα 45 7 

0813401000 Καρποί διόσπυρου 50 10 

0813402000 Ζίζυφα 611,5 % ή 
5 800 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

15
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0813409000 Άλλα 45 0 

0813500000 Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυ 
φος του κεφαλαίου αυτού 

45 0 

0814001000 Φλούδα εσπεριδοειδών 30 0 

0814002000 Φλούδα πεπονιών (συμπεριλαμβανομένων των καρπουζιών) 30 0 

0901110000 Με καφεΐνη 2 0 

0901120000 Χωρίς καφεΐνη 2 0 

0901210000 Με καφεΐνη 8 5 

0901220000 Χωρίς καφεΐνη 8 5 

0901901000 Κελύφη και φλούδες καφέ 3 0 

0901902000 Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ 8 5 

0902100000 Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευα 
σίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

513,6 18 

0902200000 Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία 513,6 18 

0902300000 Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική 
ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαί 
νει τα 3 kg 

40 0 

0902400000 Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική 
ζύμωση, με άλλη συσκευασία 

40 0 

0903000000 Ματέ 25 5 

0904110000 Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 8 0 

0904120000 Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 8 0 

0904201000 Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 270 % ή 
6 210 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0904202000 Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 270 % ή 
6 210 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

Ε 

0905000000 Βανίλια 8 0 

0906110000 Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume) 8 0 

0906191000 Κανέλα (εκτός από Cinnamomum zeylanicum Blume) 8 0 

0906192000 Άνθη του φυτού της κανέλας 8 0 

0906201000 Κανέλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

0906202000 Άνθη του φυτού της κανέλας 8 0 

0907000000 Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) 8 0 

0908100000 Μοσχοκάρυδο 8 0 

0908200000 Περιβλήματα μοσχοκάρυδων 8 0 

0908300000 Καρποί αμώμων και καρδαμώμων 8 0 

0909100000 Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή 8 0 

0909200000 Σπέρματα κορίανδρου 8 0 

0909300000 Σπέρματα κύμινου 8 0 

0909400000 Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου) 8 0 

0909500000 Σπέρματα μάραθου, κέδρου «αρκεύθου» 8 0 

0910100000 Ζιγγίβερι 377,3 % ή 
931 won/kg, ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

18 

0910200000 Κρόκος (ζαφορά) 8 0 

0910300000 Κουρκούμα 8 0 

0910910000 Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του 
παρόντος κεφαλαίου 

8 0 

0910991000 Θυμάρι· φύλλα δάφνης 8 0 

0910992000 Κάρυ 8 0 

0910999000 Άλλα 8 0 

1001100000 Σιτάρι σκληρό 3 0 

1001901000 Σμιγάδι 3 0 

1001909010 Για σπορά 1,8 0 

1001909020 Για διατροφή 0 0 

1001909030 Για άλεσμα 1,8 0 

1001909090 Άλλα 1,8 0 

1002001000 Για σπορά 108,7 3 

1002009000 Άλλα 3 0 

1003001000 Κριθάρι ζυθοποιίας 513 Βλ. προσάρτημα 2- 
Α-1 παράγραφος 12 

Βλέπε παράρτημα 3 

1003009010 Αναποφλοίωτο κριθάρι 324 % ή 
326 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

Ε
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1003009020 Αποφλοιωμένο κριθάρι 299,7 % ή 
361 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

Ε 

1003009090 Άλλο 299,7 13 

1004001000 Για σπορά 554,8 5 

1004009000 Άλλο 3 0 

1005100000 Για σπορά 328 5 

1005901000 Για διατροφή 328 5 

1005902000 Ποπ κορν 630 13 

1005909000 Άλλα 328 13 

1006100000 Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) — Χ 

1006201000 Μη κολλώδες — Χ 

1006202000 Κολλώδες — Χ 

1006301000 Μη κολλώδες — Χ 

1006302000 Κολλώδες — Χ 

1006400000 Ρύζι σε θραύσματα — Χ 

1007001000 Για σπορά 779,4 10 

1007009000 Άλλο 3 0 

1008100000 Φαγόπυρο 256,1 15 

1008201010 Για σπορά 18 5 

1008201090 Άλλα 3 0 

1008209000 Άλλα 3 0 

1008300000 Κεχρί το μακρό 3 0 

1008900000 Άλλα δημητριακά: 800,3 15 

1101001000 Σιταριού 4,2 3 

1101002000 Σμιγαδιού 5 0 

1102100000 Αλεύρι σίκαλης 5 0 

1102200000 Αλεύρι καλαμποκιού 5 0 

1102901000 Αλεύρι κριθαριού 260 10 

1102902000 Αλεύρι ρυζιού — X 

1102909000 Άλλα 800,3 15
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1103110000 Σιταριού 288,2 10 

1103130000 Καλαμποκιού 162,9 10 

1103191000 Κριθαριού 260 10 

1103192000 Βρώμης 554,8 13 

1103193000 Ρυζιού — Χ 

1103199000 Άλλα 800,3 13 

1103201000 Σιταριού 288,2 10 

1103202000 Ρυζιού — Χ 

1103203000 Κριθαριού 260 10 

1103209000 Άλλα 800,3 15 

1104120000 Βρώμης 554,8 13 

1104191000 Ρυζιού — Χ 

1104192000 Κριθαριού 233 10 

1104199000 Άλλα 800,3 15 

1104220000 Βρώμης 554,8 13 

1104230000 Καλαμποκιού 167 10 

1104291000 Κόικα (coicis semen) 800,3 15 

1104292000 Κριθαριού 126 10 

1104299000 Άλλα 800,3 15 

1104301000 Ρυζιού 5 10 

1104309000 Άλλα 5 0 

1105100000 Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη 304 13 

1105200000 Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) 

304 10 

1106100000 Από ξηρά όσπρια της κλάσης 07.13 8 5 

1106201000 Από αραρούτη 8 5 

1106209000 Άλλα 8 5 

1106300000 Από προϊόντα του κεφαλαίου 8 8 0 

1107100000 Ακαβούρντιστη 269 Βλ. προσάρτημα 2- 
Α-1 παράγραφος 12 

Βλέπε παράρτημα 3 

1107201000 Καπνιστή 269 10 

1107209000 Άλλα 27 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1108110000 Άμυλο σιταριού 50,9 5 

1108121000 Για διατροφή 226 15 

1108129000 Άλλα 226 15 

1108130000 Άμυλο πατάτας 455 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1108141000 Για διατροφή 455 15 

1108149000 Άλλα 455 15 

1108191000 Γλυκοπατάτας 241,2 15 

1108199000 Άλλα 800,3 15 

1108200000 Ινουλίνη 800,3 15 

1109000000 Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 8 0 

1201001000 Για σογιέλαιο και πίτα σογιέλαιου 487 % ή 956 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

5 

1201009010 Για φύτρα φασολιών 487 % ή 
956 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

Ε 

1201009090 Άλλα 487 % ή 
956 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

Ε 

1202100000 Με κέλυφος 230,5 18 

1202200000 Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα 230,5 18 

1203000000 Κοπρά 3 0 

1204000000 Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα 3 0 

1205101000 Σπόροι για φύτευση κτηνοτροφικών φυτών 0 0 

1205109000 Άλλα 10 0 

1205901000 Σπόροι για φύτευση κτηνοτροφικών φυτών 0 0 

1205909000 Άλλα 10 0 

1206000000 Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα 25 0 

1207200000 Σπέρματα βαμβακιού 3 0 

1207400000 Σπέρματα σουσαμιού 630 % ή 
6 660 won/kg ανα 

λόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

18 

1207500000 Σπέρματα σιναπιού 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1207910000 Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους 3 0 

1207991000 Σπέρματα περίλλα 40 % ή 
410 won/kg αναλό 
γως του ποιο είναι 

μεγαλύτερο 

10 

1207992000 Σπέρματα Karite 3 0 

1207993000 Πυρήνες ελαιοφοίνικα 3 0 

1207994000 Σπέρματα ρίκινου 3 0 

1207995000 Σπέρματα κνήκου 3 0 

1207999000 Άλλα 3 0 

1208100000 Από σπέρματα σόγιας 3 0 

1208900000 Άλλα 3 0 

1209100000 Σπέρματα ζαχαρότευτλων 0 0 

1209210000 Μηδικής (luzerne) 0 0 

1209220000 Τριφυλλιού (Trifolium spp.) 0 0 

1209230000 Φεστούκας 0 0 

1209240000 Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) 0 0 

1209250000 Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0 0 

1209291000 Λούπινου 0 0 

1209292000 Σόργου του Σουδάν 0 0 

1209293000 Δακτυλίδας 0 0 

1209294000 Φλέου του λειμώνιου 0 0 

1209299000 Άλλα 0 0 

1209300000 Σπέρματα ποωδών φυτών που καλλιεργούνται κυρίως για τα άνθη 
τους 

0 0 

1209911010 Σπέρματα κρεμμυδιού 0 0 

1209911090 Άλλα 0 0 

1209912000 Σπέρματα από ραπανάκι 0 0 

1209919000 Άλλα 0 0 

1209991010 Σπέρματα βελανιδιάς 0 0 

1209991090 Άλλα 0 0 

1209992000 Σπέρματα οπωροφόρων δέντρων 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1209993000 Σπέρματα καπνού 0 0 

1209994000 Σπέρματα για χλοοτάπητα 0 0 

1209999000 Άλλα 0 0 

1210100000 Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβό 
λων 

30 10 

1210201000 Κώνοι λυκίσκου 30 0 

1210202000 Λουπουλίνη 30 0 

1211201100 Ακατέργαστος πάναξ γκίνζενγκ (ginseng) 222,8 Ε 

1211201210 Μεγάλες ρίζες 222,8 Ε 

1211201220 Διακλάδωση πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) 222,8 Ε 

1211201240 Μικρή ρίζα 222,8 Ε 

1211201310 Μεγάλη ρίζα 754,3 Ε 

1211201320 Διακλάδωση πάνακος γκίνζενγκ Ginseng 754,3 Ε 

1211201330 Μικρή ρίζα 754,3 Ε 

1211202110 Σκόνη 18 15 

1211202120 Δισκία ή κάψουλες 18 10 

1211202190 Άλλα 18 15 

1211202210 Σκόνη 754,3 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1211202220 Δισκία ή κάψουλες 754,3 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1211202290 Άλλα 754,3 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1211209100 Φύλλα και βλαστοί ginseng 754,3 15 

1211209200 Σπέρματα ginseng 754,3 15 

1211209900 Άλλα 754,3 15 

1211300000 Κόκα (φύλλα) 8 0 

1211400000 Άχυρο παπαρούνας 8 0 

1211901000 Κόνδυλος ακόνιτου 8 0 

1211902000 Ρίζωμα κοπτίδας 8 0 

1211903000 Ρίζα πολύγαλου 8 0 

1211904000 Βολβοί φριτιλαρίας 8 0 

1211905000 Φλοιός ευκομμίας 8 0 

1211906000 Ρίζες γλυκόριζας 8 0

EL L 127/124 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)126 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1211909010 Σπέρματα άμωμου 8 0 

1211909020 Σπέρματα ζίζυφου 8 0 

1211909030 Καρποί κουισκουάλου 8 0 

1211909040 Σαρκώδης απόφυση σπερμάτων του φυτού Longanae arillus 8 0 

1211909050 Καρποί κράταιγου 8 0 

1211909060 Σπέρματα νελούμβιου 8 0 

1211909070 Μέντα 8 0 

1211909080 Ξανθύξυλο το πιπερώδες 8 5 

1211909091 Αποξηραμένο platycodon grandiflorum 8 0 

1211909099 Άλλα 8 0 

1212201010 Αποξηραμένα 20 5 

1212201020 Διατηρημένα με απλή ψύξη 20 3 

1212201030 Κατεψυγμένα 10 3 

1212201090 Άλλα 20 5 

1212202010 Αποξηραμένα 20 10 

1212202020 Αλατισμένο 20 5 

1212202030 Διατηρημένα με απλή ψύξη 20 5 

1212202040 Κατεψυγμένα 45 5 

1212202090 Άλλα 20 5 

1212203010 Αποξηραμένα 20 5 

1212203020 Διατηρημένα με απλή ψύξη 20 5 

1212203030 Κατεψυγμένα 45 7 

1212203090 Άλλα 20 3 

1212204010 Νωπά 20 3 

1212204020 Διατηρημένα με απλή ψύξη 20 3 

1212204030 Κατεψυγμένα 45 5 

1212204090 Άλλα 20 3 

1212205010 Αλατισμένο 20 5 

1212205020 Διατηρημένα με απλή ψύξη 20 5 

1212205030 Κατεψυγμένα 45 5 

1212205090 Άλλα 20 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1212206010 Κατεψυγμένα 45 3 

1212206090 Άλλα 20 3 

1212207011 Κατεψυγμένα 45 3 

1212207019 Άλλα 20 3 

1212207021 Κατεψυγμένα 45 3 

1212207029 Άλλα 20 3 

1212207031 Κατεψυγμένα 45 3 

1212207039 Άλλα 20 3 

1212208011 Κατεψυγμένα 45 3 

1212208019 Άλλα 20 3 

1212208021 Κατεψυγμένα 45 3 

1212208029 Άλλα 20 3 

1212208031 Κατεψυγμένα 45 0 

1212208039 Άλλα 20 0 

1212209011 Κατεψυγμένα 45 0 

1212209019 Άλλα 20 0 

1212209091 Κατεψυγμένα 45 5 

1212209099 Άλλα 20 5 

1212910000 Ζαχαρότευτλα. 3 0 

1212991000 Ριζες κιχωρίου, άφρυκτες, της ποικιλίας Cichorium intybus sati
vum 

8 0 

1212992000 Κόνδυλος kuyaku 8 0 

1212993000 Γύρη 8 0 

1212994000 Ζαχαροκάλαμο 3 0 

1212995000 Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρου 
πιών 

20 0 

1212996000 Κουκούτσια και αμύγδαλα από βερίκοκα, ροδάκινα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια) ή δαμάσκηνα 

8 0 

1212999000 Άλλα 8 0 

1213000000 Άχυρα και φλοιοί δημητριακών, ανέτοιμα, έστω και τεμαχισμένα, 
αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

8 5 

1214101000 Για διατροφή 1 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1214109000 Άλλα 10 0 

1214901000 Ρίζες κτηνοτροφικές 100,5 15 

1214909011 Για διατροφή 1 5 

1214909019 Άλλα 18 5 

1214909090 Άλλα 100,5 15 

1301200000 Γόμα Αραβική 3 0 

1301901000 Ελαιορητίνες 3 0 

1301902010 Σελάκη 3 0 

1301902090 Άλλα 3 0 

1301909000 Άλλα 3 0 

1302110000 Όπιου 8 0 

1302120000 Γλυκόριζας 8 0 

1302130000 Λυκίσκου 30 0 

1302191110 Εκχύλισμα λευκού ginseng 20 13 

1302191120 Εκχύλισμα λευκού ginseng σε σκόνη 20 13 

1302191190 Άλλα 20 10 

1302191210 Εκχύλισμα κόκκινου ginseng 754,3 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1302191220 Εκχύλισμα κόκκινου ginseng σε σκόνη 754,3 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1302191290 Άλλα 754,3 15 Βλέπε παράρτημα 3 

1302191900 Άλλα 20 10 

1302192000 Υγρό από κέλυφος ανακαρδίου 8 0 

1302193000 Λάκα της Κίνας 8 5 

1302199010 Χυμοί και εκχυλίσματα αλόης 8 0 

1302199020 Εκχύλισμα κόλας 8 0 

1302199091 Ελαιορητίνη βανίλιας ή εκχύλισμα βανίλιας 8 0 

1302199099 Άλλα 8 0 

1302200000 Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις 8 0 

1302311000 Αγάρ-αγάρ σε λωρίδες 8 3 

1302312000 Αγάρ-αγάρ σε σκόνη 8 5 

1302319000 Άλλα 8 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1302320000 Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από 
σπέρματα γκουάρ (guarée), έστω και τροποποιημένα 

8 0 

1302390000 Άλλα 8 0 

1401101000 Μπαμπού, φυλλόσταχυς 8 5 

1401102000 Ακατέργαστο μπαμπού 8 5 

1401109000 Άλλα 8 5 

1401201000 Διαχωρισμένα ή τανυσμένα 8 5 

1401209000 Άλλα 8 5 

1401901000 Φλοιός από αραρούτη 8 5 

1401909000 Άλλα 8 5 

1404200000 Χνούδι σπόρων βαμβακιού 3 0 

1404901000 Σκληροί σπόροι, πυρήνες (κουκούτσια), κελύφη και καρποί (π.χ. 
κορόζο), για λάξευση· 

3 10 

1404902010 Φλοιός βρουσσονετίας της παπυροφόρου 3 10 

1404902020 Φλοιός του εδγεβορθίας της παπυροφόρου 3 10 

1404902090 Άλλα 3 10 

1404903010 Φύλλα βελανιδιάς του είδους Quercus dentata 5 5 

1404903020 Φύλλα σμιλακίνας 5 5 

1404903090 Άλλα 5 5 

1404904000 Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το 
παραγέμισμα (π.χ. καπόκ, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω 
και σε στρώμα με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες 

3 10 

1404905000 Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την 
κατασκευή σκουπών (π.χ. σόργο, πιασσάβα, αγριάδα, ιστλ), έστω 
και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες 

3 10 

1404906010 Κηκίδες βελανιδιάς 3 10 

1404906020 Κέλυφος αμυγδάλων 3 10 

1404906090 Άλλα 3 10 

1404909000 Άλλα 3 0 

1501001010 Με βαθμό οξύτητας που δεν υπερβαίνει το 1 3 0 

1501001090 Άλλα 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1501002000 Λίπη πουλερικών 3 0 

1502001010 Με βαθμό οξύτητας που δεν υπερβαίνει το 2 2 0 

1502001090 Άλλα 2 0 

1502009000 Άλλα 3 0 

1503002000 Χοιρινό λίπος με την ονομασία «saindoux», 3 0 

1503009000 Άλλα 3 0 

1504101000 Λάδι από συκώτι καρχαρία και τα κλάσματά του 3 3 

1504109000 Άλλα 3 3 

1504200000 Λάδι και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια 
από συκώτι 

3 5 

1504301000 Λάδι φάλαινας και τα κλάσματα του 3 0 

1504309000 Άλλα 3 0 

1505001000 Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη) 3 0 

1505009000 Άλλα 3 0 

1506001000 Ποδέλαιο βοοειδών και τα κλάσματά του 3 0 

1506009000 Άλλα 3 0 

1507100000 Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο 5,4 10 

1507901000 Εξευγενισμένο λάδι 5,4 5 

1507909000 Άλλα 8 5 

1508100000 Λάδι ακατέργαστο 27 7 

1508901000 Εξευγενισμένο λάδι 27 5 

1508909000 Άλλα 27 5 

1509100000 Παρθένο 8 5 

1509900000 Άλλα 8 0 

1510000000 Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά 
από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα 
τισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια 
ή κλάσματα της κλάσης 15.09 

8 0 

1511100000 Λάδι ακατέργαστο 3 0 

1511901000 Φοινικελεϊνη 2 0 

1511902000 Φοινικοστεατίνη 2 0 

1511909000 Άλλα 2 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1512111000 Ηλιοτρόπιου 10 0 

1512112000 Κνήκου 8 0 

1512191010 Ηλιοτρόπιου 10 5 

1512191020 Κνήκου 8 0 

1512199010 Ηλιοτρόπιου 10 0 

1512199020 Κνήκου 8 5 

1512210000 Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι 
(gossipol) 

5,4 5 

1512291000 Εξευγενισμένο λάδι 5,4 0 

1512299000 Άλλα 8 5 

1513110000 Λάδι ακατέργαστο 3 0 

1513191000 Εξευγενισμένο λάδι 3 0 

1513199000 Άλλα 3 0 

1513211000 Φοινικοπυρηνέλαιο 5 0 

1513212000 Λάδι φοίνικα Babassu 8 0 

1513291010 Φοινικοπυρηνέλαιο 5 0 

1513291020 Λάδι φοίνικα Babassu 8 0 

1513299000 Άλλα 8 0 

1514110000 Λάδι ακατέργαστο 8 10 

1514191000 Εξευγενισμένο λάδι 10 5 

1514199000 Άλλα 10 5 

1514911000 Άλλα λάδια αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης 8 5 

1514912000 Λάδι σιναπιού 30 5 

1514991010 Άλλα λάδια αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης 10 5 

1514991020 Λάδι σιναπιού 30 5 

1514999000 Άλλα 10 5 

1515110000 Λάδι ακατέργαστο 8 0 

1515190000 Άλλα 8 5 

1515210000 Λάδι ακατέργαστο 8 5 

1515290000 Άλλα 8 5 

1515300000 Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 8 5

EL L 127/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)132 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1515500000 Σησαμέλαιο και τα κλάσματά του 630 % ή 
12 060 won/kg, 

αναλόγως του ποιο 
είναι μεγαλύτερο 

18 

1515901000 Λάδι περίλλας και κλάσματά του 36 12 

1515909010 Λάδι ρυζιού και τα κλάσματά του 8 7 

1515909020 Λάδι καμέλιας και κλάσματά του 8 5 

1515909030 Λάδι jojoba και τα κλάσματά του 8 5 

1515909040 Λάδι τουνγκ (abrasin) και τα κλάσματά του 8 0 

1515909090 Άλλα 8 5 

1516101000 Βόειο στέαρ και τα κλάσματά του 8 0 

1516102000 Λάδι φάλαινας και κλάσματά του 8 0 

1516109000 Άλλα 8 0 

1516201010 Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του 36 5 

1516201020 Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του 36 5 

1516201030 Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και τα κλάσματά του 36 5 

1516201040 Λάδι περίλλας και κλάσματα του 36 12 

1516201050 Σησαμέλαιο και τα κλάσματά του 36 12 

1516202010 Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του 8 0 

1516202020 Φοινικοπυρηνέλαιο και τα κλάσματά του 8 0 

1516202030 Καλαμποκέλαιο και κλάσματά του 8 5 

1516202040 Βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του 8 5 

1516202050 Σογιέλαιο και τα κλάσματά του 8 0 

1516202090 Άλλα 8 5 

1517100000 Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης 8 3 

1517901000 Απομίμηση λαρδιού 8 0 

1517902000 Μαγειρικό λίπος 8 3 

1517909000 Άλλα 8 5 

1518001000 Αφυδατωμένο ρετσινόλαδο 8 5 

1518002000 Εποξειδωμένο σογιέλαιο 8 5 

1518009000 Άλλα 8 5 

1520000000 Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα υγρά και αλισίβες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1521101000 Καρναουβικός κηρός 8 0 

1521102000 Κηρός φοίνικα 8 0 

1521109000 Άλλα 8 0 

1521901000 Κεριά σπέρματος κήτους 8 3 

1521902000 Κηρός μελισσών 8 0 

1521909000 Άλλα 8 0 

1522001010 Φυσικά 8 0 

1522001090 Άλλα 8 0 

1522009000 Άλλα 8 0 

1601001000 Λουκάνικα 18 5 

1601009000 Άλλα 30 5 

1602100000 Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 30 15 

1602201000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 7 

1602209000 Άλλα 30 7 

1602311000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 10 

1602319000 Άλλα 30 7 

1602321010 Σούπα Samge-tang 30 10 

1602321090 Άλλα 30 10 

1602329000 Άλλα 30 10 

1602391000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 10 

1602399000 Άλλα 30 10 

1602411000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 5 

1602419000 Άλλα 27 5 

1602421000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 5 

1602429000 Άλλα 27 5 

1602491000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 6 

1602499000 Άλλα 27 5 

1602501000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 72 15 

1602509000 Άλλα 72 15
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

1602901000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 30 15 

1602909000 Άλλα 30 15 

1603001000 Εκχυλίσματα κρέατος: 30 10 

1603002000 Χυμοί κρέατος 30 15 

1603003000 Εκχυλίσματα ψαριών 30 3 

1603004000 Χυμοί ψαριών 30 3 

1603009000 Άλλα 30 3 

1604111000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 5 

1604119000 Άλλα 20 3 

1604121000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 5 

1604129000 Άλλα 20 5 

1604131000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

1604139000 Άλλα 20 3 

1604141011 Σε λάδι 20 10 

1604141012 Βρασμένα 20 10 

1604141019 Άλλα 20 10 

1604141021 Σε λάδι 20 10 

1604141022 Βρασμένα 20 10 

1604141029 Άλλα 20 10 

1604141031 Σε λάδι 20 10 

1604141032 Βρασμένα 20 10 

1604141039 Άλλα 20 10 

1604149000 Άλλα 20 10 

1604151000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 7 

1604159000 Άλλα 20 7 

1604161000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 7 

1604169000 Άλλα 20 7 

1604191010 Λουτσοζαργάνες 20 5 

1604191020 Σαφρίδι 20 5 

1604191030 Χέλια (Anquilla spp.) 20 5 

1604191090 Άλλα 20 5
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1604199010 Παρασκευάσματα ξηρού μονάκανθου (stephanolepis cirrhifer) 20 3 

1604199090 Άλλα 20 3 

1604201000 Πολτοί ψαριών 20 3 

1604202000 Ψάρια μαριναρισμένα 20 3 

1604203000 Λουκάνικα από ψάρι 20 3 

1604204010 Με γεύση κάβουρα 20 3 

1604204090 Άλλα 20 3 

1604209000 Άλλα 20 5 

1604301000 Χαβιάρι 20 3 

1604302000 Υποκατάστατα χαβιαριού 20 3 

1605101010 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

1605101020 Καπνιστά, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε αεροστεγείς 
συσκευασίες 

20 3 

1605101090 Άλλα 20 3 

1605109000 Άλλα 20 5 

1605201000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

1605209010 Καπνιστά 20 3 

1605209020 Παναρισμένα 20 3 

1605209090 Άλλα 20 5 

1605301000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

1605309000 Άλλα 20 3 

1605401000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

1605409000 Άλλα 20 3 

1605901010 Στρείδια 20 3 

1605901020 Μύδια 20 5 

1605901030 Κυδώνια 20 5 

1605901040 Μεθύστρες 20 5 

1605901070 Βούκινα (μαλάκιο Bai top) 20 5 

1605901080 Καλαμάρια 20 3 

1605901091 Αλιώτιδες (αυτί της θάλασσας) 20 3 

1605901092 Μαλάκιο Batillus cornutus 20 3
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1605901099 Άλλα 20 5 

1605902010 Καλαμάρια 20 10 

1605902020 Βούκινα (μαλάκιο Bai top) 20 5 

1605902030 Μεθύστρες 20 5 

1605902090 Άλλα 20 3 

1605909010 Καλαμάρια με καρυκεύματα 20 10 

1605909020 Ολοθουρίες 20 3 

1605909030 Βούκινα (μαλάκιο Bai top) 20 5 

1605909040 Μύδια 20 7 

1605909090 Άλλα 20 5 

1701111000 Με πόλωση που δεν υπερβαίνει τους 98,5° 3 0 

1701112000 Με πόλωση που υπερβαίνει τους 98,5° 3 0 

1701121000 Με πόλωση που δεν υπερβαίνει τους 98,5° 3 0 

1701122000 Με πόλωση που υπερβαίνει τους 98,5° 3 0 

1701910000 Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 40 Ε 

1701990000 Άλλη 40 16-A Βλέπε παράρτημα 3 

1702111000 Λακτόζη 49,5 5 

1702119000 Σιρόπι λακτόζης 20 10 

1702191000 Λακτόζη 49,5 5 

1702199000 Σιρόπι λακτόζης 20 10 

1702201000 Ζάχαρη σφενδάμνου 8 5 

1702202000 Σιρόπι σφενδάμνου 8 0 

1702301000 Γλυκόζη 8 5 

1702302000 Σιρόπι γλυκόζης 8 5 

1702401000 Γλυκόζη 8 5 

1702402000 Σιρόπι γλυκόζης 8 5 

1702500000 Φρουκτόζη χημικώς καθαρή 8 5 

1702601000 Φρουκτόζη 8 0 

1702602000 Σιρόπι φρουκτόζης 8 5 

1702901000 Τεχνητό μέλι 243 10
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1702902000 Καραμέλα 8 0 

1702903000 Μαλτόζη 8 5 

1702909000 Άλλα 8 5 

1703101000 Για χρήση στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών 3 10 

1703109000 Άλλα 3 0 

1703901000 Για χρήση στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών 3 10 

1703909000 Άλλα 3 0 

1704100000 Τσίχλες (chewing-gum), έστω και με επικάλυψη ζάχαρη 8 5 

1704901000 Εκχύλισμα γλυκόριζας, όχι συσκευασμένη ως είδος ζαχαροπλα 
στικής 

8 10 

1704902010 Καραμέλες σε σχήμα σταγόνας 8 5 

1704902020 Καραμέλες 8 5 

1704902090 Άλλα 8 5 

1704909000 Άλλα 8 5 

1801001000 Ακατέργαστα 2 0 

1801002000 Φρυγμένα 8 0 

1802001000 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου 8 0 

1802009000 Άλλα 8 0 

1803100000 Μη αποβουτυρωμένο 5 0 

1803200000 Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένο 5 0 

1804000000 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 5 0 

1805000000 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
υλών 

5 0 

1806100000 Κακάο σε σκόνη, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
υλών 

8 0 

1806201000 Σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής με βάση τη σοκολάτα 8 5 

1806209010 Παρασκεύασμα με βάση το κακάο περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
σκόνη γάλακτος τουλάχιστον 50 % 

8 5 

1806209090 Άλλα 8 5 

1806311000 Σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής με βάση τη σοκολάτα 8 5 

1806319000 Άλλα 8 5 

1806321000 Σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής με βάση τη σοκολάτα 8 5
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1806329000 Άλλα 8 5 

1806901000 Σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής με βάση τη σοκολάτα 8 5 

1806902111 Γάλα σε σκόνη που έχει ανασυσταθεί 36 12 

1806902119 Άλλα 40 12 

1806902191 Αλεύρου βρώμης 8 0 

1806902199 Άλλα 8 0 

1806902210 Κριθάλευρου 8 5 

1806902290 Άλλα — Χ 

1806902910 Εκχυλίσματος βύνης 30 5 

1806902920 Παρασκευασμάτων διατροφής από προϊόντα τωv κλάσεων 04.01 
έως 04.04: 

36 10 

1806902991 Αλεύρου βρώμης 8 0 

1806902992 Κριθάλευρου 8 5 

1806902999 Άλλα — Χ 

1806903010 Έτοιμων τροφίμων που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη δημη 
τριακών ή προϊόντων δημητριακών 

5,4 0 

1806903091 Ρύζι σε κόκκους 8 10 

1806903099 Άλλα 8 5 

1806909010 Παρασκεύασμα με βάση το κακάο με περιεκτικότητα σε σκόνη 
γάλακτος τουλάχιστον 50 % 

8 0 

1806909090 Άλλα 8 0 

1901101010 Γάλα σε σκόνη που έχει ανασυσταθεί 36 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

13 

1901101090 Άλλα 40 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

13 

1901109010 Αλεύρου βρώμης 8 5 

1901109090 Άλλα 8 0 

1901201000 Ρυζάλευρου — Χ 

1901202000 Κριθάλευρου 8 5 

1901209000 Άλλα — Χ 

1901901000 Εκχύλισμα βύνης 30 5 

1901902000 Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα τωv κλάσεων 04.01 
έως 04.04: 

36 10
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1901909010 Άλευρο βρώμης 8 5 

1901909091 Ρυζάλευρου — Χ 

1901909092 Κριθάλευρου 8 0 

1901909099 Άλλα — Χ 

1902111000 Σπαγγέτι 8 5 

1902112000 Μακαρόνια 8 5 

1902119000 Άλλα 8 5 

1902191000 Νούντλς 8 0 

1902192000 Κινέζικα λεπτά ζυμαρικά (μαλλιά αγγέλου) 45 % ή 355 won/ 
kg, αναλόγως του 
ποιο είναι μεγαλύ 

τερο 

5 

1902193000 Naeng-myun 8 5 

1902199000 Άλλα 8 0 

1902200000 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς 
παρασκευασμένα) 

8 0 

1902301010 Ramen 8 0 

1902301090 Άλλα 8 0 

1902309000 Άλλα 8 0 

1902400000 Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) 8 5 

1903001000 Ταπιόκα 8 5 

1903009000 Άλλα 8 5 

1904101000 Νιφάδες καλαμποκιού (κορν-φλέικς) 5,4 0 

1904102000 Τσιπ καλαμποκιού 5,4 0 

1904103000 Διογκωμένο ρύζι 5,4 5 

1904109000 Άλλα 5,4 0 

1904201000 Παρασκευάσματα τύπου μούσλι 45 0 

1904209000 Άλλα 5,4 0 

1904300000 Πλιγούρι από σιτάρι 8 0 

1904901010 Ρύζι στον ατμό ή βρασμένο 50 10
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1904901090 Άλλα 8 10 

1904909000 Άλλα 8 0 

1905100000 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot» 8 10 

1905200000 Ψωμί με καρυκεύματα 8 10 

1905310000 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 8 5 

1905320000 Γκόφρες και γκοφρέτες 8 5 

1905400000 Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα 8 5 

1905901010 Ψωμί 8 5 

1905901020 Γαλέτες 8 10 

1905901030 Γλυκά και κέικ 8 5 

1905901040 Παξιμάδια, μπισκότα και αλμυρά μπισκότα (κράκερ) 8 5 

1905901050 Προϊόντα αρτοποιίας από ρύζι 8 0 

1905901090 Άλλα 8 5 

1905909010 Κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα 8 10 

1905909020 Ρυζόχαρτο 8 5 

1905909090 Άλλα 8 0 

2001100000 Αγγούρια και αγγουράκια 30 0 

2001901000 Φρούτα και ξηροί καρποί 30 0 

2001909010 Ασκαλώνια 30 5 

2001909020 Ντομάτες 30 5 

2001909030 Κουνουπίδια 30 5 

2001909040 Γλυκό καλαμπόκι 30 5 

2001909050 Ασκαλώνια Rakkyo 30 5 

2001909060 Σκόρδα 30 10 

2001909070 Κρεμμύδια 30 5 

2001909090 Άλλα 30 5 

2002100000 Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια 8 0 

2002901000 Πολτός τομάτας (με περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά, τουλάχι 
στον 24 %) 

5 0 

2002909000 Άλλα 8 0
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2003104000 Μανιτάρια καλλιέργειας (Agaricus bisporus) 20 0 

2003109000 Άλλα 20 7 

2003200000 Τρούφες 20 10 

2003901000 Μανιτάρια Lentinus edodes (shiitake) 20 15 

2003902000 Μανιτάρια Tricholoma matsutake 20 15 

2003909000 Άλλα 20 0 

2004100000 Πατάτες 18 0 

2004901000 Γλυκό καλαμπόκι 30 5 

2004909000 Άλλα 30 0 

2005101000 Πουρές καλαμποκιού για βρέφη 20 5 

2005109000 Άλλα 20 5 

2005201000 Κροκέτες από νιφάδες 20 7 

2005209000 Άλλα 20 5 

2005400000 Μπιζέλια (Pisum sativum) 20 5 

2005511000 Μικρών πράσινων φασολιών 20 5 

2005512000 Μικρών κόκκινων φασολιών 20 5 

2005519000 Άλλα 20 5 

2005591000 Μικρών πράσινων φασολιών 20 5 

2005592000 Μικρών κόκκινων φασολιών 20 5 

2005599000 Άλλα 20 5 

2005600000 Σπαράγγια 20 10 

2005700000 Ελιές 20 5 

2005800000 Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) 15 5 

2005910000 Βλαστοί μπαμπού 20 10 

2005991000 Μείγμα λαχανικών Kim-chi 20 5 

2005992000 Ξινολάχανο 20 0 

2005999000 Άλλα 20 0 

2006001000 Μαρόν γλασέ 30 15 

2006002000 Ανανάς 30 5
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2006003000 Ζιγγίβερι 30 5 

2006004000 Ρίζες λωτού 30 5 

2006005000 Μπιζέλια (Pisum sativum) 20 5 

2006006010 Φασόλια σε σπόρους 20 5 

2006006090 Άλλα 20 5 

2006007000 Σπαράγγια 20 5 

2006008000 Ελιά 20 5 

2006009010 Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) 15 0 

2006009020 Βλαστοί μπαμπού 20 7 

2006009030 Άλλων λαχανικών 20 5 

2006009090 Άλλα 30 5 

2007100000 Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 30 5 

2007911000 Γλυκά κoυταλιoύ, ζελέδες φρούτων, μαρμελάδες 30 5 

2007919000 Άλλα 30 5 

2007991000 Γλυκά κoυταλιoύ, ζελέδες φρούτων, μαρμελάδες 30 7 

2007999000 Άλλα 30 5 

2008111000 Βούτυρο αράπικων φιστικιών 50 10 

2008119000 Άλλα 63,9 10 

2008191000 Κάστανα 50 15 

2008192000 Καρύδες 45 0 

2008199000 Άλλα 45 7 

2008200000 Ανανάς 45 5 

2008301000 Κίτρο yuzu (Citrus junos) 45 5 

2008309000 Άλλα 45 5 

2008400000 Αχλάδια 45 7 

2008500000 Βερίκοκα 45 0 

2008600000 Κεράσια 45 7 

2008701000 Σε αεροστεγείς συσκευασίες, με προσθήκη ζάχαρης 50 7 

2008709000 Άλλα 45 5 

2008800000 Φράουλες 45 7 

2008910000 Καρδιές φοινίκων 45 10
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2008921010 Σε αεροστεγείς συσκευασίες, με προσθήκη ζάχαρης 50 5 

2008921090 Άλλα 45 5 

2008922000 Φρουτοσαλάτα 45 5 

2008929000 Άλλα 45 5 

2008991000 Σταφύλια 45 5 

2008992000 Μήλα 45 5 

2008993000 Ποπ κορν 45 7 

2008999000 Άλλα 45 10 

2009110000 Κατεψυγμένοι 54 3 

2009120000 Μη κατεψυγμένοι, αξίας Βrix που δεν υπερβαίνει το 20 54 5 

2009190000 Άλλοι 54 3 

2009210000 Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 30 10 

2009290000 Άλλοι 30 7 

2009311000 Χυμοί λεμονιού 50 5 

2009312000 Χυμός γλυκολέμονου 50 5 

2009319000 Άλλοι 54 10 

2009391000 Χυμός λεμονιών 50 7 

2009392000 Χυμός γλυκολέμονου 50 5 

2009399000 Άλλοι 54 10 

2009410000 Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 50 5 

2009490000 Άλλοι 50 5 

2009500000 Χυμοί ντομάτας 30 5 

2009610000 Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 30 45 0 

2009690000 Άλλοι 45 0 

2009710000 Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 45 10 

2009790000 Άλλοι 45 7 

2009801010 Χυμοί ροδάνικου 50 10 

2009801020 Χυμοί φράουλας 50 10 

2009801090 Άλλοι 50 7 

2009802000 Χυμοί λαχανικών 30 5
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2009901010 Κυρίως με βάση χυμό πορτοκαλιού 50 7 

2009901020 Κυρίως με βάση χυμό μήλου 50 10 

2009901030 Κυρίως με βάση χυμό σταφυλιού 50 12 

2009901090 Άλλα 50 7 

2009902000 Λαχανικών 30 0 

2009909000 Άλλα 50 10 

2101110000 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα 8 5 

2101121000 Στιγμιαίος καφές 8 5 

2101129010 Που περιέχουν γάλα, κρέμα γάλακτος ή υποκατάστατα αυτών 8 5 

2101129090 Άλλα 8 5 

2101201000 Που περιέχουν ζάχαρη, λεμόνι ή υποκατάστατα αυτών 40 7 

2101209000 Άλλα 40 7 

2101301000 Κριθαριού 8 5 

2101309000 Άλλα 8 5 

2102101000 Ζύμη ζυθοποιίας 8 0 

2102102000 Ζύμη απόσταξης 8 10 

2102103000 Ζύμη αρτοποιίας 8 5 

2102104000 Ζύμες καλλιέργειας 8 0 

2102109000 Άλλα 8 5 

2102201000 Ζύμες αδρανείς 8 5 

2102202000 Nulook 8 10 

2102203010 Δισκίων 8 0 

2102203090 Άλλα 8 0 

2102204010 Δισκίων 8 0 

2102204090 Άλλα 8 5 

2102209000 Άλλα 8 5 

2102300000 Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 8 0 

2103100000 Σάλτσα σόγιας 8 5
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2103201000 Κέτσαπ 8 0 

2103202000 Σάλτσες τομάτας 45 0 

2103301000 Αλεύρι από σινάπι 8 0 

2103302000 Μουστάρδα παρασκευασμένη 8 0 

2103901010 Πάστα σόγιας 8 10 

2103901020 Κινέζικη πάστα σόγιας 8 10 

2103901030 Καυτερή πάστα σόγιας 45 5 

2103901090 Άλλα 45 5 

2103909010 Μαγιονέζα 8 10 

2103909020 Στιγμιαίο κάρυ 45 5 

2103909030 Ανάμεικτά καρυκεύματα 45 15 

2103909040 Maejoo 16 % ή 64 won/kg, 
αναλόγως του ποιο 

είναι μεγαλύτερο 

10 

2103909090 Άλλα 45 15 

2104101000 Κρέατος 18 7 

2104102000 Ψαριών 30 5 

2104103000 Λαχανικών 18 5 

2104109000 Άλλα 18 5 

2104200000 Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα 30 5 

2105001010 Χωρίς κακάο 8 7 

2105001090 Άλλα 8 7 

2105009010 Χωρίς κακάο 8 5 

2105009090 Άλλα 8 5 

2106101000 Πήγμα γάλακτος σόγιας (τόφου) 8 5 

2106109010 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνη τουλάχιστον 48 % 8 0 

2106109090 Άλλα 8 0 

2106901010 Βάση από κόλα 8 0 

2106901020 Βάση ποτών από αρωματισμένα φρούτα 8 5 

2106901090 Άλλα 8 0
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2106902000 Σιρόπια από ζάχαρα, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών· 

8 0 

2106903011 Αφέψημα ginseng 8 10 

2106903019 Άλλα 8 0 

2106903021 Αφέψημα κόκκινου ginseng 754,3 10 

2106903029 Άλλα 754,3 10 

2106904010 Πορφύρα 8 5 

2106904090 Άλλα 8 5 

2106909010 Κρέμα για καφέ 8 5 

2106909020 Παρασκευάσματα με βάση το βούτυρο 8 7 

2106909030 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
παγωτού 

8 5 

2106909040 Προϊόντα αυτόλυσης ζυμών και άλλα εκχυλίσματα ζύμης 8 5 

2106909050 Παρασκευάσματα αρτυματικών υλών 8 5 

2106909060 Αλεύρι βελανιδιού 8 5 

2106909070 Παρασκευάσματα με βάση την αλόη 8 5 

2106909080 Παρασκευασμάτων (εκτός από αυτών με βάση ευώδεις ουσίες) των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών με κατ' 
όγκο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 0,5 % vol 

30 5 

2106909091 Παρασκευάσματα για βασιλικό πολτό και μέλι 8 10 

2106909099 Άλλα 8 3 

2201100000 Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα 8 5 

2201901000 Πάγος και χιόνι 8 10 

2201909000 Άλλα 8 0 

2202101000 Χρωματισμένα 8 0 

2202109000 Άλλα 8 0 

2202901000 Ποτό με βάση το ginseng 8 5 

2202902000 Ποτό από χυμό φρούτων 9 0 

2202903000 Sikye 8 10 

2202909000 Άλλα 8 5
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2203000000 Μπύρα από βύνη 30 7 

2204100000 Κρασιά αφρώδη 15 0 

2204211000 Ερυθροί οίνοι 15 0 

2204212000 Λευκοί οίνοι 15 0 

2204219000 Άλλα 15 0 

2204291000 Ερυθροί οίνοι 15 0 

2204292000 Λευκοί οίνοι 15 0 

2204299000 Άλλοι 15 0 

2204300000 Άλλα γλεύκη σταφυλιών 30 0 

2205100000 Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l 15 10 

2205900000 Άλλοι 15 10 

2206001010 Μηλίτης 15 0 

2206001020 Απίτης 15 0 

2206001090 Άλλα 15 0 

2206002010 Cheongju 15 0 

2206002020 Yakju 15 0 

2206002030 Takju 15 0 

2206002090 Άλλα 15 0 

2206009010 Αναψυκτικός οίνος (με την προσθήκη προϊόντων της κλάσης 
20.09 ή 22.02, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρασκευάζο 
νται από σταφύλια) 

15 0 

2206009090 Άλλα 15 0 

2207101000 Μερικώς αποσταγμένη αλκοόλη για ποτά 10 15 

2207109010 Αλκοόλ που έχει υποστεί ζύμωση για την παρασκευή ποτών 270 15 Βλέπε παράρτημα 3 

2207109090 Άλλα 30 5 

2207200000 Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδήποτε 
τίτλου 

8 0 

2208201000 Κονιάκ 15 5
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2208209000 Άλλα 15 5 

2208301000 Ουίσκι Scotch 20 3 

2208302000 Ουίσκι Bourbon 20 3 

2208303000 Ουίσκι σίκαλης 20 5 

2208309000 Άλλα 20 

– Ουίσκι Irish 20 3 

– Άλλα 20 5 

2208400000 Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται με απόσταξη 
προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση 

20 5 

2208500000 Τζιν και τζινέβρα 20 5 

2208600000 Βότκα 20 5 

2208701000 Κρασί από Ginseng 20 0 

2208702000 Κρασί Ogarpi 20 10 

2208709000 Άλλα 20 5 

2208901000 Μπράντι άλλα εκτός από τα υπαγόμενα στη διάκριση ΣΟ 
2208.20 

20 10 

2208904000 Soju 30 0 

2208906000 Κρασί Kaoliang 30 5 

2208907000 Τεκίλα 20 5 

2208909000 Άλλα 30 5 

2209001000 Ξύδι ζυθοποιίας 8 5 

2209009000 Άλλα 8 5 

2301101000 Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων 

9 7 

2301102000 Ινώδη κατάλοιπα ζωικού λίπους 5 0 

2301201000 Αλεύρα, σκόνες και συσσωματώματα ψαριών 5 5 

2301209000 Άλλα 5 3 

2302100000 Καλαμποκιού 5 0 

2302300000 Σιταριού 2 0
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κατάργησης Διασφαλίσεις 

2302401000 Ρυζιού 5 0 

2302409000 Άλλα 5 0 

2302500000 Οσπριοειδών 5 0 

2303100000 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα 0 0 

2303200000 Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμ 
ματα ζαχαροποιίας 

5 0 

2303300000 Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή απόσταξης 5 0 

2304000000 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσ 
σωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή σογιέλαιου 

1,8 0 

2305000000 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσ 
σωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέ 
λαιου 

5 0 

2306100000 Σπερμάτων βαμβακιού 2 0 

2306200000 Σπερμάτων λιναριού 5 0 

2306300000 Σπερμάτων ηλιοτρόπιου 5 0 

2306410000 Σπερμάτων ελαιοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό 
οξύ 

0 0 

2306490000 Άλλα 0 0 

2306500000 Καρυδιών κοκκοφοίνικα ή κοπρά 2 0 

2306600000 Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα 2 0 

2306901000 Σπερμάτων σουσαμιού 63 % ή 72 won/kg 
αναλόγως του ποιο 

είναι μεγαλύτερο 

10 

2306902000 Σπερμάτων περίλλας 5 0 

2306903000 Φύτρων καλαμποκιού 5 0 

2306909000 Άλλα 5 0 

2307000000 Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη 5 0 

2308001000 Βελανίδια 5 10 

2308002000 Καρποί αγριοκαστανίας 5 10 

2308003000 Κέλυφος βαμβακόσπορου 5 0 

2308009000 Άλλα 46,4 10 

2309100000 Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική 
πώληση 

5 0 

2309901010 Για χοίρους 4,2 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2309901020 Για πουλερικά 4,2 0 

2309901030 Για ψάρια 5 0 

2309901040 Για βοοειδή 4,2 0 

2309901091 Υποκατάστατου γάλακτος 71 10 

2309901099 Άλλα 5 0 

2309902010 Κυρίως με βάση ανόργανες ουσίες ή μεταλλικά στοιχεία (εκτός 
από μεταλλικά μικροστοιχεία) 

50,6 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

14 

2309902020 Κυρίως με βάση αρτυματικές ύλες 50,6 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

14 

2309902091 Εισαγόμενα προϊόντα που υπόκεινται σε αυτόματα έγκριση από 
τις 31 Δεκεμβρίου 1994: 

1. Αρτυματική ύλη Peckmor, Αρτυματική ύλη sessalom, νέκταρ 
για μόσχους calfnectar και νέκταρ για χοίρους pignectar του 
μείγματος αρτυματικών υλών για ζωοτροφές FCA (συμπυκν.) 

2. Νέκταρ για ζωοτροφές της FCA (συμπυκν.) 

3. Αντιοξειδωτικό protanox για ζωοτροφές της FCA 

4. Encila της FCA (συμπυκν.) 

5. Υποκατάστατο ζάχαρης της FCA 

6. Μεταλλικά στοιχεία για πουλερικά, ψάρια, υποκατάστατο 
ζάχαρης και τυριού για μόσχους της FFI Ade (συμπυκν.) 

7. Για χοιροειδή, βοοειδή, γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαρα 
γωγής και σκύλους της FFI Krave (συμπυκν.) 

8. Για χοίρους Pig and fresh της FFI Arome (συμπυκν 2X) 

9. Αρτυματική ύλη Pecuaroma-Πουλερικά Λοιπά 

5 0 

2309902099 Άλλα 50,6 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

14 

2309903010 Κυρίως με βάση αντιβιοτικά 5 0 

2309903020 Κυρίως με βάση βιταμίνες 5 0 

2309903030 Κυρίως με βάση μεταλλικά μικροστοιχεία 5 0 

2309903090 Άλλα 5 0 

2309909000 Άλλα 50,6 Βλ. προσάρτημα 
2-Α-1 παράγραφος 

14 

2401101000 Καπνός αποξηραμένος σε υγρό αέρα 20 10 

2401102000 Burley 20 10 

2401103000 Oriental 20 10 

2401109000 Άλλα 20 10 

2401201000 Καπνός αποξηραμένος σε υγρό αέρα 20 10 

2401202000 Burley 20 10 

2401203000 Oriental 20 10 

2401209000 Άλλα 20 10
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2401301000 Μίσχοι 20 10 

2401302000 Θραύσματα 20 10 

2401309000 Άλλα 20 10 

2402101000 Πούρα 40 10 

2402102000 Πούρα με κομμένο άκρο 40 10 

2402103000 Πουράκια 40 10 

2402201000 Τσιγάρα φίλτρου 40 15 

2402209000 Άλλα 40 15 

2402900000 Άλλα 40 10 

2403101000 Καπνός για πίπα 40 10 

2403109000 Άλλα 40 10 

2403911000 Φύλλα καπνού 32,8 10 

2403919000 Άλλα 40 10 

2403991000 Καπνός για μάσημα 40 10 

2403992000 Καπνός για εισπνοή 40 10 

2403993000 Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού 40 10 

2403999000 Άλλα 40 10 

2501001010 Ορυκτό αλάτι 1 0 

2501001020 Θαλάσσιο αλάτι που ξηραίνεται με έκθεση σε ηλιακή θερμική 
ακτινοβολία 

1 0 

2501009010 Εδώδιμο αλάτι 8 0 

2501009020 Χλωριούχο νάτριο καθαρό 8 3 

2501009090 Άλλα 8 3 

2502000000 Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 2 0 

2503000000 Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, 
με κατακρήμνιση και το κολλοειδές 

2 0 

2504101000 Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός 3 0 

2504102000 Γραφίτης φυσικός, άμορφος 3 0 

2504109000 Άλλα 3 0 

2504901000 Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός 3 0 

2504902000 Γραφίτης φυσικός, άμορφος 3 0 

2504909000 Άλλα 3 0
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2505100000 Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή 3 0 

2505901010 Αργιλική άμμος 3 0 

2505901020 Αστριούχος άμμος 3 0 

2505901090 Άλλη 3 0 

2505909000 Άλλη 3 0 

2506101000 Με προσμείξεις σε ποσοστό λιγότερο από 0,06 % 3 0 

2506102000 Με προσμείξεις σε ποσοστό από 0,06 % έως και 0,1 % 3 0 

2506103000 Με προσμείξεις σε ποσοστό λιγότερο από 0,1 % 3 0 

2506201000 Ακατέργαστος ή χονδρικά κατεργασμένος 3 0 

2506209000 Άλλοι 3 0 

2507001010 Μη πυρωμένα 3 0 

2507001090 Άλλα 3 0 

2507002010 Καολινική άργιλος Gairome 3 0 

2507002020 Καολινική άργιλος Kibushi 3 0 

2507002090 Άλλα 3 0 

2507009000 Άλλα 3 0 

2508100000 Βεντονίτης 3 0 

2508300000 Άργιλοι πυρίμαχες 3 0 

2508401000 Όξινη άργιλος 3 0 

2508402000 Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες 3 0 

2508409000 Άλλες 3 0 

2508501000 Ανδαλουσίτης 3 0 

2508502000 Κυανίτης 3 0 

2508503000 Σιλλιμανίτης 3 0 

2508600000 Μουλλίτης 3 0 

2508701000 Πυρίμαχη άργιλος 3 0 

2508702000 Χώματα χαλαζιακά 3 0 

2509000000 Κιμωλία 3 0 

2510101000 Φυσικά φωσφορικά άλατα του ασβεστίου 0 0
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2510102000 Φυσικά μικτά φωσφορικά αργιλίου-ασβεστίου 1 0 

2510109000 Άλλα 1 0 

2510201000 Φυσικό φωσφορικά άλατα του ασβεστίου 3 0 

2510202000 Φυσικό φωσφορικά αργιλασβέστια 3 0 

2510209000 Άλλα 3 0 

2511100000 Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη) 3 0 

2511200000 Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης) 3 0 

2512000000 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 

3 0 

2513101000 Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η θρυμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετρο 
χάλικα ή bimskies) 

3 0 

2513109000 Άλλα 3 0 

2513201010 Σμύριδα 3 0 

2513201020 Φυσικό κορούνδιο 3 0 

2513201030 Φυσικός γρανάτης 3 0 

2513201090 Άλλα 3 0 

2513202010 Σμύριδα 3 0 

2513202020 Φυσικό κορούνδιο 3 0 

2513202030 Φυσικός γρανάτης 3 0 

2513202090 Άλλα 3 0 

2514001000 Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 3 3 

2514009000 Άλλα 3 3 

2515111000 Μάρμαρο 3 0 

2515112000 Τραβερτίνης 3 0 

2515121000 Μάρμαρο 3 0 

2515122000 Τραβερτίνης 3 0 

2515200000 Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή 
χτίσιμο. Αλάβαστρο 

3 0 

2516110000 Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 3 3 

2516120000 Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

3 3
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2516201000 Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 3 3 

2516209000 Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

3 3 

2516901000 Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 3 3 

2516909000 Άλλα 3 3 

2517101000 Χαλίκια 3 0 

2517102000 Πέτρα, θραυματισμένη ή συντεθλιμμένη 3 0 

2517109000 Άλλα 3 0 

2517200000 Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκου 
ριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν 
περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 2517-10 

3 0 

2517300000 Σκύρα πισσωμένα 3 0 

2517410000 Από μάρμαρο 3 0 

2517491000 Από βασάλτη 3 3 

2517492000 Από γρανίτη 3 3 

2517499000 Άλλα 3 3 

2518100000 Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία 
«ωμός» 

3 0 

2518200000 Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος 3 0 

2518300000 Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με 
πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες 

3 0 

2519100000 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) 3 0 

2519901000 Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό και πυρωμένη 
αδρανής μαγνησία 

3 0 

2519902000 Φυσικό οξείδιο του μαγνησίου 3 0 

2519909000 Άλλα 3 0 

2520101000 Γύψος 5 0 

2520102000 Ανυδρίτης 5 0 

2520201000 Ειδικά πυρωμένος ή λεπτοαλεσμένος, για την οδοντοτεχνική 5 0 

2520209000 Άλλα 5 0 

2521001000 Ασβεστόλιθος 3 0 

2521009000 Άλλα 3 0 

2522100000 Ασβέστης μη σβησμένος 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2522200000 Ασβέστης σβησμένος 3 0 

2522300000 Ασβέστης υδραυλικός 3 0 

2523100000 Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers» 5 0 

2523210000 Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα 5 0 

2523290000 Άλλα 5 5 

2523300000 Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο 8 5 

2523901000 Υδραυλικά τσιμέντα 5 0 

2523909000 Άλλα 5 5 

2524100000 Κροκιδόλιθος 5 0 

2524901000 Αμοσίτης, 5 0 

2524902000 Χρυσοτίλης, 5 0 

2524909000 Άλλα 5 0 

2525100000 Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή 
φυλλίδια 

3 0 

2525200000 Μαρμαρυγίας σε σκόνη 3 0 

2525300000 Απορρίμματα μαρμαρυγία 3 0 

2526101000 Έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή 
άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθο 
γωνίου 

3 0 

2526109000 Άλλα 3 0 

2526200000 Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 5 0 

2528100000 Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους 
(έστω και πυρωμένα) 

3 0 

2528901000 Βορικά άλατα του ασβεστίου 3 0 

2528902000 Χλωροβορικό μαγνήσιο 3 0 

2528903000 Φυσικό βορικό οξύ 3 0 

2528909000 Άλλα 3 0 

2529100000 Άστριος 3 0 

2529211000 Σκόνη 2 0 

2529219000 Άλλα 2 0 

2529221000 Σκόνη 2 0 

2529229000 Άλλα 2 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2529301000 Λευκίτης. 2 0 

2529302000 Νεφελίνης 2 0 

2529303000 Νεφελοσυενίτης 2 0 

2530101000 Βερμικουλίτης 3 0 

2530102000 Περλίτες και χλωρίτες 3 0 

2530200000 Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου) 3 0 

2530901000 Φυσικές θειούχες ενώσεις του αρσενικού 3 0 

2530902000 Πυρολουσίτης (μετάλλευμα μαγγανίου) κατάλληλος για την κατα 
σκευή ξηρών ηλεκτρικών στηλών 

3 0 

2530903000 Στροντιανίτης 3 0 

2530904000 Κιννάβρι 3 0 

2530905000 Πυροφυλλίτης 3 0 

2530906000 Ζεόλιθοι 3 0 

2530907000 Αλουνίτης 3 0 

2530908000 Βολαστονίτης 3 0 

2530909010 Πορσελάνη 3 0 

2530909020 Σερικίτης 3 0 

2530909030 Χρωστικές γαίες 8 0 

2530909040 Φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. 8 0 

2530909050 Φυσικός κρυόλιθος και φυσικός χιονόλιθος 3 0 

2530909091 Φυσικό ανθρακικό ασβέστιο 3 0 

2530909099 Άλλα 3 0 

2601111000 Κόκκινος αιματίτης 0 0 

2601112000 Μαγνητίτης 0 0 

2601119000 Άλλα 0 0 

2601121000 Κόκκινος αιματίτης 0 0 

2601122000 Μαγνητίτης 0 0 

2601129000 Άλλα 0 0 

2601200000 Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες 1 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2602000000 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώ 
ματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά 
βάρος, επί ξηρού προϊόντος 

0 0 

2603000000 Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2604000000 Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2605000000 Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά 0 0 

2606000000 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2607000000 Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 0 0 

2608000000 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά 0 0 

2609000000 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 0 0 

2610000000 Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2611001000 Βολφραμίτης 0 0 

2611002000 Σχεελίτης 0 0 

2611009000 Άλλα 0 0 

2612100000 Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2612200000 Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2613100000 Φρυγμένα 0 0 

2613900000 Άλλα 0 0 

2614001000 Ρουτίλιο 0 0 

2614002000 Ανατάσης 0 0 

2614009000 Άλλα 0 0 

2615100000 Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2615901000 Μεταλλεύματα νιοβίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2615902000 Μεταλλεύματα τανταλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2615903000 Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2616100000 Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2616901000 Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 0 0 

2616902000 Μεταλλεύματα λευκόχρυσου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 
(συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευμάτων της ομάδας του λευ 
κόχρυσου και των εμπλουτισμένων απ' αυτά) 

0 0 

2617100000 Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2617901000 Μεταλλεύματα υδράργυρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2617902000 Μεταλλεύματα γερμανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2617903000 Μεταλλεύματα βερύλλιου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2617904000 Μεταλλεύματα βισμούθιου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 0 0 

2617909000 Άλλα 0 0 

2618000000 Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικα 
μίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, 
του σιδήρου ή του χάλυβα 

2 0 

2619001010 Σκωρίες υψικαμίνων 2 0 

2619001090 Άλλα 2 0 

2619002000 Επιπλέουσες σκωρίες 2 0 

2619003000 Ψήγματα 2 0 

2619009000 Άλλα 2 0 

2620110000 Συμπήγματα γαλβανισμού 2 0 

2620190000 Άλλα 2 0 

2620210000 Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδούχων 
ενώσεων 

2 0 

2620290000 Άλλα 2 0 

2620300000 Που περιέχουν κυρίως χαλκό 2 0 

2620400000 Που περιέχουν κυρίως αργίλιο 2 0 

2620600000 Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά τους, 
των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αρσενικού 
ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των χημικών τους 
ενώσεων 

2 0 

2620910000 Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, χρώμιο ή μείγματά 
τους 

2 0 

2620990000 Άλλα 2 0 

2621100000 Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση 
των αστικών απορριμμάτων 

2 0 

2621900000 Άλλα 2 0 

2701110000 Ανθρακίτης 0 0 

2701121000 Λιθάνθρακας σε σκόνη 0 0 

2701122000 Άλλοι λιθάνθρακες οπτανθρακοποίησης 0 0 

2701129010 Με περιεκτικότητα σε πτητικές ύλες κάτω από 2 % κατά βάρος 
(επί ξηράς ουσίας χωρίς ανόργανες ύλες) 

0 0 

2701129090 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2701190000 Άλλοι άνθρακες 0 0 

2701201000 Μπρικέτες 1 0 

2701202000 Σφαίρες 1 0 

2701209000 Άλλα 1 0 

2702100000 Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι 1 0 

2702200000 Λιγνίτες συσσωματωμένοι 1 0 

2703001000 Μη συσσωματωμένοι 1 0 

2703002000 Συσσωματωμένοι 1 0 

2704001010 Από άνθρακα 3 3 

2704001090 Άλλα 3 3 

2704002000 Ημιοπτάνθρακα 3 0 

2704003000 Άνθρακας αποστακτικού κέρατος 3 0 

2705000000 Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια 
αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις 
υδρογονάνθρακες 

5 0 

2706001000 Λιθανθρακόπισσα 5 3 

2706002000 Πίσσες από λιγνίτη ή τύρφη 5 0 

2706009000 Άλλες 5 0 

2707100000 Βενζόλιο (βενζένιο) 3 0 

2707200000 Τολουόλιο (τολουένιο) 3 0 

2707300000 Ξυλόλιο (ξυλένιο) 3 0 

2707400000 Ναφθαλένιο 5 0 

2707500000 Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 
65 % ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 
250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86 

5 0 

2707910000 Λάδια κρεοζώτου 5 0 

2707991000 Διαλυτική νάφθα 5 0 

2707992000 Ανθρακένιο 5 0 

2707993000 Φαινόλες 8 0 

2707999000 Άλλα 5 0 

2708100000 Στερεή πίσσα 5 0 

2708200000 Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα 5 0

EL L 127/158 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)160 von 1432

www.parlament.gv.at
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2709001010 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,796 αλλά κατώτερης από 
0,841 στους 15 °C 

3 0 

2709001020 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,841 αλλά κατώτερης από 
0,847 στους 15 °C 

3 0 

2709001030 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,847 αλλά κατώτερης από 
0.855 στους 15 °C 

3 0 

2709001040 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,855 αλλά κατώτερης από 
0,869 στους 15 °C 

3 0 

2709001050 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,869 αλλά κατώτερης από 
0,885 στους 15 °C 

3 0 

2709001060 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,885 αλλά κατώτερης από 
0,899 στους 15 °C 

3 0 

2709001070 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,899 αλλά κατώτερης από 
0,904 στους 15 °C 

3 0 

2709001080 Σχετικής πυκνότητας ανώτερης από 0,904 αλλά κατώτερης από 
0,966 στους 15 °C 

3 0 

2709001090 Άλλα 3 0 

2709002000 Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά 3 0 

2710111000 Βενζίνη για κινητήρες 5 0 

2710112000 Βενζίνη αεροπλάνων 5 0 

2710113000 Τετραμερές προπυλένιο 5 0 

2710114000 Νάφθα 0 0 

2710115000 Υγρά φυσικού αερίου 0 0 

2710119000 Άλλα 5 0 

2710191010 Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 5 0 

2710191090 Άλλα 5 0 

2710192010 Φωτιστικό πετρέλαιο 5 0 

2710192020 Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 5 0 

2710192030 κ-παραφίνη 5 0 

2710192090 Άλλα 5 0 

2710193000 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 5 0 

2710194010 Ελαφρό μαζούτ (bunker A) 5 0 

2710194020 Μαζούτ (bunker B) 5 0 

2710194030 Bunker C 5 0 

2710194090 Άλλα 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2710195010 Ακατέργαστα λάδια 7 0 

2710195020 Λιπαντικό βασικό λάδι 7 0 

2710196000 Λάδι αραίωσης 8 0 

2710197110 Λάδι κινητήρων αεροσκαφών 7 0 

2710197120 Λάδι κινητήρων αυτοκινήτων 7 5 

2710197130 Λάδι κινητήρων πλοίων 7 5 

2710197210 Λάδι κυλίνδρων 7 0 

2710197220 Οξονέλαιο 7 0 

2710197230 Λάδι κιβωτίων ταχυτήτων 7 0 

2710197240 Λάδι στροβίλων 7 0 

2710197250 Λάδι ψυκτικής μηχανής 7 0 

2710197310 Σύνθετο λάδι 7 0 

2710197320 Υγρή παραφίνη 7 0 

2710197330 Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 7 5 

2710197410 Αντιδιαβρωτικό λάδι 7 5 

2710197420 Λάδι κοπής 7 5 

2710197430 Απορρυπαντικό λάδι 7 0 

2710197440 Λάδι για την αφαίρεση καλουπιών 7 0 

2710197450 Λάδι για υδραυλικά φρένα 7 0 

2710197510 Λάδι κατεργασίας 7 0 

2710197520 Μονωτικό λάδι 7 0 

2710197530 Λάδι θερμικής κατεργασίας 7 0 

2710197540 Λάδι μεταφοράς θερμότητας 7 0 

2710197900 Άλλα 7 0 

2710198010 Που περιέχει αργίλιο ως πρόσθετο 8 0 

2710198020 Που περιέχει ασβέστιο ως πρόσθετο 8 0 

2710198030 Που περιέχει νάτριο ως πρόσθετο 8 0 

2710198040 Που περιέχει λίθιο ως πρόσθετο 8 0 

2710198090 Άλλα 8 0 

2710199000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2710911010 Βενζίνης κινητήρων, βενζίνης αεροσκαφών και καυσίμου αεροπρο 
ωθουμένων 

5 0 

2710911020 Νάφθας και υγρών φυσικού αερίου 0 0 

2710911090 Άλλα 5 0 

2710912010 Κηροζίνης και καυσίμων αεροπροωθουμένων 5 0 

2710912090 Άλλα 5 0 

2710913000 Πετρελαίου εσωτερικής καύσεως 5 0 

2710914010 Ελαφρού μαζούτ (bunker A), μαζούτ (bunker Β), και bunker C 5 0 

2710914090 Άλλα 5 0 

2710915000 Ακατέργαστων λαδιών, λιπαντικών λαδιών (πλην λαδιού αραί 
ωσης) και λιπαντικών βασικών λαδιών 

7 0 

2710919000 Άλλα 8 0 

2710991010 Βενζίνης κινητήρων, βενζίνης αεροσκαφών και καυσίμου αεριω 
θουμένων 

5 0 

2710991020 Νάφθας και υγρών φυσικού αερίου 0 0 

2710991090 Άλλα 5 0 

2710992010 Κηροζίνης και καυσίμων αεριωθουμένων 5 0 

2710992090 Άλλα 5 0 

2710993000 Πετρελαίου εσωτερικής καύσεως 5 0 

2710994010 Ελαφρού μαζούτ (bunker A), μαζούτ (bunker Β), και bunker C 5 0 

2710994090 Άλλα 5 0 

2710995000 Ακατέργαστων λαδιών, λιπαντικών λαδιών (πλην λαδιού αραί 
ωσης) και λιπαντικών βασικών λαδιών 

7 0 

2710999000 Άλλα 8 0 

2711110000 Φυσικό αέριο 3 0 

2711120000 Προπάνιο 3 0 

2711130000 Βουτάνιο 3 0 

2711141000 Αιθυλένιο 5 0 

2711142000 Προπυλένιο 5 0 

2711143000 Βουτυλένιο 5 0 

2711144000 Βουταδιένιο 5 0 

2711190000 Άλλα 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2711210000 Φυσικό αέριο 3 0 

2711290000 Άλλα 5 0 

2712101000 Βαζελίνη 8 0 

2712109000 Άλλα 8 0 

2712200000 Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι 8 0 

2712901010 Ημικατεργασμένοι και μαλακοί ημικατεργασμένοι κήροι 8 0 

2712901020 Μικροκρυσταλλικός κήρος 8 0 

2712901090 Άλλα 8 0 

2712909010 Κήρος μοντάνα 8 0 

2712909020 Κήρος τύρφης 8 0 

2712909030 Κερί στερεής παραφίνης 8 0 

2712909040 Συνθετικός παραφινικός κήρος 8 0 

2712909090 Άλλα 8 0 

2713110000 Μη πυρωμένος 5 0 

2713120000 Πυρωμένος 5 0 

2713200000 Άσφαλτος από πετρέλαιο 5 0 

2713900000 Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτού 
χων ορυκτών 

5 0 

2714100000 Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι 5 0 

2714901000 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές 5 0 

2714902000 Ασφαλτίτες 5 0 

2714903000 Ασφαλτούχα πετρώματα 5 0 

2715001000 Ρευστοποιημένη άσφαλτος (Cut-backs) 5 0 

2715002000 Γαλακτώματα ή σταθερά εναιωρήματα ασφάλτου, πίσσας πετρε 
λαίου ή λιθανθρακόπισσας 

5 0 

2715003000 Μαστίχες 5 0 

2715009000 Άλλα 5 0 

2716000000 Ηλεκτρική ενέργεια 5 0 

2801100000 Χλώριο 5,5 0 

2801200000 Ιώδιο 5,5 0 

2801301000 Φθόριο 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2801302000 Βρώμιο 5,5 0 

2802001000 Θείο, εξαχνωμένο 5 0 

2802002000 Θείο, κατακρημνισμένο 5 0 

2802003000 Κολλοειδές θείο 5 0 

2803001000 Μαύρο του ακετυλενίου 5,5 0 

2803009010 Αιθάλες από άνθρακα 5,5 0 

2803009090 Άλλα 5,5 0 

2804100000 Υδρογόνο 5,5 0 

2804210000 Αργό 5,5 0 

2804291000 Ήλιον 5,5 0 

2804292000 Νέον 5,5 0 

2804293000 Κρυπτόν 5,5 0 

2804294000 Ξένον 5,5 0 

2804299000 Άλλα 5,5 0 

2804300000 Άζωτο 5,5 0 

2804400000 Οξυγόνο 5,5 0 

2804501000 Βόριο 5,5 0 

2804502000 Τελλούριο 5,5 0 

2804610000 Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο 3 0 

2804690000 Άλλα 5,5 0 

2804701000 Κίτρινος φωσφόρος 5 0 

2804709000 Άλλα 5,5 0 

2804800000 Αρσενικό 5,5 0 

2804900000 Σελήνιο 5,5 0 

2805110000 Νάτριο 5,5 0 

2805120000 Ασβέστιο 5,5 0 

2805190000 Άλλα 5,5 0 

2805301000 Ομάδα του δημητρίου 5,5 0 

2805302000 Ομάδα του τερβίου 5,5 0 

2805303000 Ομάδα του ερβίου 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2805304000 Ύττριο 5,5 0 

2805305000 Σκάνδιο 5,5 0 

2805309000 Άλλα 5,5 0 

2805400000 Υδράργυρος 5,5 0 

2806100000 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) 5,5 0 

2806200000 Χλωριοθειικό οξύ. 5,5 0 

2807001010 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2807001090 Άλλα 5,5 0 

2807002000 Θειικό οξύ ατμίζον 5,5 0 

2808001010 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2808001090 Άλλα 5,5 0 

2808002000 Νιτροθειικά οξέα 5,5 0 

2809100000 Διφωσφορικό πεντοξείδιο 5,5 0 

2809201010 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2809201090 Άλλα 5,5 0 

2809202010 Μεταφωσφορικό οξύ 5,5 0 

2809202020 Πυροφωσφορικό οξύ 5,5 0 

2809202090 Άλλα 5,5 0 

2810001010 Τριοξείδιο του βορίου 5,5 0 

2810001090 Άλλα 5,5 0 

2810002000 Ορθοβορικό οξύ 5,5 0 

2810003000 Μεταβορικό οξύ 5,5 0 

2810009000 Άλλα 5,5 0 

2811111000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2811119000 Άλλα 5,5 0 

2811191000 Υδρόθειο 5,5 0 

2811192000 Υδροβρωμικό οξύ 5,5 0 

2811193000 Σουλφαμιδικό οξύ 5,5 0 

2811194000 Υπερχλωρικό οξύ 5,5 0 

2811195000 Χλωρικό οξύ 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2811196000 Υποφωσφορώδες οξύ 5,5 0 

2811197000 Φωσφορώδες οξύ 5,5 0 

2811198000 Αρσενικικό οξύ 5,5 0 

2811199010 Υδροκυάνιο 5,5 0 

2811199090 Άλλα 5,5 0 

2811210000 Διοξείδιο του άνθρακα 5,5 0 

2811221000 Λευκός άνθρακας 5,5 3 

2811229010 Γέλη διοξειδίου του πυριτίου 5,5 0 

2811229090 Άλλα 5,5 0 

2811291000 Μονοξείδιο του άνθρακα 5,5 0 

2811292000 Υποξείδιο του αζώτου 5,5 0 

2811293000 Διοξείδιο του αζώτου 5,5 0 

2811294000 Τριοξείδιο του αρσενικού 5,5 0 

2811295000 Πεντοξείδιο του αρσενικού 5,5 0 

2811299000 Άλλα 5,5 0 

2812101010 Τριχλωριούχο ιώδιο 5 0 

2812101020 Τριχλωριούχος φώσφορος 5 0 

2812101030 Πενταχλωριούχος φώσφορος 5 3 

2812101040 Τριχλωριούχο αρσενικό 5 0 

2812101050 Χλωριούχο θείο 5 0 

2812101060 Διχλωριούχο θείο 5 0 

2812101090 Άλλα 5 0 

2812102010 Θειονυλοχλωρίδιο 5 0 

2812102020 Φωσγένιο (καρβονυλοχλωρίδιο) 5 0 

2812102030 Οξυχλωριούχος φώσφορος 5 0 

2812102090 Άλλα 5 0 

2812901000 Τριφθοριούχο βόριο 5,5 0 

2812902000 Εξαφθοριούχο θείο 5,5 0 

2812909000 Άλλα 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2813100000 Διθειάνθρακας 5,5 0 

2813901020 Πενταθειούχος φώσφορος 5,5 0 

2813901090 Άλλα 5,5 0 

2813902010 Πενταθειούχο αρσενικό 5,5 0 

2813902090 Άλλα 5,5 0 

2813903000 Θειούχο πυρίτιο 5,5 0 

2813909000 Άλλα 5,5 0 

2814100000 Αμμωνία άνυδρη 1 0 

2814200000 Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 2 0 

2815110000 Στερεό 5,5 5 

2815120000 Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας) 8 7 

2815200000 Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) 5,5 0 

2815301000 Υπεροξείδιο του νατρίου 5,5 0 

2815302000 Υπεροξείδιο του καλίου 5,5 0 

2816101000 Υδροξείδιο του μαγνησίου 5,5 0 

2816102000 Υπεροξείδιο του μαγνησίου 5,5 0 

2816400000 Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου 5,5 0 

2817001000 Οξείδιο του ψευδαργύρου 5,5 0 

2817002000 Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 5,5 0 

2818101000 Κόκκοι συγκεκριμένου μεγέθους 3 0 

2818109000 Άλλα 3 0 

2818200000 Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο 1 0 

2818301000 Γέλη διοξειδίου του αργίλου 5,5 0 

2818309000 Άλλα 5,5 0 

2819100000 Τριοξείδιο του χρωμίου 5,5 0 

2819901010 Οξείδια του χρωμίου 5,5 0 

2819901090 Άλλα 5,5 0 

2819902000 Υδροξείδια του χρωμίου 5,5 0 

2820100000 Διοξείδιο του μαγγανίου 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2820901000 Οξείδιο του μαγγάνιου 5,5 0 

2820902000 Οξείδιο του μαγγανίου 5,5 0 

2820909000 Άλλα 5,5 0 

2821101000 Οξείδια του σιδήρου 5,5 0 

2821102000 Υδροξείδια του σιδήρου 5,5 0 

2821200000 Χρωστικές γαίες 5,5 0 

2822001010 Οξείδιο του κοβαλτίου 5,5 0 

2822001091 Για την κατασκευή εφεδρικών ηλεκτρικών στηλών 4 0 

2822001099 Άλλα 5,5 0 

2822002010 Υδροξείδιο του κοβαλτίου 5,5 0 

2822002090 Άλλα 5,5 0 

2823001000 Τύπου ανατάση 5,5 0 

2823009000 Άλλα 5,5 0 

2824100000 Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot) 5,5 0 

2824901000 Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο 5,5 0 

2824909000 Άλλα 5,5 0 

2825101000 Ένυδρη υδραζίνη 5,5 0 

2825109010 Υδραζίνη 5,5 0 

2825109020 Ανόργανα άλατα της υδραζίνης 5,5 0 

2825109030 Υδροξυλαμίνη 5,5 3 

2825109041 Χλωριούχο υδροξυλαμμώνιο (υδροχλωρική υδροξυλαμίνη) 5,5 0 

2825109049 Άλλα 5,5 0 

2825201000 Οξείδιο του λιθίου 5,5 0 

2825202000 Υδροξείδιο του λιθίου 5,5 0 

2825301000 Πεντοξείδιο του βαναδίου 2 0 

2825309000 Άλλα 3 0 

2825401000 Οξείδια του νικελίου 5,5 0 

2825402000 Υδροξείδια του νικελίου 5,5 0 

2825501000 Οξείδια του χαλκού 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2825502010 Υλικά για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένα βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2825502090 Άλλα 5,5 0 

2825601000 Οξείδια του γερμανίου 5,5 0 

2825602000 Διοξείδιο του ζιρκονίου 5,5 0 

2825701000 Οξείδια του μολυβδαινίου 3 0 

2825702000 Υδροξείδιο του μολυβδαινίου 5,5 0 

2825800000 Οξείδια του αντιμονίου 5,5 0 

2825901010 Οξείδιο του ασβεστίου 5,5 0 

2825901020 Οξείδια του βολφραμίου 1 0 

2825901030 Οξείδια του κασσιτέρου 5,5 0 

2825901090 Άλλα 5,5 0 

2825902010 Υδροξείδιο του ασβεστίου 5,5 0 

2825902020 Υδροξείδια του μαγγανίου 5,5 0 

2825902030 Υδροξείδια του βολφραμίου 5,5 0 

2825902040 Υδροξείδια του κασσιτέρου 5,5 0 

2825902090 Άλλα 5,5 0 

2825903010 Υπεροξείδια του νικελίου 5,5 0 

2825903090 Άλλα 5,5 0 

2825909000 Άλλα 5,5 0 

2826120000 Αργιλίου 5,5 0 

2826191000 Φθοριούχο ασβέστιο 5,5 0 

2826193010 Όξινο φθοριούχο κάλιο 5,5 0 

2826193090 Άλλα 5,5 0 

2826194000 Φθοριούχο αμμώνιο ή νάτριο 5,5 0 

2826199000 Άλλα 5,5 0 

2826300000 Εξαφθοροαργιλικό νάτριο (συνθετικός κρυόλιθος) 5,5 0 

2826901000 Τεχνητός χιονόλιθος 5,5 0 

2826902000 Φθοροπυριτικό ασβέστιο 5,5 0 

2826903000 Φθοριοβορικά άλατα 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2826904000 Φθοριοφωσφορικά άλατα 5,5 0 

2826905000 Φθοριοθειικά άλατα 5,5 0 

2826906000 Φθοροπυριτικά άλατα του νατρίου ή του καλίου 5,5 0 

2826909000 Άλλα 5,5 0 

2827100000 Χλωριούχο αμμώνιο 5,5 0 

2827200000 Χλωριούχο ασβέστιο 5,5 0 

2827310000 Μαγνησίου 5,5 0 

2827320000 Αργιλίου 5,5 0 

2827350000 Νικελίου 5,5 0 

2827391000 Χαλκού 5,5 0 

2827399000 Άλλα 5,5 0 

2827411000 Οξυχλωριούχες ενώσεις του χαλκού 5,5 0 

2827412010 Υλικά για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένα βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2827412090 Άλλα 5,5 0 

2827491000 Οξυχλωριούχες ενώσεις 5,5 0 

2827492000 Υδροξυχλωριούχες ενώσεις 5,5 0 

2827511000 Βρωμιούχο νάτριο 5,5 0 

2827512000 Βρωμιούχο κάλιο 5,5 0 

2827591000 Βρωμιούχο ασβέστιο 5,5 0 

2827599000 Άλλα 5,5 0 

2827601000 Οξείδια του ιωδίου 5,5 0 

2827609010 Ιωδιούχο κάλιο 5,5 0 

2827609090 Άλλα 5,5 0 

2828100000 Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλω 
ριώδη του ασβεστίου 

5,5 0 

2828901010 Υποχλωριώδες νάτριο 5,5 0 

2828901020 Υποχλωριώδες κάλιο 5,5 0 

2828901090 Άλλα 5,5 0 

2828902010 Χλωριώδες νάτριο 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2828902020 Χλωριώδες αργίλιο 5,5 0 

2828902090 Άλλα 5,5 0 

2828903000 Υποβρωμιώδη άλατα 5,5 0 

2829110000 Νατρίου 5,5 0 

2829191000 Χλωρικό κάλιο 5,5 0 

2829192000 Χλωρικό βάριο 5,5 0 

2829199000 Άλλα 5,5 0 

2829901010 Υπερχλωρικό νάτριο 5,5 0 

2829901020 Υπερχλωρικό αμμώνιο 5,5 0 

2829901090 Άλλα 5,5 0 

2829902010 Βρωμικά άλατα 5,5 0 

2829902020 Υπερβρωμικά άλατα 5,5 0 

2829902030 Ιωδικά άλατα 5,5 0 

2829902040 Υπεριωδικά άλατα 5,5 0 

2830101000 Όξινο θειούχο νάτριο 5,5 0 

2830109000 Άλλα 5,5 0 

2830901000 Θειούχα άλατα 5,5 0 

2830902000 Πολυθειούχα άλατα 5,5 0 

2831101000 Διθειονώδες νάτριο 5,5 0 

2831102000 Όξινο θειώδες νάτριο 5,5 0 

2831901000 Διθειονώδη άλατα 5,5 0 

2831902000 Όξινα θειώδη άλατα 5,5 0 

2832101000 Διθειονώδες του νατρίου 5,5 0 

2832109000 Άλλα 5,5 0 

2832201000 Θειώδες αμμώνιο 5,5 0 

2832202000 Θειώδη άλατα του καλίου 5,5 0 

2832203000 Θειώδη άλατα του ασβεστίου 5,5 0 

2832209000 Άλλα 5,5 0 

2832301000 Θειοθειϊκό αμμώνιο 5,5 0 

2832302000 Θειοθειϊκό νάτριο 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2832303000 Θειοθειϊκό κάλιο 5,5 0 

2832309000 Άλλα 5,5 0 

2833110000 Θειικό νάτριο 5,5 0 

2833191000 Όξινο θειικό νάτριο 5,5 0 

2833192000 Πυροθειικό νάτριο 5,5 0 

2833199000 Άλλα 5,5 0 

2833210000 Μαγνησίου 5,5 0 

2833220000 Αργιλίου 5,5 0 

2833240000 Νικελίου 5,5 0 

2833251000 Υλικά για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένα βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2833259000 Άλλα 5,5 0 

2833270000 Βαρίου 8 0 

2833291000 Θειικά άλατα του σιδήρου 5,5 0 

2833299000 Άλλα 5,5 0 

2833300000 Στυπτηρίες 5,5 0 

2833401000 Υπερθειικό διαμμώνιο 5,5 0 

2833402000 Υπερθειικό δινάτριο 5,5 0 

2833403000 Υπερθειικό ασβέστιο 5,5 0 

2833409000 Άλλα 5,5 0 

2834101000 Νιτρώδες νάτριο 5,5 0 

2834109000 Άλλα 5,5 0 

2834210000 Καλίου 5,5 0 

2834291000 Νιτρικό βάριο 5,5 0 

2834299000 Άλλα 5,5 0 

2835101010 Υποφωσφορώδες νάτριο 5,5 0 

2835101020 Υποφωσφορώδες ασβέστιο 5,5 0 

2835101090 Άλλα 5,5 0 

2835102000 Φωσφορώδη άλατα 5,5 0 

2835221000 Μονονατρίου 5,5 0
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2835222000 Δινατρίου 5,5 0 

2835240000 Καλίου 5,5 0 

2835250000 Όξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο (όξινο φωσφορικό διασβέστιο) 5,5 0 

2835260000 Άλλα φωσφορικά άλατα του ασβεστίου 5,5 0 

2835291000 Φωσφορικό αργίλιο 5,5 0 

2835299000 Άλλα πολυφωσφορικά άλατα 5,5 0 

2835310000 Τριφωσφορικό νάτριο (τριπολυφωσφορικό νάτριο ) 5,5 0 

2835391000 Μεταφωσφορικό νάτριο 5,5 0 

2835392000 Πυροφωσφορικό νάτριο 5,5 0 

2835399000 Άλλα 5,5 0 

2836200000 Ανθρακικό νατρίου 4 0 

2836300000 Όξινο ανθρακικό (διττανθρακικό) του νάτριο 5,5 0 

2836400000 Ανθρακικά άλατα του καλίου 5,5 0 

2836500000 Ανθρακικό ασβέστιο 5,5 0 

2836600000 Ανθρακικό βάριο 5,5 0 

2836910000 Ανθρακικά άλατα του λιθίου 5,5 0 

2836920000 Ανθρακικό στρόντιο 5,5 0 

2836991010 Ανθρακικό μαγνήσιο 5,5 0 

2836991020 Ανθρακικό αμμώνιο του εμπορίου και άλλα ανθρακικά άλατα του 
αμμωνίου 

5,5 0 

2836991090 Άλλα 5,5 0 

2836992000 Υπεροξοανθρακικά άλατα (υπερανθρακικά) 5,5 0 

2837111000 Κυανιούχα άλατα του νατρίου 5,5 0 

2837112000 Οξυκυανιούχα άλατα του νατρίου 5,5 0 

2837191010 Κυανιούχο κάλιο 5,5 0 

2837191020 Κυανιούχα άλατα του χαλκού 5,5 0 

2837191030 Κυανιούχος ψευδάργυρος 5,5 0 

2837191090 Άλλα 5,5 0 

2837192000 Οξυκυανιούχα άλατα 5,5 0 

2837201000 Σιδηροκυανιούχα άλατα 5,5 0
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2837202000 Σιδηρικυανιούχα άλατα 5,5 0 

2837209000 Άλλα 5,5 0 

2839110000 Μεταπυριτικά άλατα 8 0 

2839190000 Άλλα 8 0 

2839901000 Πυριτικά άλατα του ζιρκονίου 8 0 

2839902000 Πυριτικά άλατα του βαρίου 8 0 

2839909000 Άλλα 8 0 

2840110000 Άνυδρο 5 0 

2840190000 Άλλα 5 0 

2840200000 Άλλα βορικά άλατα 5 0 

2840300000 Υπεροξυβορικά (υπερβορικά) άλατα 5 0 

2841300000 Διχρωμικό νάτριο 8 0 

2841501000 Χρωμικό κάλιο 5,5 0 

2841509000 Άλλα 5,5 0 

2841610000 Υπερμαγγανικό κάλιο 5,5 0 

2841691000 Μαγγανιώδη άλατα 5,5 0 

2841692000 Μαγγανικά άλατα 5,5 0 

2841693000 Υπερμαγγανικά άλατα 5,5 0 

2841700000 Μολυβδαινικά άλατα 5,5 0 

2841800000 Βολφραμικά 5 0 

2841901000 Κασσιτερικά 5,5 0 

2841902010 Τιτανικό βάριο 5,5 0 

2841902020 Τιτανικό στρόντιο 5,5 0 

2841902030 Τιτανικός μόλυβδος 5,5 0 

2841902090 Άλλα 5,5 0 

2841903000 Αντιμονιακά 5,5 0 

2841904000 Σιδηρικά άλατα και φερρίτες 5,5 0 

2841905000 Βαναδικά 5,5 0 

2841906000 Βισμουθικά 5,5 0 

2841909000 Άλλα 5,5 0
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2842101000 Αργιλοπυριτικά 6,5 0 

2842109000 Άλλα 5,5 0 

2842901000 Άλατα οξέων του σεληνίου 5,5 0 

2842903000 Διπλά ή σύμπλοκα άλατα που περιέχουν θείο 5,5 0 

2842905000 Διπλά ή σύμπλοκα άλατα του σεληνίου 5,5 0 

2842909000 Άλλα 5,5 0 

2843101000 Κολλοειδής άργυρος 5,5 0 

2843102000 Κολλοειδής χρυσός 5,5 0 

2843103000 Κολλοειδής λευκόχρυσος 5,5 0 

2843109000 Άλλα 5,5 0 

2843211000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2843219000 Άλλα 5,5 0 

2843291000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2843299000 Άλλα 5,5 0 

2843301000 Χρυσοκυανιούχο κάλιο για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2843309000 Άλλα 5,5 0 

2843901000 Αμαλγάματα 5,5 0 

2843909010 Ενώσεις του λευκοχρύσου 5,5 0 

2843909090 Άλλα 5,5 0 

2844101000 Ουράνιο φυσικό 0 0 

2844102000 Κολλοειδή διασποράς (που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις 
φυσικού ουρανίου 

0 0 

2844109000 Άλλα 0 0 

2844201000 Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U235 0 0 

2844202000 Κολλοειδή διασποράς (που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε 
U235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών) 

0 0 

2844209000 Άλλα 0 0 

2844301000 Κολλοειδή διασποράς (που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε 
U235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών) 

0 0 

2844309000 Άλλα 0 0
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2844401000 Ραδιενεργά στοιχεία 0 0 

2844402000 Ραδιενεργά ισότοπα 0 0 

2844403000 Κολλοειδή διασποράς(που περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία, ισότοπα 
ή ενώσεις) 

0 0 

2844409000 Άλλα 0 0 

2844500000 Εξαντλημένα (ακτινοβολημένα) στοιχεία καυσίμων (φύσιγγες) 
πυρηνικών αντιδραστήρων 

0 0 

2845100000 Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) 0 0 

2845901000 Βαρύ υδρογόνο (δευτέριο) 0 0 

2845902000 Ισότοπα του άνθρακα 0 0 

2845909000 Άλλα 0 0 

2846100000 Ενώσεις του δημητρίου 5 0 

2846901000 Οξείδιο του υττρίου 5 0 

2846909000 Άλλα 5 0 

2847002000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2847009000 Άλλα 5,5 0 

2848001000 Χαλκού (φωσφορούχος χαλκός) που περιέχουν φωσφόρο σε ανα 
λογία άνω του 15 % κατά βάρος. 

5,5 0 

2848002000 Φωσφορούχο αργίλιο 5,5 0 

2848009000 Άλλα 5,5 0 

2849100000 Ασβεστίου 5,5 0 

2849200000 Πυριτίου 5 0 

2849901000 Σύμπλοκα καρβίδια 5,5 0 

2849909010 Καρβίδια του βολφραμίου 5,5 0 

2849909090 Άλλα 5,5 0 

2850001000 Υδρίδια 5,5 0 

2850002000 Νιτρίδια 5,5 0 

2850003000 Αζίδια 5,5 0 

2850004000 Πυριτίδια 5,5 0 

2850005000 Βορίδια 5,5 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/175

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 177 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
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2852001000 Της διάκρισης 2825.90, 2827.39, 2827.49, 2827.60, 
2830.90, 2833.29, 2834.29, 2835.39, 2837.19, 2837.20, 
2841.50, 2842.10, 2842.90, 2843.90, 2848.00, 2849.90, 
2850.00 ή 2853.00 

5,5 0 

2852002000 Της διάκρισης 2918.11, 2931.00, 2932.99, 2934.99.9090, 
3201.90.2000, 3201.90.4000, 3206.50, 3707.90, 
3822.00.1091 ή 3822.00.2091 

6,5 0 

2852003000 Της διάκρισης 2934.99.2000, 3822.00.1092 ή 3822.00.2092 8 0 

2852004000 Της διάκρισης 3502.90 ή 3504.00 8 0 

2852005000 Της διάκρισης 3822.00.101, 3822.00.102, 3822.00.1093, 
3822.00.201, 3822.00.202 ή 3822.00.2093 

0 0 

2852006000 Της διάκρισης 3822.00.1099 ή 3822.00.2099 8 

– της διάκρισης 3822.00.1099 (άλλο) 0 

– της διάκρισης 3822.00.1099 (άλλο) 3 

2853001000 Αποσταγμένο ή ηλεκτρικά αγώγιμο νερό και νερό του ίδιου βαθ 
μού καθαρότητας 

5,5 0 

2853002000 Συμπιεσμένος αέρας 5,5 0 

2853003000 Αμαλγάματα 5,5 0 

2853004000 Κυάνιο και οι αλογονούχες ενώσεις του 5,5 0 

2853005000 Αμίδια αλκαλιμετάλλων 5,5 0 

2853009000 Άλλα 5,5 0 

2901101000 Βουτάνια 0 0 

2901102000 Εξάνια 0 0 

2901103000 Επτάνια 0 0 

2901109000 Άλλα 0 0 

2901210000 Αιθυλένιο 0 0 

2901220000 Προπένιο (προπυλένιο) 0 0 

2901230000 Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του 0 0 

2901241000 Βουταδιένιο-1,3 0 0 

2901242000 Ισοπρένιο 0 0 

2901291000 Εξένιο 0 0
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2901292000 Οκτένιο 0 0 

2901299000 Άλλα 0 0 

2902110000 Κυκλοεξάνιο 5 0 

2902190000 Άλλα 5 0 

2902200000 Βενζόλιο 3 0 

2902300000 Τολουόλιο 3 0 

2902410000 o-ξυλόλιο 5 0 

2902420000 μ-ξυλόλιο 5 0 

2902430000 π-ξυλόλιο 3 0 

2902440000 Μείγμα ισομερών του ξυλολίου 3 0 

2902500000 Στυρόλιο 0 0 

2902600000 Αιθυλοβενζόλιο 5 0 

2902700000 Κουμένιο 3 0 

2902901000 Ναφθαλίνιο 0 0 

2902902000 Μεθυλοναφθαλίνιο 0 0 

2902903000 Μεθυλοστυρόλιο 0 0 

2902909000 Άλλα 0 0 

2903111000 Χλωρομεθάνιο (μεθυλοχλωρίδιο) 5,5 0 

2903112000 Χλωροαιθάνιο (αιθυλοχλωρίδιο) 5,5 0 

2903120000 Διχλωρομεθάνιο (μεθυλενοχλωρίδιο) 5,5 0 

2903130000 Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο) 5,5 0 

2903140000 Τετραχλωράνθρακας 5,5 0 

2903150000 Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωροαιθάνιο) 5 5 

2903191000 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο) 5,5 0 

2903199000 Άλλα 5,5 0 

2903210000 Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο) 5,5 5 

2903220000 Τριχλωροαιθυλένιο 5,5 0 

2903230000 Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο) 5,5 0 

2903290000 Άλλα 5,5 0
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2903310000 Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2-διβρωμοαιθάνιο) 5,5 0 

2903391000 Βρωμομεθάνιο 5,5 0 

2903392000 Μονοβρωμοαιθάνιο, εκτός από το 1,2-διβρωμοαιθάνιο 5,5 0 

2903393000 Ιωδομεθάνιο 5,5 0 

2903394000 Εξαφθοροαιθάνιο (CFC-116) 5,5 0 

2903395000 1,1-διφθοροαιθάνιο (HFC-152a) 5,5 0 

2903396000 1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο (HFC-134a) 5,5 0 

2903397000 1,1,3,3,3-πενταφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)προπένιο-1 5,5 0 

2903399000 Άλλα 5,5 5 

2903410000 Τριχλωροφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903420000 Διχλωροδιφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903430000 Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο 5,5 0 

2903441000 Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο (CFC-114) 5,5 0 

2903442000 Χλωροπενταφθοροαιθάνιο (CFC-115) 5,5 0 

2903451010 Χλωροτριφθορομεθάνιο (CFC-13) 5,5 0 

2903451090 Άλλα 5,5 0 

2903452010 Πενταχλωροφθοροαιθάνιο (CFC-111) 5,5 0 

2903452020 Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο (CFC-112) 5,5 0 

2903452090 Άλλα 5,5 0 

2903453010 Επταχλωροφθοροπροπάνιο (CFC-211) 5,5 0 

2903453020 Εξαχλωροδιφθοροπροπάνιο (CFC-212) 5,5 0 

2903453030 Πενταχλωροτροφθοροπροπάνιο (CFC-213) 5,5 0 

2903453040 Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο (CFC-214) 5,5 0 

2903453050 Τριχλωροπενταφθοροπροπάνιο (CFC-215) 5,5 0 

2903453060 Διχλωροεξαφθοροπροπάνιο (CFC-216) 5,5 0 

2903453070 Χλωροεπταφθοροπροπάνιο (CFC-217) 5,5 0 

2903453090 Άλλα 5,5 0 

2903461000 Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (halon-1211) 5,5 0
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2903462000 Βρωμοτριφθορομεθάνιο (halon-1301) 5,5 0 

2903463000 Διβωμοτετραφθοροαιθάνιο (halon-2402) 5,5 0 

2903471000 Υδροβρωμοφθοράνθρακας 5,5 0 

2903479000 Άλλα 5,5 0 

2903491110 Διχλωροφθορομεθάνιο (HCFC-21) 5,5 0 

2903491120 Χλωροδιφθορομεθάνιο (HCFC-22) 5,5 0 

2903491130 Χλωροφθορομεθάνιο (HCFC-31) 5,5 0 

2903491190 Άλλα 5,5 0 

2903491210 Διχλωροτριφθοροαιθάνιο (HCFC-123) 5,5 0 

2903491220 Χλωροτετραφθοροαιθάνιο (HCFC-124) 5,5 0 

2903491230 Διχλωροφθοροαιθάνιο (HCFC-141) 5,5 0 

2903491240 Χλωροδιφθοροαιθάνιο (HCFC-142) 5,5 0 

2903491290 Άλλα 5,5 0 

2903491310 Διχλωροπενταφθοροπροπάνιο (HCFC-225) 5,5 0 

2903491390 Άλλα 5,5 0 

2903492000 Παράγωγα του μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου, αλογονωμένα 
μόνο με φθόριο και βρώμιο 

5,5 0 

2903499000 Άλλα 5,5 0 

2903510000 1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμβανο 
μένου του λινδανίου (ISO, INN) 

5,5 0 

2903520000 Αλδρίνη (ISO), chlordane (ISO) και heptachlor (ISO) 5,5 0 

2903590000 Άλλα 5,5 0 

2903611000 Χλωροβενζόλιο 5,5 0 

2903619000 Άλλα 5,5 0 

2903621000 Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) 5,5 0 

2903622000 DDT (ISO) [κλοφενοτάνιο (INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλω 
ροφαινυλ)αιθάνιο] 

5,5 0 

2903691000 Βενζυλοχλωρίδιο 5,5 0 

2903692010 1,2,4-τριχλωροβενζόλιο 5,5 0 

2903692090 Άλλα 5,5 0
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2903693000 Βενζοτριχλωρίδιο 5,5 0 

2903699000 Άλλα 5,5 0 

2904101000 Βενζολοσουλφονικό οξύ 5,5 0 

2904109000 Άλλα 5,5 0 

2904201000 Νιτροτολουόλιο 5,5 0 

2904209010 Νιτροβενζόλιο 5,5 0 

2904209020 4-νιτροδιφαινύλιο και τα άλατά του 5,5 0 

2904209090 Άλλα 5,5 0 

2904901000 2,4-δινιτροχλωροβενζόλιο 5,5 0 

2904902000 π-νιτροχλωροβεζόλιο 5,5 0 

2904903000 Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη) 5,5 0 

2904909000 Άλλα 5,5 0 

2905110000 Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) 2 0 

2905121000 Προπανόλη-1 (προπυλική αλκοόλη) 5,5 0 

2905122010 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 5 

2905122090 Άλλα 5,5 5 

2905130000 Βουτανόλη-1 (κ-βουτυλική αλκοόλη) 5 0 

2905140000 Άλλες αλκοόλες ισομερείς της βουτανόλης 5,5 0 

2905161000 2-αιθυλεξυλική αλκοόλη 5,5 5 

2905169000 Άλλα 5,5 5 

2905171000 Δωδεκανόλη-1 (λαυρυλική αλκοόλη) 5,5 0 

2905172000 Δεκαεξανόλη-1 (κετυλική αλκοόλη) 5,5 0 

2905173000 Δεκαοκτανόλη- (στεατυλική αλκοόλη) 5,5 0 

2905191000 Επτυλική αλκοόλη και τα ισομερή της 5,5 0 

2905192000 Εννεϋλική αλκοόλη 5,5 0 

2905193000 Ισοεννεϋλική αλκοόλη 3 0 

2905194000 Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της 5,5 0 

2905199010 3,3-διμεθυλο βουτανόλη-2, (πινακολυλική αλκοόλη) 5 0 

2905199020 2-προπυλεπτυλική αλκοόλη 5 0 

2905199030 Ισοδεκυλική αλκοόλη 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2905199090 Άλλα 5 0 

2905221000 Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη 5 0 

2905229000 Άλλα 5 0 

2905290000 Άλλα 5 0 

2905310000 Αιθυλενογλυκόλη (αιθανοδιόλη) 3 0 

2905320000 Προπυλενογλυκόλη (προπανοδιόλη-1,2) 5,5 5 

2905391000 Βουτανοδιόλη-1,4 5,5 0 

2905392000 Νεοπεντυλoγλυκoλη 5,5 5 

2905399000 Άλλα 5,5 0 

2905410000 2-αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανοδιόλη-1,3 
(τριμεθυλολοπροπάνιο) 

5,5 0 

2905420000 Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) 5,5 0 

2905430000 Μαννιτόλη 8 0 

2905440000 D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη) 8 0 

2905450000 Γλυκερόλη (γλυκερίνη) 8 3 

2905490000 Άλλα 5,5 3 

2905510000 Αιθχλωρβυνόλη (ΙΝΝ) 5,5 0 

2905590000 Άλλα 5,5 0 

2906110000 Μινθόλη 8 0 

2906120000 Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες 5,5 0 

2906131000 Στερόλες 5,5 0 

2906132000 Ινοσιτόλες 5,5 0 

2906191000 Βορνεόλη 5,5 0 

2906192000 Τερπινεόλες 5,5 0 

2906199000 Άλλα 5,5 0 

2906210000 Βενζυλική αλκοόλη 5,5 0 

2906291000 Φαινυλαιθυλική αλκοόλη 5,5 0 

2906292000 Φαινυλοπροπυλική αλκοόλη 5,5 0 

2906293000 Κινναμωμυλική αλκοόλη 5,5 0 

2906299000 Άλλα 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2907111000 Φαινόλη 5,5 5 

2907112000 Άλατα φαινόλης 5,5 0 

2907121000 Κρεσόλες 5,5 0 

2907122000 Άλατα κρεσολών 5,5 0 

2907131000 Οκτυλοφαινόλη 5,5 0 

2907132000 Εννεϋλοφαινόλη 5 0 

2907139000 Άλλα 5,5 0 

2907151000 Ναφθόλες 5,5 0 

2907152000 Άλατα ναφθολών 5,5 0 

2907191000 Θυμόλη 5,5 0 

2907192000 Ξυλενόλες και τα άλατά τους 5,5 0 

2907199000 Άλλα 5,5 0 

2907211000 Ρεσορκινόλη 5,5 0 

2907212000 Άλατα ρεσορκινόλης 5,5 0 

2907221000 Υδροκινόνη 5,5 0 

2907222000 Αλατα υδροκινόνης 5,5 0 

2907231000 4,4′-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α) 5,5 5 

2907232000 Άλατα της 4,4′-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης (δισφαινόλης Α) 5,5 5 

2907291000 Κατεχόλη 5,5 0 

2907299000 Άλλα 5,5 0 

2908110000 Πενταχλωροφαινόλη (ISO) 5 0 

2908191000 Χλωροφαινόλες, εκτός από την πενταχλωροφαινόλη 5 0 

2908192000 Τετραβρωμοδισφαινόλη-Α 5 0 

2908193000 Τριβρωμοφαινόλη 5 0 

2908199000 Άλλα 5 0 

2908910000 Dinoseb (ISO) και τα άλατά του 5,5 0 

2908991000 Ναφθολοσουλφονικά οξέα και τα άλατά τους 5,5 0 

2908992000 Φαινολοσουλφονικά οξέα 5,5 0 

2908993000 Νιτροπαράγωγα και τα άλατά τους 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2908994000 Νιτρωδοπαράγωγα και τα άλατά τους 5,5 0 

2908999000 Άλλα 5,5 0 

2909110000 Διαιθυλαιθέρας 5,5 0 

2909191000 Δις(χλωρομεθυλ)αιθέρας 5,5 0 

2909192000 μεθυλ-τριτ.βουτυλ-αιθέρας 5,5 0 

2909199000 Άλλα 5,5 0 

2909201000 Κινεόλη 5,5 0 

2909209000 Άλλα 5,5 0 

2909301000 Ανισόλη 5,5 0 

2909302000 Ανηθόλη 5,5 0 

2909303000 Διφαινυλαιθέρας 5,5 0 

2909304000 Μόσχος ιβίσκου (ambrette) 5,5 0 

2909305000 Δεκαβρωμοδιφαινυλοξείδιοίου 5,5 0 

2909309010 Υλικó για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένo βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2909309090 Άλλα 5,5 0 

2909410000 2,2′-oξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη, digol) 5,5 0 

2909430000 Μονοβουτυλικοί αιθέρες της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλε 
νογλυκόλης 

5,5 0 

2909441000 Μονομεθυλικοί αιθέρες της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενο 
γλυκόλης 

5,5 0 

2909449000 Άλλα 5,5 0 

2909491000 Τριαιθυλενογλυκόλη 5,5 0 

2909499000 Άλλα 5,5 0 

2909501000 Ευγενόλη 5,5 0 

2909502000 Ισοευγενόλη 5,5 0 

2909503000 Αλκοολαιθεροφαινόλες 5,5 0 

2909509000 Άλλα 5,5 0 

2909601000 Υπεροξείδια αλκοόλων 5,5 0 

2909602000 Δικουμυλυπεροξείδιο 5,5 0 

2909603000 Υπεροξείδιο της μεθυλαιθυλοκετόνης 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2909609000 Άλλα 5,5 0 

2910100000 Οξιράνιο (αιθυλενοξείδιο) 5 0 

2910200000 Μεθυλοξιράνιο (προπυλενοξείδιο) 5,5 5 

2910300000 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) 5,5 5 

2910400000 Διελδρίνη (ISO, INN) 5,5 0 

2910900000 Άλλα 5,5 0 

2911001010 Ακετάλες 5,5 0 

2911001020 Ημιακετάλες 5,5 0 

2911009000 Άλλα 5,5 0 

2912110000 Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) 5,5 0 

2912120000 Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) 5,5 0 

2912191000 Κιτρονελλαλδεΰδη 5,5 0 

2912192000 Κιτράλη 5,5 0 

2912193000 Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) 5,5 0 

2912199000 Άλλα 5,5 0 

2912210000 Βενζαλδεΰδη 5,5 0 

2912292000 Φαινυλακεταλδεΰδη 5,5 0 

2912293000 Κινναμωμαλδεΰδη 5,5 0 

2912294000 α-αμυλοκινναμωμαλδεϋδη 5,5 0 

2912295000 Κυκλαμιναλδεΰδη 5,5 0 

2912299000 Άλλα 5,5 0 

2912301000 Υδροξυκιτρονελλαλδεΰδη 5,5 0 

2912309000 Άλλα 5,5 0 

2912410000 Βανιλλίνη (4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη) 5 0 

2912420000 Αιθυλοβανιλλίνη (3-αιθοξυ-4-υδροξυβενζαλδεΰδη) 5,5 0 

2912491000 3,4,5-τριμεθοξυβενζαλδεΰδη 5,5 0 

2912499000 Άλλα 5,5 0 

2912501000 Τριοξάνιο 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2912502000 Παραλδεΰδη 5,5 0 

2912503000 Μεταλδεΰδη 5,5 0 

2912509000 Άλλα 5,5 0 

2912600000 Παραφορμαλδεΰδη 5,5 0 

2913000000 Αλογονοπαράγωγα, σουλφοπαράγωγα, νιτροπαράγωγα ή νιτροπα 
ράγωγα των προϊόντων της κλάσης 29.12 

5,5 0 

2914110000 Ακετόνη 5,5 5 

2914120000 Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) 3 0 

2914130000 4-μεθυλοπεντανόνη-2 (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) 5,5 0 

2914191000 3,3-διμεθυλοβουτανόνη-2 (πινακολόνη) 5,5 0 

2914199000 Άλλα 5,5 0 

2914210000 Καμφορά 5 0 

2914221000 Κυκλοεξανόνη 5 0 

2914222000 Μεθυλοκυκλοεξανόνες 5 0 

2914231000 Ιονόνες 5 0 

2914232000 Μεθυλιονόνες 5 0 

2914291000 Γιασμόνη 5 0 

2914299000 Άλλα 5 0 

2914310000 Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανόνη-2) 5,5 0 

2914390000 Άλλα 5,5 0 

2914401000 Διακετοναλκοόλη (4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντανόνη-2) 5,5 0 

2914409000 Άλλα 5,5 0 

2914501000 Κετονοφαινόλες 5,5 0 

2914509000 Άλλα 5,5 0 

2914610000 Ανθρακινόνη 5,5 0 

2914691000 Παράγωγα της ανθρακινόνης 5,5 0 

2914699010 Κινοναλκοόλες, κινονοφαινόλες και κινοναλδεΰδες 5,5 0 

2914699090 Άλλα 5,5 0 

2914701000 Μοσχοκετόνη 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2914709010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2914709090 Άλλα 5 0 

2915110000 Μυρμηκικό οξύ 5,5 0 

2915121000 Μυρμηκικό ασβέστιο 5,5 0 

2915122000 Μυρμηκικό αμμώνιο 5,5 0 

2915129000 Άλλα 5,5 0 

2915131000 Μυρμηκικό μεθύλιο 5,5 0 

2915132000 Χλωρομυρμηκικό 2-αιθυλεξύλιο 5,5 0 

2915139000 Άλλα 5,5 0 

2915210000 Οξικό οξύ 5,5 0 

2915240000 Οξικός ανυδρίτης 5,5 0 

2915291000 Οξικό ασβέστιο 5,5 0 

2915292000 Οξικό νάτριο 5,5 0 

2915293000 Οξικό κοβάλτιο 5,5 0 

2915299000 Άλλα 5,5 0 

2915310000 Οξικό αιθύλιο 5,5 0 

2915320000 Οξικό βινύλιο 5,5 0 

2915331000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 5,5 0 

2915339000 Άλλα 5,5 0 

2915360000 Dinoseb (ISO) οξικό 5,5 0 

2915391000 Οξικό αμύλιο 5,5 0 

2915392000 Οξικό ισοαμύλιο 5,5 0 

2915393000 Οξικό μεθύλιο 5,5 0 

2915394000 Οξικό ισοβουτύλιο 5,5 0 

2915395000 Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο 5,5 0 

2915399000 Άλλα 5,5 0 

2915401000 Χλωροξικό οξύ. 5,5 0 

2915409000 Άλλα 5,5 0 

2915500000 Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 5,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2915600000 Βουτανικά οξέα, πεντανικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 5,5 0 

2915701000 Παλμιτικό οξύ, τα άλατά του και οι εστέρες του 5,5 0 

2915702010 Στεατικό οξύ 5,5 0 

2915702020 Στεατικό μαγνήσιο 5,5 0 

2915702030 Στεατικός μόλυβδος 5,5 0 

2915702040 Στεατικός ψευδάργυρος 5,5 0 

2915702050 Στεατικό βάριο 5,5 0 

2915702060 Στεατικό κάδμιο 5,5 0 

2915702070 Στεατικό ασβέστιο 5,5 0 

2915702080 Στεατικό βουτύλιο 5,5 0 

2915702090 Άλλα 5,5 0 

2915901000 Νεοδεκανοϋλοχλωρίδιο και πιβαλοϋλοχλωρίδιο 5,5 0 

2915909010 2-αιθυλεξικό οξύ 5,5 0 

2915909090 Άλλα 5,5 3 

2916111000 Ακρυλικό οξύ 6,5 0 

2916119000 Άλλα 6,5 0 

2916121000 Ακρυλικό αιθύλιο 6,5 0 

2916122000 Ακρυλικό μεθύλιο 6,5 0 

2916123000 Ακρυλικό βουτύλιο 6,5 0 

2916124000 Ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο 6,5 0 

2916129000 Άλλα 6,5 0 

2916131000 Μεθακρυλικό οξύ 6,5 5 

2916139000 Άλλα 6,5 5 

2916141000 Μεθακρυλικό μεθύλιο 6,5 5 

2916149000 Άλλα 6,5 5 

2916151000 Ελαϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2916152000 Λινελαϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2916153000 Λινολεκινό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2916190000 Άλλα 6,5 0 

2916201000 Κυκλοεξανοκαρβοξυλικό οξύ 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2916202000 Κυκλοπεντενυλοξικό οξύ 6,5 0 

2916209010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2916209090 Άλλα 6,5 0 

2916311000 Βενζοϊκό οξύ 6,5 0 

2916312000 Βενζοϊκό νάτριο 6,5 0 

2916313000 Βενζοϊκά βενζύλια 6,5 0 

2916319010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2916319090 Άλλα 6,5 0 

2916321000 Βενζοϋλυπεροξείδιο 6,5 0 

2916322000 Βενζοϋλοχλωρίδιο 6,5 3 

2916341000 Φαινυλοξικό οξύ 6,5 0 

2916342000 Άλατα του φαινυλοξικού οξέος 6,5 0 

2916351000 Οξικό φαινυλαιθύλιο 6,5 0 

2916352000 Οξικό φαινυλισοβουτύλιο 6,5 0 

2916359000 Άλλα 6,5 0 

2916360000 Binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916391000 Κινναμωμικό οξύ 6,5 0 

2916399010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2916399090 Άλλα 6,5 0 

2917111000 Οξαλικό οξύ 6,5 0 

2917112000 Άλατα του οξαλικού οξέος 6,5 0 

2917113000 Εστέρες του οξαλικού οξέος 6,5 0 

2917121000 Αδιπικό οξύ 6,5 5 

2917122000 Άλατα του αδιπικού οξέος 6,5 0 

2917123010 Αδιπικό διοκτύλιο 6,5 3 

2917123090 Άλλα 6,5 3 

2917131000 Αζελαϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2917132000 Σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2917140000 Μηλεϊνικός ανυδρίτης 6,5 0 

2917191000 Μηλεϊνικό οξύ 6,5 0 

2917192000 Ηλεκτρικό οξύ 6,5 0 

2917193000 Ηλεκτρικό νάτριο 6,5 0 

2917194000 Μηλονικό διαιθύλιο 6,5 0 

2917195000 Μηλονικό διισοπροπύλιο 6,5 0 

2917199000 Άλλα 6,5 0 

2917200000 Κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά πολυκαρβοξυλικά οξέα, 
οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, τα υπεροξείδια, τα υπεροξέα τους 
και τα παράγωγά τους 

6,5 0 

2917321000 Ορθοφθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) 6,5 5 

2917329000 Άλλα 6,5 3 

2917331000 Ορθοφθαλικό διεννεΰλιο 6,5 0 

2917332000 Ορθοφθαλικό διδεκύλιο 6,5 0 

2917341000 Ορθοφθαλικό διεπτύλιο 6,5 0 

2917342000 Ορθοφθαλικό διισοδεκύλιο 6,5 3 

2917343000 Ορθοφθαλικό διβουτύλιο 8 0 

2917349000 Άλλα 6,5 5 

2917350000 Φθαλικός ανυδρίτης 6,5 0 

2917361000 Τερεφθαλικό οξύ 3 0 

2917369000 Άλλα 6,5 0 

2917370000 Τερεφθαλικό διμεθύλιο 6,5 0 

2917391000 Ισοφθαλικό οξύ 6,5 3 

2917392000 Τριμελλιτικό τριοκτύλιο (ΤΟΤΜ) 6,5 0 

2917393000 Τριμελλιτικός ανυδρίτης 6,5 0 

2917399000 Άλλα 6,5 0 

2918111000 Γαλακτικό οξύ 6,5 0 

2918112000 Άλατα του γαλακτικού οξέος 6,5 0 

2918113000 Εστέρες του γαλακτικού οξέος 6,5 0 

2918120000 Τρυγικό οξύ 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2918131000 Άλατα του τρυγικού οξέος 6,5 0 

2918132000 Εστέρες του τρυγικού οξέος 6,5 0 

2918140000 Κιτρικό οξύ 8 0 

2918151010 Κιτρικό ασβέστιο 6,5 0 

2918151090 Άλλα 6,5 0 

2918152000 Εστέρες του κιτρικού οξέος 6,5 0 

2918161000 Γλυκονικό οξύ 6,5 0 

2918162000 Άλατα του γλυκονικού οξέος 6,5 0 

2918163000 Εστέρες του γλυκονικού οξέος 6,5 0 

2918180000 Chlorobenzilate (ISO) 6,5 0 

2918191010 Μηλικό οξύ 6,5 0 

2918191090 Άλλα 6,5 0 

2918192010 Άλατα του μηλικού οξέος 6,5 0 

2918192090 Άλλα 6,5 0 

2918193010 Εστέρες του μηλικού οξέος 6,5 0 

2918193020 Βενζιλικό μεθύλιο 6,5 0 

2918193090 Άλλα 6,5 0 

2918194000 2-διφαινυλ-2-υδροξυοξικό οξύ (βενζιλικό οξύ) 6,5 0 

2918199000 Άλλα 6,5 0 

2918211000 Σαλικυλικό οξύ 6,5 0 

2918212010 Σαλικυλικό νάτριο 6,5 0 

2918212090 Άλλα 6,5 0 

2918221000 ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ 6,5 0 

2918222000 Άλατα του ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέος 6,5 0 

2918223000 Εστέρες του ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέος 6,5 0 

2918231010 Σαλικυλικό μεθύλιο 6,5 0 

2918231020 Σαλικυλικό αιθύλιο 6,5 0 

2918231090 Άλλα 6,5 0 

2918232000 Αλατα άλλων εστέρων του σαλικυλικού οξέος 6,5 0 

2918291000 β-οξυναφθοϊκό οξύ και τα άλατά του 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2918299010 Γαλλικό οξύ 6,5 0 

2918299020 π-υδροξυναφθοϊκό οξύ 6,5 0 

2918299030 π-υδροξυβενζοϊκό οξύ 6,5 0 

2918299040 Άλατα και εστέρες του γαλλικού οξέος 6,5 0 

2918299090 Άλλα 6,5 0 

2918301000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2918309000 Άλλα 6,5 0 

2918910000 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ), τα άλατα και οι 
εστέρες του 

6,5 0 

2918991000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2918999000 Άλλα 6,5 0 

2919100000 Φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπύλιο) 6,5 0 

2919901011 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2919901019 Άλλα 6,5 0 

2919901020 Γλυκεροφωσφορικό οξύ 6,5 0 

2919901090 Άλλα 6,5 0 

2919902000 Άλατα των φωσφορικών εστέρων 6,5 0 

2919909000 Άλλα 6,5 0 

2920111000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2920119000 Άλλα 6,5 0 

2920191000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2920199010 0.0-διμεθυλο-θειοφωσφορικό 0-(3-μεθυλο-4-νιτροφαινύλιο) 6,5 0 

2920199090 Άλλα 6,5 0 

2920901010 Θειικό διμεθύλιο 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2920901020 Θειικό διαιθύλιο 6,5 0 

2920901090 Άλλα 6,5 0 

2920902000 Νιτρωδών και νιτρικών εστέρων 6,5 0 

2920903000 Ανθρακικών εστέρων 6,5 0 

2920904010 Φωσφορώδες διμεθύλιο 6,5 0 

2920904020 Φωσφορώδες διαιθύλιο 6,5 0 

2920904030 Φωσφορώδες τριμεθύλιο 6,5 0 

2920904040 Φωσφορώδες τριαιθύλιο 6,5 0 

2920909010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2920909090 Άλλα 6,5 0 

2921111010 Μεθυλαμίνη 6,5 0 

2921111020 Αλατα της μεθυλαμίνης 6,5 0 

2921112010 Διμεθυλαμίνη 6,5 0 

2921112020 Άλατα της διμεθυλαμίνης 6,5 0 

2921113010 Τριμεθυλαμίνη 6,5 0 

2921113020 Άλατα της τριμεθυλαμίνης 6,5 0 

2921191000 Υδροχλωρικό διμεθυλαμινοαιθυλοχλωρίδιο 6,5 0 

2921192000 Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2921199010 Διμεθυλολαυρυλαμίνη 6,5 0 

2921199020 Δις(2-χλωροαιθυλο)μεθυλαμινο)χλωρομεθίνη 6,5 0 

2921199030 Δις(2-χλωροαιθυλ)αιθυλαμίνη 6,5 0 

2921199040 (Τρις(2-χλωροαιθυλ)αμινο)τριχλωρομεθίνη 6,5 0 

2921199050 Δι-ισοπροπυλαμίνη 6,5 0 

2921199060 N,N-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο 6,5 0 

2921199070 Ν,N-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)-2-χλω 
ροαιθυλαμίνες και τα πρωτονιωμένα άλατά τους 

6,5 0 

2921199090 Άλλα 6,5 0 

2921211000 Αιθυλενοδιαμίνη 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2921212000 Άλατα της αιθυλενοδιαμίνης 6,5 0 

2921221000 Εξαμεθυλενοδιαμίνη 6,5 0 

2921222000 Αδιπική εξαμεθυλενοδιαμίνη 6,5 0 

2921229000 Άλλα 6,5 0 

2921291000 Διαιθυλενοτριαμίνη 5 0 

2921292000 Τριαιθυλενοτετραμίνη 5 0 

2921299000 Άλλα 5 0 

2921301000 Κυκλοεξυλαμίνη 6,5 0 

2921309000 Άλλα 6,5 0 

2921411000 Ανιλίνη 6,5 0 

2921412000 Άλατα της ανιλίνης 6,5 0 

2921421000 Νιτροαλογονοπαράγωγα της ανιλίνης 6,5 0 

2921422000 2,4,5-τριχλωροανιλίνη 6,5 0 

2921429010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2921429090 Άλλα 6,5 0 

2921431000 π-τολουιδινο-μ-σουλφονικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2921432000 2-χλωρο-π-τολουιδινο-5-σουλφονικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2921433000 3-αμινο-6-χλωροτολουολο-4-σουλφονικο οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2921439010 Τολουιδίνες 6,5 0 

2921439091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2921439099 Άλλα 6,5 0 

2921441000 Διφαινυλαμίνη 6,5 0 

2921449000 Άλλα 6,5 0 

2921451000 1-ναφθυλαμινο-4-σουλφονικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2921459010 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη) και τα άλατά της 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2921459020 2-Ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα άλατά της 6,5 0 

2921459030 2-ναφθυλαμινο-3,6,8-τρισουλφονικό οξύ και τα άλατά του 5 0 

2921459090 Άλλα 6,5 0 

2921460000 Αμφεταμίνη (INN), βενζφεταμίνη (INN), δεξαμφεταμίνη (INN), 
ετιλαμφεταμίνη (INN), φενκαμφαμίνη (INN), λεφεταμίνη (INN), 
λεβαμφεταμίνη (INN), μεφενορέξ (INN) και φαιντερμίνη (INN). 
Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2921491000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2921499000 Άλλα 6,5 0 

2921511000 κ-φαινυλ-κ-ισοπρολο-π-φαινυλενοδιαμίνη 6,5 0 

2921512000 N-(1,3-διμεθυλοβουτυλο)-Ν-φαινυλο-π-φαινυλενο-διαμίνη 6,5 0 

2921519010 o-φαινυλενοδιαμίνη 6,5 0 

2921519020 μ-φαινυλενοδιαμίνη 6,5 0 

2921519030 π-φαινυλενοδιαμίνη 6,5 0 

2921519040 Διαμινοτολουόλια 6,5 0 

2921519090 Άλλα 6,5 0 

2921591000 3,3-διχλωροβενζιδινοσουλφονικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2921599010 Βενζιδίνη 6,5 0 

2921599020 Διυδροχλωρική βενζιδίνη 6,5 0 

2921599030 4,4′-διαμινοστιλβενο-2,2′-δισουλφονικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2921599040 Άλατα της βενζιδίνης εκτός από τη διυδροχλωρική βενζιδίνη 6,5 0 

2921599050 o-τολιδίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2921599090 Άλλα 6,5 0 

2922111000 Αιθανολαμίνη 6,5 0 

2922112000 Άλατα της αιθανολαμίνης 6,5 0 

2922121000 Διαιθανολαμίνη 6,5 0 

2922122000 Άλατα της διαιθανολαμίνης 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2922131000 Τριαιθανολαμίνη 3 0 

2922132000 Άλατα της τριαιθανολαμίνης 6,5 0 

2922140000 Δεξτροπροποξυφένιο (INN) και τα άλατά του 6,5 0 

2922191000 Αρυλαιθανολαμίνες 6,5 0 

2922193010 N,N-διμεθυλ-2-αμινοαιθανόλη και τα πρωτονιωμένα άλατά της 6,5 0 

2922193020 N,N-διαιθυλ-2-αμινοαιθανόλη και τα πρωτονιωμένα άλατά της 6,5 0 

2922193090 Άλλα 6,5 0 

2922194000 Αιθυλοδιαιθανολαμίνη 6,5 0 

2922195000 Μεθυλοδιαιθανολαμίνη 6,5 0 

2922196000 Διαιθυλαμινοαιθανόλη 6,5 0 

2922199000 Άλλα 6,5 0 

2922211000 7-αμινο-1-ναφθολο-3-σουλφονικό οξύ (γ-οξύ) και τα άλατά του 6,5 0 

2922212000 8-αμινο-1-ναφθολο-3,6-δισουλφονικό οξύ (Η-οξύ) και τα άλατά 
του 

3 0 

2922213000 2-αμινο-5-ναφθολο-7-δισουλφονικό οξύ (J-οξύ) και τα άλατά του 6,5 0 

2922219000 Άλλα 6,5 0 

2922291000 π-αμινοφαινόλη 6,5 0 

2922299010 μ-αμινοφαινόλη 6,5 0 

2922299020 ο-αμινοφαινόλη 6,5 0 

2922299030 Αμινοκρεσόλες 6,5 0 

2922299040 Φαινετιδίνες και τα άλατά τους 6,5 0 

2922299090 Άλλα 6,5 0 

2922310000 Αμφεπραμόνη (INN), μεθαδόνη (INN), και νορμεθαδόνη(INN). 
Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2922392000 Αμινοανθρακινόνες και τα άλατά τους 6,5 0 

2922393000 Παράγωγα των αμινοανθρακινονών 6,5 0 

2922399000 Άλλα 6,5 0 

2922411000 Λυσίνη 6,5 0 

2922412000 Εστέρες της λυσίνης 6,5 0 

2922413000 Άλατα της λυσίνης και των εστέρων της 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2922421000 Γλουταμινικό οξύ 5 0 

2922422000 Γλουταμινικό νάτριο 8 0 

2922423000 Άλλα άλατα του γλουταμινικού οξέος 6,5 0 

2922431000 Ανθρανιλικό οξύ 6,5 0 

2922439000 Άλατα του ανθρανιλικού οξέος 6,5 0 

2922440000 Τιλιδίνη (INN) και τα άλατα της 6,5 0 

2922491000 Γλυκίνη 6,5 0 

2922492000 Αλανίνη 6,5 0 

2922493000 Λευκίνη 6,5 0 

2922494000 Βαλίνη 6,5 0 

2922495000 Ασπαρτικό οξύ 6,5 0 

2922496000 Φαινυλογλυκίνη 6,5 0 

2922497000 π-αμινοβενζοϊκό αιθύλιο 6,5 0 

2922499000 Άλλα 6,5 0 

2922501000 Σερίνη 6,5 0 

2922502000 π-αμινο σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2922503000 1-π-νιτροφαινολ-2-αμινο-προπανοδιόλη-1,3 6,5 0 

2922504000 Δι-α-υδροξυφαινυλογλυκίνη 6,5 0 

2922509010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

2922509090 Άλλα 6,5 3 

2923101000 Χολίνη 6,5 0 

2923102000 Άλατα της χολίνης 6,5 0 

2923201000 Λεκιθίνη 6,5 0 

2923202000 Άλλα φωσφοροαμινολιπίδια 6,5 0 

2923900000 Άλλα 6,5 3 

2924110000 Μεπροβαμάτη (INN) 6,5 0 

2924121000 Φθοροακεταμίδιο (ISO) 6,5 0 

2924122000 Μονοκροτοφός (ISO) 6,5 0 

2924123000 Φωσφαμιντόν (ISO)· 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2924191000 Διμεθυλοφορμαμίδιο 6,5 0 

2924192000 Διμεθυλακεταμίδιο 6,5 0 

2924199010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2924199090 Άλλα 6,5 0 

2924211000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2924219000 Άλλα 6,5 0 

2924230000 2-ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα 
άλατά του 

6,5 0 

2924240000 Αιθιναμάτη (INN) 6,5 0 

2924291010 Αμινοακετανιλίδιο και τα παράγωγά του 6,5 0 

2924291020 Ακεταμινοφένιο 6,5 0 

2924291090 Άλλα 6,5 0 

2924292000 Ακετοακετανιλίδιο και τα παράγωγά του 5 0 

2924299010 Υδροχλωρική λιδοκαΐνη 6,5 0 

2924299091 Ιoπρομίδη, Ιoπαμιδόλη και Ιoμεπρόλη 0 0 

2924299092 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2924299099 Άλλα 6,5 0 

2925111000 Σακχαρίνη 6,5 0 

2925112000 Αλατα της σακχαρίνης 6,5 0 

2925120000 Γλουτεθιμίδιο (ΙΝΝ) 6,5 0 

2925191000 Φθαλιμίδιο 6,5 0 

2925199010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2925199090 Άλλα 6,5 0 

2925210000 Χλωρντιμεφόρμ (ISO) 6,5 5 

2925291000 Διφαινυλογουανιδίνη 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2925299010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 5 

2925299090 Άλλα 6,5 

– Γουανιδίνη 0 

– Άλλα 5 

2926100000 Ακρυλονιτρίλιο 6,5 0 

2926200000 1-κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδιο) 6,5 0 

2926300000 Φενπροπορέξ (ΙΝΝ) και τα άλατά του. Ενδιάμεσο προϊόν της 
παραγωγής μεθαδόνης (ΙΝΝ) (4-κυανο-2-διμεθυλαμινο-4,4-διφαι 
νυλοβουτάνιο) 

6,5 0 

2926901000 Ακετονιτρίλιο 6,5 0 

2926902000 1,4-διαμινο-2,3-δικυανοανθρακινόνη 6,5 0 

2926909010 Μηλονονιτρίλιο 6,5 0 

2926909091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένo βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2926909099 Άλλα 6,5 0 

2927001100 6-νιτρο-1-διαζω-2-ναφθολο-4-σουλφονικό οξύ 6,5 0 

2927001900 Άλλα 6,5 0 

2927002100 Αζωδικαρβοναμίδιο 8 0 

2927002910 Αζωισοβουτυρονιτρίλιο 8 0 

2927002990 Άλλα 8 0 

2927003000 Αζω-οξυ-ενώσεις 6,5 0 

2928001000 Φαινυλυδραζίνη 6,5 0 

2928009010 Περιλλαρτίνη 6,5 0 

2928009020 Μεθυλαιθυλοκετοξίμη 6,5 0 

2928009091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2928009099 Άλλα 6,5 0 

2929101000 Διισοκυανικό τολουόλιο 6,5 0 

2929102000 Διισοκυανικό διφαινυλομεθάνιο 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2929109000 Άλλα 6,5 0 

2929901000 Ισοκυανικά 6,5 0 

2929903000 Ν,Ν-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφο 
ραμιδικά διαλκύλια(μεθύλια, αιθύλια, κ-προπύλια ή ισοπροπύλια) 

6,5 0 

2929904000 Ν,Ν- διμεθυλοφωσφοραμιδικό διαιθύλιο 6,5 0 

2929905000 Μεθυλοφωσφονικό ο-αιθυλο-2-διισοπροπυλαμινοαιθύλιο 6,5 0 

2929906000 Διαλογονο-Ν,Ν-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπρο 
πυλο)φωσφοραμίδια 

6,5 0 

2929909000 Άλλα 6,5 0 

2930201010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2930201090 Άλλα 6,5 0 

2930202010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2930202090 Άλλα 6,5 0 

2930301000 Θειούχος θειουράμη 6,5 0 

2930302000 Διθειούχος θειουράμη 6,5 0 

2930303000 Τετραθειούχος θειουράμη 6,5 0 

2930400000 Μεθειονίνη 6,5 0 

2930501000 Καπταφόλ (ISO) 6,5 0 

2930502000 Μεταμιδοφός (ISO) 6,5 0 

2930901000 Άλας της 4-μεθυλοθειοβουτυλαμίνης-2 με νάτριο 6,5 0 

2930902010 Θειουρία 6,5 0 

2930902020 Θειοκαρβανιλίδιο 6,5 0 

2930902091 Υλικά για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένα βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2930902099 Άλλα 6,5 0 

2930903010 Θειαλκοόλες 6,5 0 

2930903020 Θειοφαινόλες 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2930903030 N,N-διισοπροπυλο-β-αμινοαιθανοθειόλη 6,5 0 

2930903040 Ν,N-Διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισοπροπυλ)αμινοαιθανο 
θειόλες-2 και τα πρωτονιωμένα άλατά τους 

6,5 0 

2930904010 Θειοδιγλυκόλη (θειούχο δις(2-υδροξυαιθύλιο)) 6,5 0 

2930904020 Θειοανιλίνη 6,5 0 

2930904090 Άλλα 6,5 0 

2930905010 Θειούχο 2-χλωροαιθυλοχλωρομεθύλιο 6,5 0 

2930905020 Θειούχο δις (2-χλωροαιθύλιο) 6,5 0 

2930905030 Δις(2-χλωροαιθυλόθειο)μεθάνιο 6,5 0 

2930905040 1,2-Δις (2-χλωροαιθυλόθειο)αιθάνιο 6,5 0 

2930905050 1,3-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)-κ-προπάνιο 6,5 0 

2930905060 1,4-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)-κ-βουτάνιο 6,5 0 

2930905070 1,5-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)-κ-πεντάνιο 6,5 0 

2930905081 Δις(2-χλωροαιθυλοθειομεθυλικός) αιθέρας 6,5 0 

2930905082 Δις(2-χλωροαιθυλοθειοαιθυλικός) αιθέρας 6,5 0 

2930905090 Άλλα 6,5 0 

2930906000 Όξινο αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)θει 
οφωσφονικό [S-2-(διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισοπρο 
πυλ)αμινο)αιθύλιο] και οι Ο-αλκυλεστέρες (≤ C10, συμπεριλαμ 
βανομένων των κυκλοαλκυλεστέρων) του· τα αλκυλιωμένα ή πρω 
τονιωμένα άλατά του 

6,5 0 

2930907000 S-[2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο]θειοφωσφορικό O,O-διαιθύλιο και τα 
αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατά του 

6,5 0 

2930908000 Αιθυλο-διθειοφωσφονικό Ο-αιθυλο-S-φαινύλιο (φονοφός) 6,5 0 

2930909010 Θειοξέα 6,5 0 

2930909020 Ισοθειοκυανικά άλατα 6,5 0 

2930909030 Κυστεΐνη 6,5 0 

2930909040 Κυστίνη 6,5 0 

2930909050 Γλουταθιόνη 6,5 0 

2930909060 Αιθυλεστέρας του 8-χλωρο-6-τοσυλοτινικού οξέος 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2930909070 Που περιέχει ένα άτομο φωσφόρου το οποίο συνδέεται με μία 
μεθυλ-, αιθυλ-, κ-προπυλ- ή ισοπροπυλ-ομάδα, αλλά όχι με άλλα 
άτομα άνθρακα 

6,5 0 

2930909080 Διθειοανθρακικές (ξανθικές ή ξανθογονικές) ενώσεις 6,5 0 

2930909091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2930909099 Άλλα 6,5 0 

2931002010 2-χλωροβινυλοδιχλωροαρσίνη 6,5 0 

2931002020 Δις(2-χλωροβινυλο)χλωροαρσίνη 6,5 0 

2931002030 Τρις (2-χλωροβινυλ)αρσίνη 6,5 0 

2931002091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2931002099 Άλλα 6,5 0 

2931003100 Όξινο αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφο 
νικό [Ο-2-(διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισοπρο 
πυλ)αμινο)αιθύλιο] και οι Ο-αλκυλεστέρες (≤ C10, συμπεριλαμ 
βανομένων των κυκλοαλκυλεστέρων) του· τα αλκυλιωμένα ή πρω 
τονιωμένα άλατά του 

6,5 0 

2931003300 Χλωρομεθυλοφωσφονικό Ο-ισοπροπύλιο 6,5 0 

2931003400 Χλωρομεθυλοφωσφονικό Ο-πινακολύλιο 6,5 0 

2931003500 Φθοροαλκυλο((μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφο 
νικά Ο-αλκύλια (≤ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυ 
λίων) 

6,5 0 

2931003700 Ν,Ν-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφο 
ραμιδοκυανιούχα Ο-αλκύλια (≤ C10, συμπεριλαμβανομένων των 
κυκλοαλκυλίων) 

6,5 0 

2931003911 Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο 6,5 0 

2931003912 Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο 6,5 0 

2931003913 Μεθυλοφωσφονικό διαιθύλιο 6,5 0 

2931003914 Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο 6,5 0 

2931003915 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2931003919 Άλλα 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2931004010 Διφθοριούχα αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπρο 
πυλο)φωσφονύλια 

6,5 0 

2931004090 Άλλα 6,5 0 

2931005010 Διχλωριούχο μεθυλοφωσφονύλιο 6,5 0 

2931005020 Διχλωριούχο μεθυλοφωσφινύλιο 6,5 0 

2931005030 Διχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο 6,5 0 

2931005040 Διχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο 6,5 0 

2931005090 Άλλα 6,5 0 

2931009010 Οξείδιο του διβουτυλοκασσιτέρου 6,5 0 

2931009020 Χλωριούχο διαιθυλαργίλιο 6,5 0 

2931009091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2931009099 Άλλα 6,5 0 

2932110000 Τετραϋδροφουράνιο 6,5 0 

2932120000 Φουραλδεΰδη-2 (φουρφουράλη) 6,5 0 

2932131000 Φουρφουρυλική αλκοόλη 6,5 0 

2932132000 Τετραϋδροφουρφουρυλική αλκοόλη 6,5 0 

2932191000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2932199000 Άλλα 6,5 0 

2932211000 Κουμαρίνη 5 0 

2932212000 Μεθυλοκουμαρίνες 5 0 

2932213000 Αιθυλοκουμαρίνες 5 0 

2932291000 Εννεαλακτόνη 5 0 

2932292000 Ενδεκαλακτόνη 5 0 

2932293000 Βουρυρολακτόνη 5 0 

2932294000 Σαντονίνη 5 0 

2932295000 Φαινολοφθαλεΐνη 5 0 

2932296000 Γλυκουρονολακτόνη 5 0 

2932297000 Δεϋδροξικό οξύ και τα άλατά του 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2932298000 Ακετυλοκετένη (δικετένη) 5 0 

2932299010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2932299090 Άλλα 5 0 

2932910000 Ισοσαφρόλη 6,5 0 

2932920000 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο)προπαν-όνη-2 6,5 0 

2932930000 Πιπερονάλη 6,5 0 

2932940000 Σαφρόλη 6,5 0 

2932950000 Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) 6,5 0 

2932991000 Διοξάνια 6,5 0 

2932992000 Βενζοφουράνιο (κουμαρόνη) 6,5 0 

2932999010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2932999090 Άλλα 6,5 0 

2933111000 Μεθυλενο-δις (1-φαινυλο-2,3-διμεθυλο-4-μεθυλαμινοπυραζο 
λόνη-5) 

6,5 0 

2933119010 Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) 6,5 0 

2933119030 Σουλπυρίνη 6,5 0 

2933119040 Ισοπροπυλική αντιπυρίνη 6,5 0 

2933119091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2933119099 Άλλα 6,5 0 

2933191000 Πυραζολόνη και τα παράγωγά της 6,5 0 

2933199010 Φαινυλοβουταζόνη 6,5 0 

2933199020 Πυραζολάτη 6,5 0 

2933199091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2933199099 Άλλα 6,5 0 

2933211000 Υδαντοΐνη 6,5 0 

2933212000 Παράγωγή της υδαντοΐνης 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2933291000 Λυσιδίνη 6,5 0 

2933299010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

2933299090 Άλλα 6,5 3 

2933311000 Πυριδίνη 6,5 0 

2933312000 Άλατα της πυριδίνης 6,5 0 

2933321000 Πιπεριδίνη 6,5 0 

2933329000 Άλατα της πιπεριδίνης 6,5 0 

2933330000 Αλφεντανίλη (ΙΝΝ), ανιλεριδίνη (ΙΝΝ), βεζιτραμίδη (ΙΝΝ), βρωμα 
ζεπάμη (ΙΝΝ), διφενοξίνη (ΙΝΝ), διφενοξυλάτη (ΙΝΝ), διπιπανόνη 
(ΙΝΝ), φεντανύλιο(ΙΝΝ), κετοβεμιδόνη (ΙΝΝ), μεθυλφενιδάτη 
(ΙΝΝ), πενταζοκίνη (ΙΝΝ), πεθιδίνη (ΙΝΝ), ενδιάμεσο προϊόν Α 
της παρασκευής πεθιδίνης (ΙΝΝ), φενκυκλιδίνη (ΙΝΝ) (αγγελό 
σκονη-ΡCΡ), φενοπεριδίνη (ΙΝΝ), πιπραδρόλη(ΙΝΝ), πιριτραμίδη 
(ΔΚΟ), προπιράμη (ΙΝΝ) και τριμεπεριδίνη (ΙΝΝ). Άλατα των 
προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2933391000 Υδραζίδιο του ισονικοτινικού οξέος (ισονιαζίδη) 6,5 0 

2933393000 3-υδροξυ-1-μεθυλοπιπεριδίνη 6,5 0 

2933394000 Βενζιλικό 3-κινουκλιδινύλιο 6,5 0 

2933395000 Κινουκλιδινόλη-3 6,5 0 

2933399010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

2933399090 Άλλα 6,5 3 

2933410000 Λεβορφανόλη (ΙΝΝ) και τα άλατά της 6,5 0 

2933491000 Παμικό πυρβίνιο 6,5 0 

2933499010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2933499090 Άλλα 6,5 0 

2933520000 Μηλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της 6,5 0 

2933530000 Αλλοβαρβιτάλη (ΙΝΝ), αμοβαρβιτάλη (ΙΝΝ), βαρβιτάλη (ΙΝΝ), 
βουταλβιτάλη (ΙΝΝ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΙΝΝ), 
μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΙΝΝ), πεντοβαρβιτάλη (ΙΝΝ), φαινοβαρβι 
τάλη (ΙΝΝ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΙΝΝ), σεκοβαρβιτάλη (ΙΝΝ) και 
βινυλοβιτάλη (ΙΝΝ)· Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2933540000 Άλλα παράγωγα της μηλονυλουρίας (βαρβιτουρικού οξέος). 
Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2933550000 Λοπραζολάμη (ΙΝΝ), μεκλοκουαλόνη (ΙΝΝ), μεθακουαλόνη (ΙΝΝ) 
και ζιπεπρόλη (ΙΝΝ). Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2933591100 5-φθοροουρακίλη 6,5 0 

2933591910 Πυριμιδίνη 6,5 0 

2933591991 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2933591999 Άλλα 6,5 0 

2933592010 Πιπεραζίνη 6,5 0 

2933592020 Κιτρική πιπεράζίνη 6,5 0 

2933592030 Αδιπική πιπεραζίνη 6,5 0 

2933592040 1-αμινο-4-μεθυλοπιπεραζίνη 6,5 0 

2933592090 Άλλα 6,5 0 

2933599000 Άλλα 6,5 0 

2933610000 Μελαμίνη 6,5 0 

2933691000 Χλωροκυανουρικό οξύ 3 0 

2933692000 Εξαμεθυλενοτετραμίνη 6,5 0 

2933699010 Τριμεθυλενοτρινιτραμίνη 6,5 0 

2933699091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2933699099 Άλλα 6,5 0 

2933710000 6-εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη) 3 3 

2933720000 Κλοβαζάμη (ΙΝΝ) και μεθυπρυλόνη (ΙΝΝ) 6,5 0 

2933791000 Ισατίνη 6,5 0 

2933792000 2-υδροξυκινολίνη 6,5 0 

2933793000 1-βινυλοπυρρολιδόνη-2 6,5 0 

2933799000 Άλλα 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2933910000 Αλπραζολάμη (ΙΝΝ), καμαζεπάμη (ΙΝΝ), χλωροδιαζεποξείδιο 
(INN), κλοναζεπάμη (ΙΝΝ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη 
(ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΙΝΝ), εσταζολάμη (ΙΝΝ), λοφλαζεπικό αιθύλιο 
(ΙΝΝ), φλουδιαζεπάμη (ΙΝΝ), φλουνιτραζεπάμη (ΙΝΝ), φλουραζε 
πάμη (ΙΝΝ), αλαζεπάμη (ΙΝΝ), λοραζεπάμη (ΙΝΝ), λορμεταζεπάμη 
(ΙΝΝ), μαζινδόλη (ΙΝΝ), μεδαζεπάμη (ΙΝΝ), μιδαζολάμη (ΙΝΝ), 
νιμεταζεπάμη (ΙΝΝ), νιτραζεπάμη (ΙΝΝ), νορδαζεπάμη (ΙΝΝ), οξα 
ζεπάμη (ΙΝΝ), πιναζεπάμη (ΙΝΝ), πραζεπάμη (ΙΝΝ), πυροβαλερόνη 
(ΙΝΝ), τεμαζεπάμη (ΙΝΝ), τετραζεπάμη (ΙΝΝ) και τριαζολάμη 
(ΙΝΝ)· Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2933991000 Ινδόλιο και τα παράγωγά του 6,5 0 

2933999010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

2933999090 Άλλα 6,5 3 

2934101000 Αμινοθειαζόλιο και τα παράγωγά του 6,5 0 

2934109010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2934109090 Άλλα 6,5 0 

2934201000 Βενζοθειαζόλιο 6,5 0 

2934202000 Μερκαπτοβενζοθειαζόλιο 6,5 0 

2934203000 Διθειούχο διβενζοθειαζόλιο 6,5 0 

2934209010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2934209090 Άλλα 6,5 0 

2934301000 Φαινοθειαζίνη (θειοδιφαινυλαμίνη) 6,5 0 

2934309000 Άλλα 6,5 0 

2934910000 Αμινορέξ (ΙΝΝ), βροτιζολάμη (ΙΝΝ), κλοτιαζεπάμη (ΙΝΝ), κλοξα 
ζολάμη (ΙΝΝ), δεξτρομοραμίδη (ΙΝΝ), αλοξαζολάμη (ΙΝΝ), κετα 
ζολάμη (ΙΝΝ), μεσοκάρβη (ΙΝΝ), οξαζολάμη (ΙΝΝ), πεμολίνη 
(ΙΝΝ), φαινδιμετραζίνη (ΙΝΝ), φαινμετραζίνη (ΙΝΝ) και σουφεντα 
νίλη (ΙΝΝ)· Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2934991000 Μορφολίνη 6,5 0 

2934992000 Νουκλεϊνικά οξέα, τα άλατά τους και τα παράγωγά τους 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2934993000 7-αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ 6,5 5 

2934999010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 5 

2934999090 Άλλα 6,5 5 

2935002000 5-αμινο-2-μεθυλο-κ-φαινυλοβενζολοσουλφοναμίδιο 6,5 0 

2935003000 π-τολουιδινο-3-σουλφονανιλίδιο 6,5 0 

2935004000 2-αμινο-κ-αιθυλοβενζολοσουλφονανιλίδιο 6,5 0 

2935006000 Σουλφαμεθοξαζόλιο 6,5 0 

2935007000 Σουλφαμεθοξίνη 6,5 0 

2935008010 Σουλφαμίνη 6,5 0 

2935008020 Σουλφαπυριδίνη 6,5 0 

2935008030 Σουλφαδιαζίνη 6,5 0 

2935008040 Σουλφαμεραζίνη 6,5 0 

2935008050 Σουλφαθειαζόλιο 6,5 0 

2935008090 Άλλα 6,5 0 

2935009020 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2935009090 Άλλα 6,5 0 

2936210000 Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους 6,5 0 

2936220000 Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της 6,5 0 

2936230000 Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της 6,5 0 

2936240000 D- ή DL-παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα 
παράγωγά του 

6,5 0 

2936250000 Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της 6,5 0 

2936260000 Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της 6,5 0 

2936271000 Ασκορβικό οξύ 6,5 0 

2936272000 Ασκορβικό νάτριο 6,5 3 

2936273000 Ασκορβικό ασβέστιο 6,5 0 

2936279000 Άλλα 6,5 3 

2936281000 Οξική α-τοκοφερόλη 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2936289000 Άλλα 6,5 0 

2936291010 Βιταμίνη B9 6,5 0 

2936291090 Άλλα 6,5 0 

2936292000 Βιταμίνες D και τα παράγωγά τους 6,5 0 

2936293000 Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της 6,5 0 

2936294000 Βιταμίνες Κ και τα παράγωγά τους 6,5 0 

2936295000 Νικοτιναμίδιο και τα παράγωγά του. 6,5 0 

2936299000 Άλλα 6,5 0 

2936901000 Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες 6,5 0 

2936909000 Άλλα 6,5 0 

2937111000 Της διάκρισης 2933.9 ή 2934.9 6,5 0 

2937119000 Άλλα 0 0 

2937120000 Ινσουλίνη και τα άλατά της 0 0 

2937191000 Της διάκρισης 2933.9 ή 2934.9 6,5 0 

2937199000 Άλλα 0 0 

2937211000 Κορτιζόνη 0 0 

2937212000 Υδροκορτιζόνη 0 0 

2937213000 Πρεδνισόνη 0 0 

2937214000 Πρεδνισολόνη 0 0 

2937220000 Αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών 0 0 

2937230000 Οιστρογόνα και προγεστογόνα 0 0 

2937292000 Της διάκρισης 2914.50 5,5 0 

2937299000 Άλλα 0 0 

2937310000 Επινεφρίνη 0 0 

2937391000 Της διάκρισης 2922.50 6,5 0 

2937399000 Άλλα 0 0 

2937400000 Παράγωγα των αμινοξέων 0 0 

2937501000 Της διάκρισης 2918.19 ή 2918.9 6,5 0 

2937502000 Της διάκρισης 2934.9 6,5 0 

2937509000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2937901000 Της διάκρισης 2933.9 ή 2934.9 6,5 0 

2937909000 Άλλα 0 0 

2938101000 Ρουτοζίτης (ρουτίνη) 6,5 0 

2938102000 Παράγωγα του ρουτοζίτη 6,5 0 

2938901000 Γλυκοζίτες δακτυλίτιδας 6,5 0 

2938902000 Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικές ενώσεις 6,5 0 

2938903000 Σαπωνίνες 6,5 0 

2938904000 Στεβιοζίτης 6,5 0 

2938909000 Άλλα 6,5 0 

2939111000 Μορφίνη 0 0 

2939112000 Αιθυλομορφίνη 0 0 

2939113000 Κωδεϊνη 0 0 

2939114000 Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας που περιέχουν αλκαλοειδή σε 
αναλογία τουλάχιστον 50 % κατά βάρος 

8 0 

2939119000 Άλλα 0 0 

2939190000 Άλλα 0 0 

2939200000 Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊ 
όντων αυτών 

0 0 

2939300000 Καφεΐνη και τα άλατά της 0 0 

2939411000 Εφεδρίνες 0 0 

2939419000 Άλατα εφεδρινών 0 0 

2939421000 Ψευδοεφεδρίνη (ΙΝΝ) 0 0 

2939429000 Άλατα της ψευδοεφεδρίνης 0 0 

2939430000 Καθίνη (ΙΝΝ) και τα άλατά της 0 0 

2939491000 Νορεφεδρίνη 0 0 

2939499000 Άλλα 0 0 

2939510000 Φενετυλλίνη (ΙΝΝ) και τα άλατά της 0 0 

2939590000 Άλλα 0 0 

2939611000 Εργομετρίνη (ΙΝΝ) 0 0 

2939619000 Άλατα της εργομετρίνης (ΙΝΝ) 0 0 

2939621000 Εργοταμίνη (ΙΝΝ) 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2939629000 Άλατα της εργοταμίνης (ΙΝΝ) 0 0 

2939631000 Λυσεργικό οξύ 0 0 

2939639000 Άλατα του λυσεργικού οξέος 0 0 

2939690000 Άλλα 0 0 

2939910000 Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΙΝΝ), 
ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα παρά 
γωγα των προϊόντων αυτών 

0 0 

2939991000 Ατροπίνη και οματροπίνη 0 0 

2939992000 Αρεκολίνη 0 0 

2939993000 Πιπερίνη 0 0 

2939994000 Νικοτίνη και τα άλατά της 0 0 

2939999000 Άλλα 0 0 

2940001010 Γαλακτόζη 8 0 

2940001020 Σορβόζη 8 0 

2940001030 Ξυλόζη 8 0 

2940001090 Άλλα 8 0 

2940002010 Υδροξυπροπυλική σακχαρόζη 8 0 

2940002090 Άλλα 8 0 

2941101000 Καλιούχος πενικιλλίνη G 6,5 0 

2941109010 Άλας της πενικιλλίνης G με νάτριο 6,5 0 

2941109020 Πενικιλλίνη V 6,5 0 

2941109090 Άλλα 6,5 0 

2941201000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

2941209000 Άλλα 6,5 0 

2941301000 Χλωροτετρακυκλίνη 6,5 0 

2941302000 Υδροχλωρική οξυ-τετρακυκλίνη 6,5 0 

2941303000 Υδροχλωρική χλωροτετρακυκλίνη 6,5 0 

2941309000 Άλλα 6,5 0 

2941400000 Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

2941501000 Θειοκυανική ερυθρομυκίνη 6,5 0 

2941509000 Άλλα 6,5 0 

2941902000 π-τολουολοσουλφονική 11-α-χλωρο-6-δεοξυ-6- δεμεθυλο-6- 
μεθυλενο-5-οξυτετρακυκλίνη 

6,5 0 

2941909010 Θειϊκή καναμυκίνη 6,5 0 

2941909020 Λεδερμυκίνη 6,5 0 

2941909030 Θειϊκή γενταμυκίνη 6,5 0 

2941909040 Λευκομυκίνη 6,5 0 

2941909091 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

2941909099 Άλλα 6,5 3 

2942001000 Κετένες 6,5 0 

2942009010 Ακετοαρσενικώδης χαλκός 6,5 0 

2942009090 Άλλα 6,5 0 

3001201000 Εκχυλίσματα αδένων 0 0 

3001202000 Εκχυλίσματα ήπατος 0 0 

3001203000 Εκχυλίσματα χοληδόχου κύστης 0 0 

3001204000 Εκχυλίσματα παγκρέατος 0 0 

3001205000 Εκχυλίσματα στομάχου 0 0 

3001209000 Άλλα 0 0 

3001901010 Ανθρώπινης προέλευσης 0 0 

3001901090 Άλλα 0 0 

3001902010 Χολή αρκούδας 0 0 

3001902090 Άλλα 0 0 

3001909010 Ηπαρίνη και τα άλατά της 0 0 

3001909020 Ανθρώπινης προέλευσης 0 0 

3001909090 Άλλα 0 0 

3002101000 Παρασκευάσματα κλασμάτων αίματος συσκευασμένα ως φάρμακα 0 0 

3002102010 Αιμοσφαιρίνη 0 0 

3002102020 Σφαιρίνες 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3002103000 Θρομβίνη και προθρομβινάση 0 0 

3002109010 Αντιοροί 0 0 

3002109020 Οροί και πλάσμα αίματος (εκτός από αυτά που αναπαράγονται με 
σύνθεση) 

0 0 

3002109090 Άλλα 0 0 

3002200000 Εμβόλια για την ιατρική 0 0 

3002301000 Εμβόλια κατά του αφθώδους πυρετού 0 0 

3002309000 Άλλα 0 0 

3002901000 Αίμα ανθρώπων 0 0 

3002902000 Αίμα ζώων (παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις) 

0 0 

3002903010 Σαξιτοξίνη 6,5 0 

3002903020 Ρικίνη 8 0 

3002903090 Άλλα 0 0 

3002904000 Μικροβιακή καλλιέργεια 0 0 

3002905000 Ιοί και αντιιοί 0 0 

3002906000 Βακτηριοφάγος 0 0 

3002909000 Άλλα 0 0 

3003101000 Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγά τους, με δομή πενικιλανι 
κού οξέος 

8 0 

3003102000 Που περιέχουν στρεπτομυκίνες ή τα παράγωγά τους 8 0 

3003201000 Αντιφυματικά παρασκευάσματα και αντικαρκινικά παρασκευά 
σματα 

8 3 

3003209010 Παρασκευάσματα που περιέχουν χλωραμφαινικόλη 8 0 

3003209090 Άλλα 8 0 

3003310000 Που περιέχουν ινσουλίνη 8 0 

3003391010 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες της υπόφυσης (πρό 
σθιας) 

8 0 

3003391020 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες της υπόφυσης (οπί 
σθιας) 

8 0 

3003392000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες των σιελογόνων αδένων 8 0 

3003393000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες του θυρεοειδούς και 
του παραθυρεοειδούς 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3003394000 Παρασκευάσματα που περιέχουν αναβολικά στεροειδή 8 0 

3003395000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες του φλοιού των επινε 
φριδίων 

8 0 

3003396000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες του μυελού των επινε 
φριδίων 

8 0 

3003397000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ανδρικές ορμόνες 8 3 

3003398000 Παρασκευάσματα που περιέχουν οιστρογόνα και προγεσταγόνα, 
προγεστίνες 

8 0 

3003399000 Άλλα 8 0 

3003401000 Αντικαρκινικά παρασκευάσματα 8 0 

3003409110 Παρασκευάσματα που περιέχουν μορφίνη 8 0 

3003409120 Παρασκευάσματα που περιέχουν κινίνη 8 0 

3003409130 Παρασκευάσματα που περιέχουν θεοβρωμίνη 8 0 

3003409210 Παρασκευάσματα που περιέχουν καφεΐνη 8 0 

3003409220 Παρασκευάσματα που περιέχουν στρυχνίνη 8 0 

3003409230 Παρασκευάσματα που περιέχουν εφεδρίνη 8 0 

3003409310 Παρασκευάσματα που περιέχουν κακαΐνη 8 0 

3003409320 Παρασκευάσματα που περιέχουν αλκαλοειδή της ερυσιβώδους 
όλυρας 

8 0 

3003409330 Παρασκευάσματα που περιέχουν νικοτίνη 8 0 

3003409400 Παρασκευάσματα που περιέχουν ατροπίνη και οματροπίνη 8 0 

3003409500 Παρασκευάσματα που περιέχουν αρεκολίνη 8 0 

3003409600 Παρασκευάσματα που περιέχουν πιπερίνη 8 0 

3003409900 Άλλα 8 0 

3003901000 Αντιφυματικά παρασκευάσματα, ανθελμινθικά παρασκευάσματα 
και αντικαρκινικά παρασκευάσματα 

8 0 

3003909100 Παρασκευάσματα που περιέχουν ασπιρίνη 8 0 

3003909200 Παρασκευάσμταα που περιέχουν αντιαλλεργικούς παράγοντες 8 3 

3003909300 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνες 8 0 

3003909400 Παρασκευάσματα που περιέχουν ελαφοκέρας 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3003909500 Παρασκευάσματα που περιέχουν ginseng 8 0 

3003909600 Παρασκευάσματα που περιέχουν βασιλικό πολτό 8 0 

3003909900 Άλλα 8 3 

3004101000 Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγά τους, με δομή πενικιλανι 
κού οξέος 

8 0 

3004102000 Που περιέχουν στρεπτομυκίνες ή τα παράγωγά τους 8 3 

3004201000 Αντιφυματικά παρασκευάσματα, ανθελμινθικά παρασκευάσματα 
και αντικαρκινικά παρασκευάσματα 

8 0 

3004209100 Παρασκευάσματα που περιέχουν χλωραμφαινικόλη 8 0 

3004209200 Παρασκευάσματα που περιέχουν ερυθρομυκίνη 8 3 

3004209300 Παρασκευάσματα που περιέχουν οξυτετρακυκλίνη 8 0 

3004209400 Παρασκευάσματα που περιέχουν καναμυκίνη 8 0 

3004209900 Άλλα 8 3 

3004310000 Που περιέχουν ινσουλίνη 8 3 

3004320000 Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα ή δομικά 
ανάλογά τους 

8 3 

3004391010 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες της υπόφυσης (πρό 
σθιας) 

8 3 

3004391020 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες της υπόφυσης (οπί 
σθιας) 

8 0 

3004392000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες των σιελογόνων αδένων 8 0 

3004393000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες του θυρεοειδούς και 
του παραθυρεοειδούς 

8 0 

3004394000 Παρασκευάσματα που περιέχουν αναβολικά στεροειδή 8 0 

3004395000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ορμόνες του μυελού των επινε 
φριδίων 

8 0 

3004396000 Παρασκευάσματα που περιέχουν ανδρικές ορμόνες 8 0 

3004397000 Παρασκευάσματα που περιέχουν οιστρογόνα και προγεσταγόνα, 
προγεστίνες 

8 3 

3004399000 Άλλα 8 3 

3004401000 Αντικαρκινικά παρασκευάσματα 8 3 

3004409110 Παρασκευάσματα που περιέχουν μορφίνη 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3004409120 Παρασκευάσματα που περιέχουν κινίνη 8 0 

3004409130 Παρασκευάσματα που περιέχουν θεοβρομίνη 8 0 

3004409210 Παρασκευάσματα που περιέχουν καφεΐνη 8 0 

3004409220 Παρασκευάσματα που περιέχουν στρυχνίνη 8 0 

3004409230 Παρασκευάσματα που περιέχουν εφεδρίνη 8 0 

3004409310 Παρασκευάσματα που περιέχουν κοκαΐνη 8 0 

3004409320 Παρασκευάσματα που περιέχουν αλκαλοειδή της ερυσιβώδους 
όλυρας 

8 0 

3004409330 Παρασκευάσματα που περιέχουν νικοτίνη 8 3 

3004409400 Παρασκευάσματα που περιέχουν ατροπίνη και οματροπίνη 8 0 

3004409500 Παρασκευάσματα που περιέχουν αρεκολίνη 8 0 

3004409600 Παρασκευάσματα που περιέχουν πιπερίνη 8 0 

3004409900 Άλλα 8 3 

3004501000 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Α 8 0 

3004502010 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Β1 8 0 

3004502090 Άλλα 8 3 

3004503000 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη C 8 3 

3004504000 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη D 8 0 

3004505000 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Ε 8 0 

3004506000 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Η 8 0 

3004507000 Παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Κ 8 0 

3004509000 Άλλα 8 3 

3004901000 Αντιφυματικά παρασκευάσματα, ανθελμινθικά παρασκευάσματα 
και αντικαρκινικά παρασκευάσματα 

8 3 

3004909100 Παρασκευάσματα που περιέχουν ασπιρίνη 8 0 

3004909200 Παρασκευάσμταα που περιέχουν αντιαλλεργικούς παράγοντες 8 0 

3004909300 Παρασκευάσματα που περιέχουν ελαφοκέρας 8 0 

3004909400 Παρασκευάσματα που περιέχουν ginseng 8 0 

3004909500 Παρασκευάσματα που περιέχουν βασιλικό πολτό 8 0 

3004909900 Άλλα 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3005101000 Τσιρότα 0 0 

3005109000 Άλλα 0 0 

3005901000 Βάτες 0 0 

3005902000 Γάζες 0 0 

3005903000 Ταινίες 0 0 

3005904000 Ετοιμοι επίδεσμοι και συναπισμοί 0 0 

3005909000 Άλλα 0 0 

3006101010 Ράμματα αποστειρωμένα 0 0 

3006101020 Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής (συμπεριλαμβανομένων των 
αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που μπορούν 
να απορροφηθούν) 

0 0 

3006102000 Αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησι 
μοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών 

0 0 

3006103000 Αποστειρωμένες λαμινάριες και αποστειρωμένοι κώνοι λαμινάριας. 0 0 

3006104000 Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για 
τη χειρουργική 

0 0 

3006105010 Από πλαστικές ύλες 6,5 0 

3006105020 Από πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ 8 0 

3006105090 Άλλα 0 0 

3006200000 Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομά 
δων ή των παραγόντων του αίματος 

0 0 

3006301000 Σκιαστικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις. 0 0 

3006302000 Διαγνωστικά αντιδραστήρια (που έχουν επινοηθεί για να χρησιμο 
ποιηθούν πάνω στον ασθενή) 

0 0 

3006401000 Οδοντικές κονίες 0 0 

3006402000 Υλικά οδοντικών εμφράξεων 0 0 

3006403000 Κονίες για την αποκατάσταση των οστών 0 0 

3006500000 Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή 
πρώτων βοηθειών 

0 0 

3006600000 Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση ορμόνες, με 
βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37 ή με βάση σπερματο 
κτόνα 

0 0 

3006700000 Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμέ 
νου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπα 
ντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουρ 
γικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο 
μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3006910000 Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση 
έδρας 

8 3 

3006921010 Μοσχεύματα δέρματος και οστών 0 0 

3006921090 Άλλα 0 0 

3006922010 Παρασκευάσματα κλασμάτων αίματος συσκευασμένα ως φάρμακα 0 0 

3006922020 Αιμοσφαρίνη και σφαιρίνες 0 0 

3006922031 Σαξιτοξίνη 6,5 0 

3006922032 Ρικίνη 8 0 

3006922090 Άλλα 0 0 

3006923000 Της κλάσης 30.03 ή 30.04 8 0 

3006924000 Της κλάσης 30.05 ή 30.06 0 0 

3006925000 Της διάκρισης 3824.90 6,5 0 

3101001010 Γκουανό 6,5 0 

3101001090 Άλλα 6,5 0 

3101002000 Λιπάσματα φυτικής προέλευσης 6,5 0 

3101003000 Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία 
προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

6,5 0 

3102101000 Γεωργικά λιπάσματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρα 
σκευή γεωργικών λιπασμάτων 

2 3 

3102109000 Άλλα 6,5 3 

3102210000 Θειϊκό αμμώνιο 6,5 0 

3102291000 Διπλά άλατα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου 6,5 0 

3102292000 Μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου 6,5 0 

3102300000 Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα 6,5 0 

3102400000 Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και με ανθρακικό ασβέστιο ή με 
άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες 

6,5 0 

3102501000 Φυσικό 6,5 0 

3102509000 Άλλα 6,5 0 

3102600000 Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμω 
νίου 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3102800000 Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά 
διαλύματα 

6,5 0 

3102901000 Διπλά άλατα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου 6,5 0 

3102909000 Άλλα 6,5 0 

3103100000 Υπερφωσφορικά 6,5 0 

3103901000 Διασπασμένα (πυρωμένα) φωσφορικά άλατα ασβεστίου 6,5 0 

3103902000 Όξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει φθόριο σε αναλογία 
τουλάχιστον 0,2 % κατά βάρος 

6,5 0 

3103903000 Άλλα φωσφορικά άλατα ασβεστίου 6,5 0 

3103904000 Μείγματα φωσφορικών λιπασμάτων 6,5 0 

3103909000 Άλλα 6,5 0 

3104200000 Χλωριούχο κάλιο 0 0 

3104301000 K 2 O σε αναλογία 52 % κ.β. κατ’ ανώτατο όριο 1 0 

3104309000 Άλλα 6,5 0 

3104901010 K 2 O σε αναλογία 30 % κ.β. κατ’ ανώτατο όριο 1 0 

3104901090 Άλλα 6,5 0 

3104909000 Άλλα 1 0 

3105100000 Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε 
δισκία ή παρόμοιες μορφές, είτε σε συσκευασίες με μεικτό 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg 

6,5 0 

3105200000 Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν τα τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο 

6,5 0 

3105300000 Όξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) 6,5 0 

3105400000 Δισόξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό 
άλας), έστω και σε μείγμα με όξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο 
(διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) 

6,5 0 

3105510000 Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα 6,5 0 

3105590000 Άλλα 6,5 0 

3105600000 Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν τα δύο λιπαντικά 
στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3105901000 Λιπάσματα που περιέχουν άζωτο και κάλιο 6,5 0 

3105909000 Άλλα 6,5 0 

3201100000 Εκχύλισμα κεμπράχο 8 0 

3201200000 Εκχύλισμα μιμόζας 8 0 

3201901010 Εκχυλίσματα ριζοφόρου 8 0 

3201901020 Εκχυλίσματα μυροβαλάνου 8 0 

3201901030 Εκχυλίσματα σούμακ 8 0 

3201901040 Εκχυλίσματα ουγκαρίας (gambir) 8 0 

3201901090 Άλλα 8 0 

3201902000 Ταννίνες (ταννικά οξέα) και τα άλατά τους 6,5 0 

3201903000 Αιθέρες ή εστέρες ταννίνων 6,5 0 

3201904000 Άλλα παράγωγα ταννινών 6,5 0 

3202101000 Αρωματικές συντάνες 6,5 0 

3202102000 Αλκυλοσουλφονυλοχλωρίδια 6,5 0 

3202103000 Ρητινικά δεψικά προϊόντα 6,5 0 

3202109000 Άλλα 6,5 0 

3202901000 Ανόργανα δεψικά προϊόντα 6,5 0 

3202902000 Τεχνητά δολώματα 6,5 3 

3202909000 Άλλα 6,5 0 

3203001100 Φυσική ινδική 6,5 0 

3203001910 Αιματόξυλο 6,5 0 

3203001920 Σανταλόξυλο 6,5 0 

3203001930 Χλωροφύλλη 6,5 0 

3203001990 Άλλα 6,5 0 

3203002010 Κοχενίλλη 6,5 0 

3203002020 Κέρμης (κρεμέζι) 6,5 0 

3203002030 Σέπια 6,5 0 

3203002090 Άλλα 6,5 0 

3203003000 Παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προ 
έλευσης 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3204111000 Παρασκευάσματα με βάση χρώματα διασποράς (πλακούντες 
έκθλιψης) 

4 0 

3204119000 Άλλα 8 0 

3204121000 Όξινα χρώματα και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά 8 0 

3204122000 Χρώματα πρόστυψης και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα 
αυτά 

8 0 

3204130000 Βασικά χρώματα και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά 8 0 

3204140000 Απευθείας βάφοντα χρώματα και παρασκευάσματα με βάση τα 
χρώματα αυτά 

8 0 

3204150000 Χρώματα αναγωγής ή κάδου [στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρώματα επίστρωσης 
(πιγμέντα)] και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά 

8 0 

3204160000 Χρώματα αντίδρασης και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα 
αυτά 

8 0 

3204170000 Χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) και παρασκευάσματα με βάση τα 
χρώματα αυτά 

8 0 

3204191000 Χρώματα διαλύτη (ελαιοδιαλυτά) και παρασκευάσματα με βάση 
τα χρώματα αυτά 

8 0 

3204192000 Χρώματα ταχείας βαφής και παρασκευάσματα με βάση τα χρώ 
ματα αυτά 

8 0 

3204193000 Θειοχρώματα και θειοχρώματα αναγωγής και παρασκευάσματα με 
βάσης τα χρώματα αυτά 

8 0 

3204199000 Άλλα 8 0 

3204200000 Συνθετικά οργανικά προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποι 
ούνται ως φθορίζοντα λαμπρυντικά 

6,5 0 

3204901000 Συνθετικά οργανικά προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποι 
ούνται ως φωτοφόρα 

6,5 0 

3204909000 Άλλα 6,5 0 

3205001000 Βάσεις πλαστικών χρωμάτων επίστρωσης (πιγμέντων) 6,5 0 

3205009000 Άλλα 6,5 0 

3206110000 Που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου σε κατά βάρος αναλογία 
80 % ή περισσότερο, υπολογισμένη επί ξηράς ύλης 

6,5 0 

3206190000 Άλλα 6,5 0 

3206200000 Χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) και παρασκευάσματα με βάση 
ενώσεις του χρωμίου 

6,5 0 

3206411000 Ουλτραμαρίνη 6,5 0 

3206419000 Άλλα 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3206421000 Λιθοπόνιο 6,5 0 

3206429000 Άλλα 6,5 0 

3206491000 Γκρι ψευδαργύρου 6,5 0 

3206492000 Μαύρο ορυκτής προέλευσης 6,5 0 

3206493000 Χρωστικές γαίες 6,5 0 

3206494000 Διαλυτό καστανό (καφέ) του Βαν Ντάικ 6,5 0 

3206495000 Χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) με βάση ενώσεις του κοβαλτίου 6,5 0 

3206496000 Χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) και παρασκευάσματα με βάση 
ενώσεις του καδμίου 

6,5 0 

3206499000 Άλλα 6,5 0 

3206500000 Ανόργανα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως 
φωτοφόρα 

6,5 0 

3207100000 Χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα), σκιαστικά και χρώματα, παρα 
σκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα 

6,5 0 

3207201000 Υαλώδη επιχρίσματα και υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3207202000 Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής 6,5 0 

3207209000 Άλλα 6,5 0 

3207301000 Από χρυσό 6,5 0 

3207302000 Από λευκόχρυσο 6,5 0 

3207303000 Από παλλάδιο 6,5 0 

3207304000 Από άργυρο 6,5 0 

3207309000 Άλλα 6,5 0 

3207400000 Υαλότριμμα και άλλο γυαλί σε μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, 
φυλλιδίων ή νιφάδων 

6,5 5 

3208101010 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3208101090 Άλλα 8 0 

3208102000 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3208103000 Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού. 

6,5 0 

3208201011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3208201019 Άλλα 8 0 

3208201020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0
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3208201030 Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού. 

6,5 0 

3208202011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3208202019 Άλλα 8 0 

3208202020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3208202030 Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού. 

6,5 0 

3208901011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3208901019 Άλλα 8 0 

3208901020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3208901030 Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού. 

6,5 0 

3208909011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3208909019 Άλλα 8 0 

3208909020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3208909030 Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού. 

6,5 0 

3209101011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3209101019 Άλλα 8 0 

3209101020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3209102010 Βαφές (και τα υαλώματα) 6,5 0 

3209102020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3209901011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3209901019 Άλλα 8 0 

3209901020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3209909011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3209909019 Άλλα 8 0 

3209909020 Βερνίκια (και οι λάκες) 6,5 0 

3210001011 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3210001019 Άλλα 8 0 

3210001091 Υαλώματα (σμάλτο) 6,5 0 

3210001099 Άλλα 8 0 

3210002010 Βερνίκια λαδιού 6,5 0
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3210002020 Βερνίκια και λάκες με βάση τη γομαλάκα, το φυσικό κόμμι ή 
ρητίνες 

6,5 0 

3210002030 Βερνίκια με βάση την άσφαλτο, την πίσσα ή ανάλογα προϊόντα 6,5 0 

3210002040 Υγρά βερνίκια που δεν περιέχουν διαλύτες 6,5 0 

3210003010 Υδροχρώματα κόλλας 6,5 0 

3210003090 Άλλα 6,5 0 

3211000000 Ξηραντικά παρασκευασμένα 6,5 0 

3212100000 Φύλλα για εκτύπωση με μεταλλικό χρώμα 6,5 0 

3212901000 Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται σε μορφές ή 
συσκευασίες για τη λιανική πώληση 

6,5 0 

3212909000 Άλλα 6,5 0 

3213101000 Χρώματα ελαιογραφίας 8 0 

3213102000 Χρώματα υδατογραφίας 8 0 

3213109000 Άλλα 8 0 

3213901000 Χρώματα ελαιογραφίας 8 0 

3213902000 Χρώματα υδατογραφίας 8 0 

3213909000 Άλλα 8 0 

3214101060 Με βάση το καουτσούκ 6,5 0 

3214101080 Μαστίχες (στόκοι) και κονίες ρητίνης 6,5 0 

3214101090 Άλλα 8 0 

3214102000 Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα 6,5 0 

3214109000 Άλλα 6,5 0 

3214900000 Άλλα 6,5 0 

3215110000 Μαύρο 6,5 0 

3215190000 Άλλα 6,5 0 

3215901000 Μελάνια γραφής 6,5 0 

3215902000 Μελάνια σχεδίασης 6,5 0 

3215903000 Αντιγραφικό μελάνι 6,5 0 

3215904010 Από έλαιο 6,5 0 

3215904020 Από νερό 6,5 0 

3215904030 Από έλαιο και νερό 6,5 0
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3215905000 Μεταλλικό μελάνι 6,5 0 

3215906010 Από έλαιο 6,5 0 

3215906020 Από νερό 6,5 0 

3215906030 Από έλαιο και νερό 6,5 0 

3215909000 Άλλα 6,5 0 

3301120000 Πορτοκαλιού 5 0 

3301130000 Λεμονιού 5 0 

3301190000 Άλλα 5 0 

3301240000 Μέντας πιπερώδους (Mentha piperita) 5 0 

3301250000 Άλλων χειλανθών 5 0 

3301291000 Έλαιο βανίλιας 5 0 

3301292000 Έλαιο κιτρονέλλης 5 0 

3301293000 Έλαιο φλοιού κανέλας 5 0 

3301294000 Έλαιο φύλλων κανέλας 5 0 

3301299000 Άλλα 5 0 

3301300000 Ρητινοειδή 8 0 

3301901000 Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπενίωσης αιθε 
ρίων ελαίων 

8 0 

3301902000 Συμπυκνώματα αιθερίων ελαίων 8 0 

3301903000 Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων 8 0 

3301904100 Οπίου 8 0 

3301904200 Γλυκόριζας 8 0 

3301904300 Λυκίσκου 30 0 

3301904400 Πυρέθρου ή ριζών φυτών που περιέχουν ροτενόνη 8 0 

3301904510 Λευκού ginseng 20 13 

3301904520 Κόκκινου ginseng 754,3 10 

3301904530 Άλλου ginseng 20 10 

3301904600 Υγρού από το κέλυφος των καρπών ανακαρδίου 8 0 

3301904700 Φυσικής λάκας 8 0 

3301904800 Άλλα 8 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3302101000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες ειδών διατρο 
φής 

8 0 

3302102011 Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα 30 0 

3302102019 Άλλα 8 0 

3302102090 Άλλα 8 0 

3302900000 Άλλα 8 3 

3303001000 Αρώματα 8 3 

3303002000 Κολόνιες και αρώματα 8 0 

3304101000 Κραγιόν 8 3 

3304109000 Άλλα 8 3 

3304201000 Σκιές ματιών 8 3 

3304209000 Άλλα 8 3 

3304301000 Βερνίκια νυχιών 8 3 

3304309000 Άλλα 8 0 

3304911000 Πούδρα προσώπου 8 5 

3304912000 Πούδρες για βρέφη (συμπεριλαμβανομένου του ταλκ) 8 0 

3304919000 Άλλα 8 0 

3304991000 Καλλυντικά περιποίησης δέρματος 8 5 

3304992000 Καλλυντικά για μακιγιάζ 8 3 

3304993000 Καλλυντικά για βρέφη 8 0 

3304999000 Άλλα 8 3 

3305100000 Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού 8 3 

3305200000 Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των 
μαλλιών 

8 3 

3305300000 Λακ για τα μαλλιά 8 0 

3305901000 Προϊόντα για τα μαλλιά που ξεπλένονται 8 5 

3305902000 Κρέμες για τα μαλλιά 8 3 

3305909000 Άλλα 8 3 

3306100000 Οδοντόπαστες 8 0 

3306201011 Όχι άνω των 70 decitex 8 0 

3306201019 Άλλα 8 0
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κατάργησης Διασφαλίσεις 

3306201020 Με πυκνότητα ανά μεμονωμένο νήμα μεγαλύτερη από 50 tex 8 0 

3306209000 Άλλα 8 3 

3306901000 Παρασκευάσματα για τη στοματική υγιεινή 8 0 

3306902000 Παρασκευάσματα για την υγιεινή των δοντιών 8 0 

3307101000 Λοσιόν για μετά το ξύρισμα 8 0 

3307109000 Άλλα 8 0 

3307200000 Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά 8 0 

3307301000 Αρωματισμένα άλατα λουτρού 8 0 

3307302000 Άλλα παρασκευάσματα για το λουτρό 8 0 

3307410000 Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με 
καύση 

8 0 

3307490000 Άλλα 8 0 

3307901000 Αποτριχωτικά 8 0 

3307902000 Αρωματικά φακελάκια 8 0 

3307903000 Διαλύματα για φακούς επαφής ή διαλύματα για τεχνητό μάτι 6,5 0 

3307909000 Άλλα 6,5 0 

3401111000 Φαρμακευτικό σαπούνι 6,5 0 

3401119000 Άλλα 8 5 

3401191010 Σαπούνια για πλύσιμο ρούχων 6,5 0 

3401191090 Άλλα 6,5 3 

3401192000 Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά 

6,5 0 

3401200000 Σαπούνια σε άλλες μορφές 6,5 0 

3401300000 Οργανικά προϊόντα και παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση και προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, 
σε μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, 
έστω και αν περιέχουν σαπούνι 

6,5 0 

3402110000 Ανιονικές 8 5 

3402120000 Κατιονικές 8 5 

3402131000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 7
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3402139000 Άλλα 8 7 

3402190000 Άλλα 8 5 

3402201000 Παρασκευάσματα για πλύσιμο 6,5 3 

3402202000 Παρασκευάσματα καθαρισμού 6,5 3 

3402209000 Άλλα 6,5 3 

3402901000 Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση 6,5 5 

3402902000 Παρασκευάσματα για πλύσιμο 6,5 5 

3402903000 Παρασκευάσματα καθαρισμού 6,5 5 

3403111000 Παρασκευάσματα για την επεξεργασία υφαντικών υλών 6,5 0 

3403112000 Παρασκευάσματα για την επεξεργασία δερμάτων ή γουνοδερμά 
των 

6,5 0 

3403119000 Άλλα 6,5 0 

3403191000 Λάδια κοπής 6,5 0 

3403192000 Παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της 
βίδας 

6,5 0 

3403193000 Αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά παρασκευάσματα 6,5 5 

3403194000 Παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα 6,5 0 

3403195000 Λιπαντικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη συρματο 
ποίηση 

6,5 0 

3403199000 Άλλα 6,5 0 

3403911000 Παρασκευάσματα για την επεξεργασία υφαντικών υλών 6,5 0 

3403912000 Παρασκευάσματα για την επεξεργασία δερμάτων ή γουνοδερμά 
των 

6,5 5 

3403919000 Άλλα 6,5 0 

3403991000 Λάδια κοπής 6,5 0 

3403992000 Λιπαντικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη συρματο 
ποίηση 

6,5 0 

3403999000 Άλλα 6,5 0 

3404200000 Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη) 6,5 0 

3404901010 Από χλωροπαραφίνες 6,5 0 

3404901020 Από οπάλιο 6,5 0 

3404901030 Από πολυαλκυλένια 6,5 0
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3404901040 Από λιγνίτη χημικά τροποποιημένο 6,5 0 

3404901090 Άλλα 6,5 0 

3404902000 Κεριά τεχνητά 8 0 

3405100000 Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπού 
τσια ή για δέρμα 

6,5 3 

3405200000 Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντή 
ρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατα 
σκευών 

6,5 0 

3405300000 Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα 
από τα στιλβώματα για μέταλλα 

6,5 3 

3405400000 Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού 6,5 3 

3405901010 Με βάση κιμωλία 6,5 0 

3405901020 Με βάση γη διατόμων 6,5 0 

3405901030 Με βάση διαμαντόσκονη 6,5 0 

3405901090 Άλλα 6,5 0 

3405909000 Άλλα 6,5 3 

3406000000 Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 8 0 

3407001000 Πολτοί προπλασμάτων 6,5 0 

3407002000 Παρασκευάσματα με την ονομασία «κηροί για την οδοντοτεχνική» 6,5 0 

3407003000 Άλλα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική 
με βάση το γύψο 

6,5 0 

3501101000 Για την παρασκευή κρέμας για καφέ 8 5 

3501109000 Άλλα 20 5 

3501901110 Για την παρασκευή κρέμας για καφέ 8 5 

3501901190 Άλλα 20 5 

3501901200 Άλλα παράγωγα καζεϊνης 20 5 

3501902000 Κόλλες καζεΐνης 20 5 

3502110000 Αποξηραμένη 8 5 

3502190000 Άλλα 8 5 

3502200000 Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων 
δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος 

8 5 

3502901000 Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών 8 0
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3502909000 Άλλα 8 0 

3503001010 Ζελατίνη 8 3 

3503001020 Παράγωγα ζελατίνης 8 0 

3503002000 Ιχθυόκολλα 8 0 

3503003000 Άλλες κόλες ζωικής προέλευσης 8 0 

3504001010 Πεπτόνες 8 0 

3504001020 Παράγωγα πεπτονών 8 0 

3504002010 Κερατίνες 8 0 

3504002020 Νουκλεοπρωτεΐδια 8 0 

3504002030 Απομονωμένες πρωτεϊνες 8 0 

3504002090 Άλλα 8 0 

3504003000 Σκόνη δέρματος 8 0 

3505101000 Δεξτρίνες 8 0 

3505102000 Διαλυτό άμυλο 8 10 

3505103000 Φρυγμένο άμυλο 385,7 10 

3505104010 Για διατροφή 385,7 Βλ. παράγραφο 15 
του προσαρτήματος 

2-Α-1 

Βλέπε παράρτημα 3 

3505104090 Άλλα 385,7 Βλ. παράγραφο 15 
του προσαρτήματος 

2-Α-1 

Βλέπε παράρτημα 3 

3505105010 Για διατροφή 385,7 Βλ. παράγραφο 15 
του προσαρτήματος 

2-Α-1 

Βλέπε παράρτημα 3 

3505105090 Άλλα 385,7 Βλ. παράγραφο 15 
του προσαρτήματος 

2-Α-1 

Βλέπε παράρτημα 3 

3505109010 Για διατροφή 385,7 10 

3505109090 Άλλες 385,7 10 

3505201000 Αμυλόκολλες 201,2 10 

3505202000 Κόλλες δεξτρίνης 201,2 10 

3505209000 Άλλες 201,2 10 

3506101000 Με βάση καουτσούκ 6,5 5 

3506102000 Με βάση πλαστικές ύλες (συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών 
ρητινών) 

6,5 5 

3506109000 Άλλα 6,5 5 

3506910000 Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 39.01 έως 39.13 
ή καουτσούκ 

6,5 5
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3506991000 Κόλλες γλουτένης (Vienna glue) 6,5 0 

3506992000 Κόλλες από τη χημική κατεργασία φυσικών κόμμεων 6,5 0 

3506993000 Κόλλες με βάση πυριτικές ενώσεις 6,5 0 

3506999000 Άλλα 6,5 5 

3507100000 Πυτιά και τα συμπυκνώματά της 6,5 0 

3507901010 Θρυψίνη 6,5 0 

3507901020 Χυμοθρυψίνη 6,5 0 

3507901030 α-αμυλάση 6,5 0 

3507901040 Λιπάση 6,5 0 

3507901090 Άλλα 6,5 0 

3507902000 Πεψίνη 6,5 0 

3507903000 Ένζυμα βύνης 6,5 0 

3507904010 Παπαΐνη 6,5 0 

3507904020 Βρωμελαΐνη 6,5 0 

3507904030 Φικίνη 6,5 0 

3507906010 Αμυλάση 6,5 0 

3507906020 Πρωτεάση 6,5 0 

3507907000 Πηκτικά ένζυμα 6,5 0 

3507908000 Κυτόχρωμα C 6,5 0 

3507909000 Άλλα 6,5 5 

3601001000 Μαύρη πυρίτιδα 6,5 0 

3601002000 Άκαπνη πυρίτιδα 6,5 0 

3602000000 Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές 
πυρίτιδες 

6,5 0 

3603001000 Θρυαλλίδες ασφαλείας 6,5 0 

3603002000 Πυραγωγά σχοινία 6,5 0 

3603003000 Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. 6,5 0 

3603004000 Αναφλεκτήρες 6,5 0 

3603005000 Ηλεκτρικοί πυροκροτητές 6,5 0 

3604100000 Πυροτεχνήματα 8 0 

3604901000 Φωτοβολίδες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3604909000 Άλλα 8 0 

3605001000 Σπίρτα κίτρινου φωσφόρου 8 0 

3605009000 Άλλα 8 0 

3606100000 Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το 
ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που 
δεν υπερβαίνει τα 300 cm 3 

8 0 

3606901010 Μετακαύσιμμο 8 0 

3606901020 Εξαμίνη 8 0 

3606901030 Στερεοποιημένες αλκοόλες 8 0 

3606901090 Άλλα 8 0 

3606902010 Πέτρες για αναπτήρες 8 0 

3606902090 Άλλα 8 0 

3606909010 Πέτρες για αναπτήρες 8 0 

3606909090 Άλλα 8 0 

3701100000 Για ακτίνες Χ 6,5 3 

3701200000 Επίπεδο φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 8 3 

3701301000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 6,5 0 

3701309100 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3701309200 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3701309910 Για την αστρονομία 8 0 

3701309920 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3701309991 Για επίπεδες οθόνες (άγραφη φωτομάσκα) 3 3 

3701309999 Άλλα 8 3 

3701911000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 6,5 0 

3701919100 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3701919200 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3701919910 Για την αστρονομία 8 0 

3701919920 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3701919990 Άλλα 8 0 

3701991000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 3 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3701999100 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3701999200 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3701999910 Για την αστρονομία 8 0 

3701999920 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3701999990 Άλλες 8 3 

3702100000 Για ακτίνες Χ 6,5 0 

3702311110 Αρνητικές 6,5 0 

3702311120 Θετικές 6,5 0 

3702311210 Αρνητικές 6,5 3 

3702311220 Θετικές 6,5 0 

3702311910 Αρνητικές 6,5 0 

3702311920 Θετικές 6,5 0 

3702312000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702313000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702319010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702319020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702319090 Άλλες 8 

– Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3 

– άλλα 0 

3702321110 Αρνητικές 6,5 0 

3702321120 Θετικές 6,5 0 

3702321210 Αρνητικές 6,5 0 

3702321220 Θετικές 6,5 0 

3702321910 Αρνητικές 6,5 0 

3702321920 Θετικές 6,5 0 

3702322000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702323000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702329010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702329020 Για αεροφωτογράφηση 8 0

EL L 127/232 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)234 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3702329030 Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 8 3 

3702329090 Άλλα 8 0 

3702391110 Αρνητικές 6,5 0 

3702391120 Θετικές 6,5 0 

3702391210 Αρνητικές 6,5 0 

3702391220 Θετικές 6,5 0 

3702391910 Αρνητικές 6,5 0 

3702391920 Θετικές 6,5 0 

3702392000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702393000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702399010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702399020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702399090 Άλλα 8 

– Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3 

– άλλα 0 

3702411010 Αρνητικές 6,5 0 

3702411020 Θετικές 6,5 0 

3702412000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702413000 Για τυπωμένα κυκλώματος 6,5 0 

3702419010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702419020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702419090 Άλλα 8 

– Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3 

– άλλα 0 

3702421010 Αρνητικές 6,5 0 

3702421020 Θετικές 6,5 0 

3702422000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702423000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702429010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702429020 Για αεροφωτογράφηση 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3702429090 Άλλα 8 

– Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3 

– άλλα 0 

3702431010 Αρνητικές 6,5 0 

3702431020 Θετικές 6,5 0 

3702432000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702433000 Για τυπωμένα κυλώματα 6,5 0 

3702439010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702439020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702439090 Άλλα 8 

– Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3 

– άλλα 0 

3702441010 Αρνητικές 6,5 0 

3702441020 Θετικές 6,5 0 

3702442000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702443000 Για τυπωμένα κυλώματα 6,5 3 

3702449010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702449020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702449090 Άλλα 8 

– Φωτογραφικό φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3 

– άλλα 0 

3702511010 Αρνητικές 6,5 0 

3702511020 Θετικές 6,5 0 

3702512000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702513000 Για τυπωμένοα κυλώματα 6,5 0 

3702519010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702519020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702519090 Άλλα 8 0 

3702521010 Αρνητικές 6,5 0 

3702521020 Θετικές 6,5 0 

3702522000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3702523000 Για κάρτα τυπωμένου κυκλώματος 6,5 0 

3702529010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702529020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702529090 Άλλα 8 0 

3702530000 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, για διαφάνειες 

8 0 

3702541010 Αρνητικές 6,5 0 

3702541020 Θετικές 6,5 0 

3702542000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702543000 Για τυπωμένα κυλώματα 6,5 0 

3702549010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702549020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702549090 Άλλα 8 0 

3702551010 Αρνητικές 6,5 3 

3702551020 Θετικές 6,5 0 

3702552000 Για γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702553000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702559010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702559020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702559090 Άλλα 8 0 

3702561010 Αρνητικές 6,5 0 

3702561020 Θετικές 6,5 0 

3702562000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 3 

3702563000 Για τυπωμένα κυλώματα 6,5 0 

3702569010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702569020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702569090 Άλλα 8 0 

3702911010 Αρνητικές 6,5 0 

3702911020 Θετικές 6,5 0 

3702912000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3702913000 Για τυπωμένα κυλώματα 6,5 0 

3702919010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702919020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702919090 Άλλα 8 0 

3702931010 Αρνητικές 6,5 0 

3702931020 Θετικές 6,5 0 

3702932000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702933000 Για τυπωμένα κυλώματα 6,5 0 

3702939010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702939020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702939090 Άλλα 8 0 

3702941010 Αρνητικές 6,5 0 

3702941020 Θετικές 6,5 0 

3702942000 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702943000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702949010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702949020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702949090 Άλλα 8 0 

3702951010 Αρνητικές 6,5 0 

3702951020 Θετικές 6,5 0 

3702952000 Για γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702953000 Για τυπωμένα κυκλώματα 6,5 0 

3702959010 Για φωτο-ηλεκτρική εγγραφή ήχου 8 0 

3702959020 Για αεροφωτογράφηση 8 0 

3702959090 Άλλα 8 0 

3703101010 Για ακτίνες Χ 8 0 

3703101020 Για ηλεκτροκαρδιογράφημα 8 0 

3703101030 Για φωτοαντίγραφα 8 0 

3703101040 Για εγγραφή 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3703101090 Άλλα 8 3 

3703109010 Για ακτίνες Χ 8 0 

3703109020 Για ηλεκτροκαρδιογράφημα 8 0 

3703109030 Για φωτοαντίγραφα 8 0 

3703109040 Για εγγραφή 8 0 

3703109090 Άλλα 8 0 

3703201000 Για ακτίνες Χ 8 0 

3703202000 Για ηλεκτροκαρδιογράφημα 8 0 

3703203000 Για φωτοαντίγραφα 8 0 

3703204000 Για εγγραφή 8 0 

3703209000 Άλλα 8 3 

3703901000 Για ακτίνες Χ 8 0 

3703902000 Για ηλεκτροκαρδιογράφημα 8 0 

3703903000 Για φωτοαντίγραφα 8 0 

3703904000 Για εγγραφή 8 0 

3703909000 Άλλα 8 0 

3704001110 Για ειδήσεις 0 0 

3704001120 Κινηματογραφική ταινία που έχει εκτεθεί στο φως στο εξωτερικό 
κατά τις εργασίες κινηματογράφησης από παραγωγό της Δημο 
κρατίας της Κορέας (με τη συμμετοχή ηθοποιών μόνον από τη 
Δημοκρατία της Κορέας) 

0 0 

3704001190 Άλλα 0 0 

3704001200 Για την αναπαραγωγή offset, την παραγωγή ταχυδρομικών δελτα 
ρίων εικονογραφημένων ή μη, καρτών και ημερολογίων 

4 0 

3704001300 Για την κατασκευή ημιαγωγών 4 0 

3704001900 Άλλα 0 0 

3704002000 Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά 8 0 

3705101000 Για την παραγωγή ταχυδρομικών δελταρίων εικονογραφημένων ή 
μη, καρτών και ημερολογίων 

8 0 

3705109000 Άλλα 0 0 

3705901000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 3 0 

3705902010 Ακτινογραφίες 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3705902020 Αντίγραφα βιβλίων 0 0 

3705902030 Αντίγραφα εγγράφων 0 0 

3705903000 Μικροταινίες 0 0 

3705909010 Για ακαδημαϊκή έρευνα 0 0 

3705909020 Για την αστρονομία 0 0 

3705909030 Για αεροφωτογράφηση 0 0 

3705909090 Άλλες 0 0 

3706101000 Με την εγγραφή μόνο του ήχου 6,5 % ή 195 won/ 
μέτρο 

0 

3706102000 Για ειδήσεις 6,5 % ή 4 won/ 
μέτρο 

0 

3706103010 Αμοντάριστα πλάνα 6,5 % ή 26 won/ 
μέτρο 

0 

3706103020 Άλλες κινηματογραφικές ταινίες συμπαραγωγής, αρνητικές 6,5 % ή 468 won/ 
μέτρο 

0 

3706103030 Άλλες κινηματογραφικές ταινίες συμπαραγωγής, θετικές 6,5 % ή 4 won/ 
μέτρο 

0 

3706104000 Κινηματογραφική ταινία που έχει εκτεθεί στο φως στο εξωτερικό 
κατά τις εργασίες κινηματογράφησης από παραγωγό της Δημο 
κρατίας της Κορέας (μόνο με σκηνές γυρισμένες στο εξωτερικό ή 
μόνο με τη συμμετοχή ηθοποιών από τη Δημοκρατία της Κορέας 
στην ταινία) και κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε από κορε 
άτη παραγωγό στην Κορέα. 

6,5 % ή 26 won/ 
μέτρο 

0 

3706105010 Αρνητικές 6,5 % ή 1 092 
won/μέτρο 

0 

3706105020 Θετικές 6,5 % ή 182 won/ 
μέτρο 

3 

3706106010 Αρνητικές 6,5 % ή 1 560 
won/μέτρο 

0 

3706106020 Θετικές 6,5 % ή 260 won/ 
μέτρο 

0 

3706901000 Μόνο με εγγραφή ήχου 6,5 % ή 9 won/ 
μέτρο 

0 

3706902000 Για ειδήσεις 6,5 % ή 5 won/ 
μέτρο 

0 

3706903010 Αμοντάριστα πλάνα 6,5 % ή 26 won/ 
μέτρο 

0 

3706903020 Άλλες κινηματογραφικές ταινίες συμπαραγωγής, αρνητικές 6,5 % ή 468 won/ 
μέτρο 

0 

3706903030 Άλλες κινηματογραφικές ταινίες συμπαραγωγής, θετικές 6,5 % ή 78 won/ 
μέτρο 

0
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συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3706904000 Κινηματογραφική ταινία που έχει εκτεθεί στο φως στο εξωτερικό 
κατά τις εργασίες κινηματογράφησης από παραγωγό της Δημο 
κρατίας της Κορέας (μόνο με σκηνές γυρισμένες στο εξωτερικό ή 
μόνο με τη συμμετοχή ηθοποιών από τη Δημοκρατία της Κορέας 
στην ταινία) και κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε από κορε 
άτη παραγωγό στην Κορέα. 

6,5 % ή 26 won/ 
μέτρο 

08α 

3706905010 Αρνητικές 6,5 % ή 25 won/ 
μέτρο 

0 

3706905020 Θετικές 6,5 % ή 8 won/ 
μέτρο 

0 

3706906010 Αρνητικές 6,5 % ή 1 092 
won/μέτρο 

0 

3706906020 Θετικές 6,5 % ή 182won 
/μέτρο 

0 

3707100000 Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών 6,5 0 

3707901010 Για την κατασκευή ημιαγωγών 6,5 3 

3707901090 Άλλα 6,5 0 

3707902100 Για έγχρωμες φωτογραφίες 6,5 0 

3707902910 Για ακτίνες Χ 6,5 0 

3707902920 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3707902990 Άλλα 6,5 0 

3707903100 Για έγχρωμες φωτογραφίες 6,5 0 

3707903910 Για ακτίνες Χ 6,5 3 

3707903920 Για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3707903990 Άλλα 6,5 0 

3707909100 Υγρά ενίσχυσης και υγρά άμβλυνσης της έντασης της εικόνας 6,5 0 

3707909200 Υγρά αλλαγής χρώματος 6,5 0 

3707909300 Καθαριστικά υγρά εμφάνισης 6,5 0 

3707909400 Εξοπλισμός φλας 6,5 0 

3707909900 Άλλα 6,5 0 

3801101000 Για την κατασκευή εφεδρικών ηλεκτρικών στηλών 4 0 

3801109000 Άλλα 6,5 0 

3801200000 Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής 6,5 0 

3801300000 Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την 
εσωτερική επένδυση κλιβάνων 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3801900000 Άλλα 6,5 0 

3802100000 Άνθρακες ενεργοποιημένοι 6,5 5 

3802901010 Γη διατόμων ενεργοποιημένη 6,5 0 

3802901020 Πηλοί ενεργοποιημένοι και γαίες ενεργοποιημένες 6,5 0 

3802901090 Άλλα 6,5 0 

3802902000 Ζωικός άνθρακας (συμπεριλαμβανομένου του αναλωμένου) 6,5 0 

3803000000 Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο 5 0 

3804001000 Υγρό 6,5 0 

3804009000 Άλλο 6,5 0 

3805101000 Τερεβινθέλαιο απόσταξης ρητίνης κωνοφόρων 6,5 0 

3805102000 Τερεβινθέλαιο απόσταξης ξύλου κωνοφόρων 6,5 0 

3805103000 Τερεβινθέλαιο που προκύπτει ως υποπροϊόν της χαρτοποιίας 6,5 0 

3805900000 Άλλα 6,5 0 

3806101000 Κολοφώνιο 6,5 5 

3806102000 Ρητινικά οξέα 6,5 0 

3806201000 Άλατα κολοφωνίου 6,5 0 

3806202000 Άλατα ρητινικών οξέων 6,5 0 

3806209000 Άλλα 6,5 0 

3806300000 Εστερικό κόμμι 6,5 0 

3806902000 Απολιθωμένο κόμμι, θερμικά κατεργασμένο 6,5 0 

3806903000 Απόσταγμα κολοφωνίου και έλαιο κολοφωνίου 6,5 0 

3806909000 Άλλα 6,5 0 

3807001000 Ξυλόπισσα, έλαια ξυλόπισσας και κρεόσωτο ξύλου 6,5 0 

3807002000 Μεθυλική αλκοόλη (ξυλόπνευμα) 6,5 0 

3807003000 Πίσσες φυτικές 6,5 0 

3807009010 Προϊόντα πυρόλυσης ξύλου 6,5 5 

3807009090 Άλλα 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3808501000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 

– Εντομοκτόνα 3 

– Μυκητοκτόνα 3 

– Ζιζανιοκτόνα 0 

– Ανασχετικά της βλάστησης 0 

– Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών 0 

– Απολυμαντικά 0 

– Τρωκτικοκτόνα 0 

– Άλλα 0 

3808509000 Άλλα 6,5 

– Εντομοκτόνα 3 

– Μυκητοκτόνα 3 

– Ζιζανιοκτόνα 0 

– Ανασχετικά της βλάστησης 0 

– Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών 0 

– Απολυμαντικά 0 

– Τρωκτικοκτόνα 0 

– Άλλα 0 

3808911000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

3808919000 Άλλα 6,5 3 

3808921000 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

3808929000 Άλλα 6,5 3 

3808931000 Ζιζανιοκτόνα 6,5 0 

3808932000 Ανασχετικά της βλάστησης 6,5 0 

3808933000 Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών 6,5 0 

3808940000 Απολυμαντικά 6,5 0 

3808991000 Τρωκτικοκτόνα 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3808999000 Άλλα 6,5 0 

3809100000 Με βάση αμυλώδεις ύλες 8 0 

3809910000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες 

6,5 3 

3809920000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή 
σε παρόμοιες βιομηχανίες 

6,5 0 

3809930000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή 
σε παρόμοιες βιομηχανίες 

6,5 3 

3810101000 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή απoξείδωση των μετάλλων 6,5 0 

3810109000 Άλλα 6,5 0 

3810901000 Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθη 
τικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των 
μετάλλων 

6,5 0 

3810909000 Άλλα 6,5 0 

3811110000 Με βάση ενώσεις του μολύβδου 6,5 0 

3811190000 Άλλα 6,5 0 

3811210000 Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών 5 0 

3811290000 Άλλα 5 0 

3811900000 Άλλα 6,5 5 

3812101000 Με βάση τη διφαινυλογουανιδίνη 6,5 0 

3812102000 Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις 6,5 0 

3812103000 Με βάση θειούχο θειουράμη 6,5 0 

3812104000 Με βάση εξαμεθυλενοτετραμίνη 6,5 0 

3812105000 Με βάση μερκαπτοβενζοθειαζόλιο 6,5 0 

3812106000 Με βάση διθειούχο διβενζοθειαζύλιο 6,5 0 

3812109000 Άλλα 6,5 0 

3812200000 Σύνθετοι πλαστικοποιητές για καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 6,5 3 

3812301000 Αντιοξειδωτικά παρασκευάσματα 6,5 5 

3812302000 Άλλοι σύνθετοι στεθεροποιητές 6,5 5 

3813001000 Παρασκευάσματα για πυροσβεστικές συσκευές 6,5 0 

3813002000 Γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές 6,5 0 

3813003000 Πυρoσβεστικές φιάλες και βόμβες 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3814001010 Μείγματα ακετονών, οξικού μεθυλίου και μεθανόλης 6,5 0 

3814001020 Μείγματα οξικού αιθυλίου, βουτυλικής αλκοόλης και τολουολίου 6,5 0 

3814001090 Άλλα 6,5 0 

3814002110 Για την κατασκευή ημιαγωγών 6,5 0 

3814002190 Άλλα 6,5 0 

3814002900 Άλλα 6,5 0 

3815110000 Που έχουν ως δραστική ουσία νικέλιο ή ένωση του νικελίου 6,5 3 

3815121000 Με μεταλλικό λευκόχρυσο ή ενώσεις λευκοχρύσου 6,5 3 

3815122000 Από παλλάδιο ή ενώσεις παλλαδίου 6,5 0 

3815129000 Άλλα 6,5 3 

3815191000 Που έχουν ως δραστική ουσία σίδηρο ή ένωση του σιδήρου 6,5 0 

3815192000 Από τιτάνιο ή ενώσεις τιτανίου 6,5 3 

3815199000 Άλλα 6,5 0 

3815901000 Εκκινητές (καταλύτες έναρξης) αντίδρασης 6,5 0 

3815909000 Άλλα 6,5 3 

3816001000 Πυρίμαχα τσιμέντα 6,5 0 

3816002000 Πυρίμαχα κονιάματα 6,5 0 

3816003000 Πυρίμαχο σκυρόδεμα 6,5 0 

3816009000 Άλλα 6,5 0 

3817000000 Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλίνια σε μείγματα, 
άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902 

6,5 0 

3818001000 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην 
ηλεκτρονική 

0 0 

3818002000 Χημικές εvώσεις εvισχυμέvες για τη χρησιμoπoίησή τoυς στην 
ηλεκτρovική 

0 0 

3819001000 Υγρά για υδραυλικά φρένα· 6,5 0 

3819002000 Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης 6,5 0 

3820001000 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 6,5 0 

3820002000 Έτοιμα ρευστά για αποπάγωση 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3821000000 Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη δια 
τήρηση μικροοργανισμών (στους οποίους περιλαμβάνονται οι ιοί 
και παρόμοιοι μικροοργανισμοί) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών 
κυττάρων 

6,5 0 

3822001011 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες 

0 0 

3822001012 Άλλα είδη από πλαστικές ύλες 0 0 

3822001013 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, σε 
κυλίνδρους ή φύλλα, που αναφέρονται στη σημείωση 8 του 
κεφαλαίου 48 

0 0 

3822001014 Δοκιμαστικό χαρτί Litumuth και άλλα παρόμοια δοκιμαστικά 
χαρτιά 

0 0 

3822001019 Άλλα 0 0 

3822001020 Παρασκευασμένα, όχι σε υπόθεμα 0 0 

3822001091 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες 

6,5 0 

3822001092 Άλλα είδη από πλαστικές ύλες 8 0 

3822001093 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, σε 
κυλίνδρους ή φύλλα, που αναφέρονται στη σημείωση 8 του 
κεφαλαίου 48 

0 0 

3822001099 Άλλα 8 0 

3822002011 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες 

0 0 

3822002012 Άλλα είδη από πλαστικές ύλες 0 0 

3822002013 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, σε 
κυλίνδρους ή φύλλα, που αναφέρονται στη σημείωση 8 του 
κεφαλαίου 48 

0 0 

3822002014 Δοκιμαστικό χαρτί Litumuth και άλλα παρόμοια δοκιμαστικά 
χαρτιά 

0 0 

3822002019 Άλλα 0 0 

3822002020 Παρασκευασμένα, όχι σε υπόθεμα 0 0 

3822002091 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες 

6,5 0 

3822002092 Άλλα είδη από πλαστικές ύλες 8 0 

3822002093 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, σε 
κυλίνδρους ή φύλλα, που αναφέρονται στη σημείωση 8 του 
κεφαλαίου 48 

0 0 

3822002099 Άλλα 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3822003041 Με συντελεστή 0 % στο δασμολόγιο 0 0 

3822003042 Με συντελεστή 1 % στο δασμολόγιο 1 0 

3822003043 Με συντελεστή 2 % στο δασμολόγιο 2 0 

3822003044 Με συντελεστή 3 % στο δασμολόγιο 3 0 

3822003045 Με συντελεστή 4 % στο δασμολόγιο 4 0 

3822003046 Με συντελεστή 5 % στο δασμολόγιο 5 0 

3822003047 Με συντελεστή 5,4 % στο δασμολόγιο 5,4 0 

3822003048 Με συντελεστή 6,5 % στο δασμολόγιο 6,5 0 

3822003049 Με συντελεστή 7 % στο δασμολόγιο 7 0 

3822003050 Με συντελεστή 8 % στο δασμολόγιο 8 0 

3822003051 Με συντελεστή 10 % στο δασμολόγιο 10 0 

3822003052 Με συντελεστή 20 % στο δασμολόγιο 20 0 

3822003053 Με συντελεστή 27 % στο δασμολόγιο 27 0 

3822003054 Με συντελεστή 30 % στο δασμολόγιο 30 0 

3822003055 Με συντελεστή 36 % στο δασμολόγιο 36 0 

3822003056 Με συντελεστή 40 % στο δασμολόγιο 40 0 

3822003057 Με συντελεστή 50 % στο δασμολόγιο 50 0 

3822003058 Των διακρίσεων 3706.10.1000, 3706.10.5020 και 
3706.90.6020 

6,5 % ή 182 
won/μέτρο 

0 

3822003059 Των διακρίσεων 3706.10.2000 και 3706.90.2000 6,5 % ή 4 
won/μέτρο 

0 

3822003060 Των διακρίσεων 3706.10.3010, 3706.10.4000, 3706.90.3010 
και 3706.90.4000 

6,5 % ή 26 
won/μέτρο 

0 

3822003061 Των διακρίσεων 3706.10.3020 και 3706.90.3020 6,5 % ή 468 
won/μέτρο 

0 

3822003062 Των διακρίσεων 3706.10.3030 και 3706.90.3030 6,5 % ή 78 
won/μέτρο 

0 

3822003063 Των διακρίσεων 3706.10.5010 και 3706.90.6010 6,5 % ή 
1 092 won/μέτρο 

0 

3822003064 Της διάκρισης 3706.10.6010 6,5 % ή 
1 560 won/μέτρο 

0 

3822003065 Της διάκρισης 3706.10.6020 6,5 % ή 260 
won/μέτρο 

0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3822003066 Των διακρίσεων 3706.10.1000 και 3706.90.5020 6,5 % ή 8 
won/μέτρο 

0 

3822003067 Της διάκρισης 3706.90.5010 6,5 % ή 25 
won/μέτρο 

0 

3823110000 Στεατικό οξύ 8 0 

3823120000 Ελαϊκό οξύ 8 0 

3823130000 Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης) 8 0 

3823191000 Παλμιτικά οξέα 8 0 

3823192000 Όξινα έλαια από εξευγενισμό 8 0 

3823199000 Άλλα 8 0 

3823701000 Κετυλική αλκοόλη 5 3 

3823702000 Στεατυλική αλκοόλη 5 3 

3823703000 Ελαϋλική αλκοόλη 5 0 

3823704000 Λαυρυλική αλκοόλη 5 0 

3823709010 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 0 

3823709090 Άλλα 5 0 

3824100000 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου 6,5 0 

3824300000 Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ 
τους ή με μεταλλικά συνδετικά 

6,5 0 

3824400000 Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέ 
ματα 

6,5 0 

3824500000 Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα 6,5 0 

3824600000 Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905.44 8 5 

3824711000 Απορρυπαντικά με βάση το τριχλωροτριφθοροαιθάνιο 6,5 0 

3824719000 Άλλα 6,5 0 

3824720000 Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομε 
θάνιο ή διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο 

6,5 0 

3824730000 Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC) 6,5 0 

3824740000 Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), που περιέχουν 
ή όχι υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC) αλλά 
δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC) 

6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

3824750000 Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα 6,5 0 

3824760000 Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο) 6,5 0 

3824770000 Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμοχλωρο 
μεθάνιο 

6,5 0 

3824780000 Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες 
(HFC), αλλά όχι χλωροφθοράνθρακες (CFC) ή υδρoχλωρoφθo 
ράνθρακες (HCFC) 

6,5 0 

3824790000 Άλλα 6,5 0 

3824810000 Που περιέχουν οξιράνιο (αιθυλενοξείδιο) 6,5 0 

3824820000 Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύ 
λια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) 

6,5 0 

3824830000 Που περιέχουν φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπύλιο) 6,5 0 

3824901000 Φρυγμένος χρωμίτης 5 0 

3824902100 Απoρρoφητικές συvθέσεις για την τελείωση τoυ κεvoύ στoυς 
ηλεκτρικoύς σωλήvες ή τις ηλεκτρικές λυχvίες 

6,5 0 

3824902200 Παρασκευάσματα αντιστάσεων άνθρακα ή κεραμικών σταθερών 
αντιστάσεων 

6,5 0 

3824902410 Υλικό για την παρασκευή γεωργικών χημικών ουσιών (καταχωρι 
σμένο βάσει της πράξης για τη διαχείριση των γεωργικών χημικών 
ουσιών) 

2 3 

3824902490 Άλλα 6,5 3 

3824903100 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από φθοροαλκυλο(μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφονικά Ο-αλκύλια 
(≤ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) 

6,5 0 

3824903200 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από Ν,Ν-διαλκυλο(μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφοραμιδοκυανιούχα Ο- 
αλκύλια (≤ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) 

6,5 0 

3824903300 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από όξινο αλκυλο(μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)θειοφωσφονικό [S-2-(διαλ 
κυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισοπροπυλ)αμινο)αιθύλιο] και 
τους Ο-αλκυλεστέρες (≤ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλο 
αλκυλεστέρων) του· μείγματα αποτελούμενα κυρίως από τα αντί 
στοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα 

6,5 0 

3824903400 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ- 
προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονυλοδιφθορίδια 

6,5 0
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Κατηγορία σταδιακής 
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3824903500 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από όξινο αλκυλο(μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφονικό [Ο-2-διαλ 
κυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισοπροπυλ)αμινοαιθύλιο] και 
τους Ο-αλκυλεστέρες (≤ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλο 
αλκυλεστέρων) του· Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από τα αντί 
στοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα 

6,5 0 

3824903600 Μείγματα που αποτελούμενα κυρίως από διαλογονο-Ν,Ν-διαλ 
κυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφοραμίδια 

6,5 0 

3824903700 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από N,N-διαλκυλο(μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφοραμιδικά (μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)διαλκύλια 

6,5 0 

3824903800 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από Ν,N-διαλκυλο(μεθυλο, 
αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο) 2-χλωροαιθυλαμίνες ή από 
τα πρωτονιωμένα άλατά τους 

6,5 0 

3824903911 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από N,N διμεθυλ-2-αμινοαιθα 
νόλη ή N,N-διαιθυλ-2-αμινοαιθανόλη ή από τα πρωτονιωμένα 
άλατά τους 

6,5 0 

3824903919 Άλλα 6,5 0 

3824903920 Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από Ν,N-διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, 
κ-προπυλ ή ισοπροπυλ)αμινοαιθανοθειόλες-2 ή από τα πρωτονιω 
μένα άλατά τους 

6,5 0 

3824903930 Άλλα μείγματα αποτελούμενα κυρίως από χημικές ουσίες που 
περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου το οποίο συνδέεται με μία 
μεθυλ-, αιθυλ-, κ-προπυλ- ή ισοπροπυλ-ομάδα αλλά όχι με 
άλλα άτομα άνθρακα 

6,5 0 

3824903990 Άλλα 6,5 0 

3824904100 Ανάμικτη πολυαιθυλενογλυκόλη 6,5 0 

3824904200 Ιοντοανταλλάκτες 6,5 0 

3824904300 Ενώσεις για την απομάκρυνση των λεβητολίθων 6,5 0 

3824904400 Πρόσθετα για τη σκλήρυνση βερνικιών ή κόλλας 6,5 0 

3824905100 Προϊόντα απομελάνωσης 6,5 0 

3824905200 Διορθωτικά υγρά για αποτυπώσεις με stencil 6,5 0 

3824905300 Διορθωτικά υγρά 6,5 0 

3824906100 Σύνθετα διαλυτικά για βαφές 6,5 0 

3824906200 Παρασκευάσματα για την κατασκευή ορισμένων κεραμικών αντι 
κειμένων (τεχνητά δόντια, κτλ) 

6,5 0 

3824906300 Νατράσβεστος 6,5 0
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3824906400 Ένυδρο πκτωμα διοξειδίου του πυριτίου 6,5 0 

3824906500 Αντισκωριακά παρασκευάσματα 6,5 0 

3824906600 Παρασκευάσματα για την κατασκευή κεραμικού συμπυκνωτή και 
φερριτικού πυρήνα πηνίων 

6,5 0 

3824907100 Παρασκευάσματα επιμετάλλωσης 6,5 0 

3824907200 Χλωριωμένη παραφίνη 6,5 0 

3824907300 Αντιαφριστικό 6,5 0 

3824907400 Αφριστικό 6,5 0 

3824907500 Παρασκευασμένο ανθρακικό ασβέστιο 6,5 0 

3824907600 Παρασκευάσματα υγρών κρυστάλλων· 6,5 3 

3824907700 Αμμωνιακά ύδατα 6,5 0 

3824908010 Με βάση υπεροξείδιο της μεθυλαιθυλοκετόνης 6,5 0 

3824908090 Άλλα 6,5 0 

3824909010 Λιπάσματα μικροστοιχείων (εκτός από τα προϊόντα του κεφαλαίου 
31) 

6,5 0 

3824909020 Πολυδιισοκυανικό πολυδιφαινυλομεθάνιο (ακατέργαστο MDI) 6,5 3 

3824909030 Βάση τσίχλας 8 0 

3824909050 Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες 
τους 

6,5 0 

3824909090 Άλλα 6,5 

– Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους 
μόνο με φθόριο και χλώριο 

0 

– Μείγματα που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα άκυκλων 
υδρογονανθρώκων τα οποία περιέχουν δύο ή περισσότερα δια 
φορετικά αλογόνα (εκτός από αυτά που περιέχουν άκυκλους 
υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνον με φθόριο και 
χλώριο) 

0 

– 3824.90.9090(άλλο) 3 

3825100000 Αστικά απορρίμματα 6,5 0 

3825200000 Λυματολάσπη 6,5 0 

3825301000 Της κλάσης 30.05. 0 0 

3825302000 Της διάκρισης 3824.90 6,5 0 

3825303000 Της διάκρισης 4015.11 8 0 

3825304000 Της διάκρισης 9018.3 8 0
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3825410000 Αλογονωμένα 6,5 0 

3825490000 Άλλα 6,5 0 

3825500000 Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα, 
υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών 

6,5 0 

3825610000 Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά 6,5 0 

3825690000 Άλλα 6,5 0 

3825900000 Άλλα 6,5 0 

3901101000 Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 6,5 5 

3901109000 Άλλα 6,5 5 

3901201000 Πολτού 6,5 0 

3901209000 Άλλα 6,5 0 

3901300000 Συμπολυμερή αιθυλενίου και οξικού βινυλίου 6,5 5 

3901900000 Άλλα 6,5 0 

3902100000 Πολυπροπυλένιο 6,5 0 

3902200000 Πολυϊσοβουτυλένιο 6,5 0 

3902300000 Συμπολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3902900000 Άλλα 6,5 3 

3903110000 Που μπορεί να διογκωθεί 6,5 0 

3903190000 Άλλα 6,5 0 

3903200000 Συμπολυμερή στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN) 6,5 0 

3903300000 Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS) 6,5 0 

3903901000 Συμπολυμερή στυρολίου-βουταδιενίου 6,5 0 

3903909000 Άλλα 6,5 0 

3904100000 Πολυ(χλωριούχο βινύλιο), μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες 6,5 5 

3904210000 Μη πλαστικοποιημένο 6,5 0 

3904220000 Πλαστικοποιημένο 6,5 0 

3904300000 Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου και οξικού βινυλίου 6,5 5 

3904400000 Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3904500000 Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου 6,5 0 

3904610000 Πολυτετραφθοροαιθυλένιο 6,5 0
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3904690000 Άλλα 6,5 0 

3904900000 Άλλα 6,5 0 

3905120000 Σε υδατική διασπορά 6,5 0 

3905190000 Άλλα 6,5 0 

3905210000 Σε υδατική διασπορά 6,5 0 

3905290000 Άλλα 6,5 3 

3905300000 Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες 
οξικές ομάδες 

8 0 

3905910000 Συμπολυμερή 6,5 0 

3905990000 Άλλα 6,5 0 

3906100000 Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 6,5 3 

3906901000 Πολυακρυλαμίδιο 8 0 

3906909000 Άλλα 8 0 

3907100000 Πολυακετάλες 6,5 0 

3907201000 Πολυοξυαιθυλένιο (πολυαιθυλενογλυκόλη) 6,5 0 

3907202000 Πολυοξυπροπυλένιο (πολυπροπυλενογλυκόλη) 6,5 0 

3907203000 Πολυφαινυλενοξείδιο Πολυ 6,5 0 

3907209000 Άλλα 6,5 0 

3907301000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 6,5 0 

3907309000 Άλλα 6,5 0 

3907400000 Πολυανθρακικά πολυμερή 6,5 3 

3907500000 Αλκυδικές ρητίνες 6,5 0 

3907600000 Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 6,5 0 

3907700000 Πολυ(γαλακτικό οξύ) 6,5 0 

3907910000 Ακόρεστοι 6,5 0 

3907991000 Πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο) 6,5 0 

3907999000 Άλλα 6,5 0 

3908101000 Πολυαμίδιο-6 6,5 0 

3908102000 Πολυαμίδιο-6,6 6,5 0 

3908103000 Πολυαμίδιο-11, -12, -6,9, -6,10, -6,12 6,5 0 

3908900000 Άλλα 6,5 0
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3909101000 Ρητίνες ουρεϊκές 6,5 0 

3909102000 Ρητίνες θειουρίας 6,5 0 

3909200000 Ρητίνες μελαμινικές 6,5 0 

3909300000 Άλλες ρητίνες αμινικές 6,5 0 

3909400000 Ρητίνες φαινολικές 6,5 0 

3909500000 Πολυουρεθάνες 6,5 0 

3910001000 Για την κατασκευή ημιαγωγών 6,5 0 

3910009010 Έλαιο σιλικόνης 6,5 3 

3910009020 Καουτσούκ σιλικόνης 6,5 3 

3910009090 Άλλα 6,5 3 

3911101000 Ρητίνες πετρελαίου 8 5 

3911102000 Ρητίνες καμαρόνης, ινδενίου ή κουμαρονο-ινδενίου 8 0 

3911103000 Πολυτερπένια 8 0 

3911901000 Πολυσουλφίδια 6,5 0 

3911902000 Πολυσουλφόνες 6,5 3 

3911903000 Ρητίνη φουρανίου 6,5 0 

3911909000 Άλλα 6,5 3 

3912110000 Μη πλαστικοποιημένες 5 0 

3912120000 Πλαστικοποιημένες 5 0 

3912200000 Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώ 
δια) 

6,5 3 

3912311000 Άλας της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με νάτριο 6,5 3 

3912319000 Άλλα 6,5 0 

3912391000 Μεθυλοκυτταρίνη 6,5 3 

3912399000 Άλλα 6,5 0 

3912901000 Αναγεννημένη κυτταρίνη 6,5 0 

3912909000 Άλλα 6,5 0 

3913101000 Αλγινικό νάτριο 6,5 0 

3913102000 Αλγινική προπυλενογλυκόλη 6,5 0 

3913109000 Άλλα 6,5 0 

3913901000 Σκληρυμένες πρωτεϊνες 6,5 0
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3913902010 Χλωριωμένο καουτσούκ 6,5 3 

3913902020 Υδροχλωρικό καουστούκ 6,5 0 

3913902030 Οξειδωμένο καουτσούκ 6,5 0 

3913902040 Κυκλοποιημένο καουτσούκ 6,5 0 

3913902090 Άλλα 6,5 0 

3913909010 Δεξτράνες 8 0 

3913909090 Άλλα 6,5 5 

3914001000 Κατιονικοί 6,5 0 

3914009000 Άλλοι 6,5 0 

3915100000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3915200000 Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3915300000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3915901000 Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3915902000 Από ακρυλικά πολυμερή 6,5 0 

3915903000 Από πολυακετάλες 6,5 0 

3915904000 Από πολυανθρακικά πολυμερή 6,5 0 

3915905000 Από πολυαμίδια 6,5 0 

3915909000 Άλλα 6,5 0 

3916100000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3916200000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 5 

3916901000 Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3916902000 Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3916903000 Από ακρυλικά πολυμερή 6,5 0 

3916904000 Από πολυαμίδια 6,5 0 

3916909000 Άλλα 6,5 3 

3917101000 Από σκληρυμένες πρωτεΐνες 6,5 3 

3917102000 Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες 6,5 3 

3917210000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3917220000 Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 3 

3917230000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0
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3917291000 Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3917292000 Από πολυαμίδια 6,5 0 

3917299000 Άλλα 6,5 3 

3917311000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3917312000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3917319000 Άλλα 6,5 0 

3917321000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3917322000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3917329000 Άλλα 6,5 0 

3917331000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 8 0 

3917332000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 8 0 

3917339000 Άλλα 8 0 

3917391000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3917392000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3917399000 Άλλα 6,5 0 

3917400000 Εξαρτήματα 8 3 

3918101000 Από πολυ(χλωριούχο βινύλιο) 6,5 5 

3918102000 Από συμμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου και οξικού βινυλίου 6,5 3 

3918109000 Άλλα 6,5 5 

3918900000 Από άλλες πλαστικές ύλες 6,5 0 

3919100000 Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm 6,5 0 

3919900000 Άλλα 6,5 0 

3920100000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 3 

3920200000 Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3920300000 Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3920430000 Που περιέχουν πλαστικοποιητές σε αναλογία τουλάχιστον 6 % 
κατά βάρος 

6,5 0 

3920490000 Άλλα 6,5 0 

3920510000 Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 6,5 0 

3920590000 Άλλα 6,5 5 

3920610000 Από πολυανθρακικά πολυμερή 6,5 5
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3920620000 Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 6,5 0 

3920630000 Από ακόρεστους πολυεστέρες 6,5 0 

3920690000 Από άλλους πολυεστέρες 6,5 0 

3920710000 Από αναγεννημένη κυτταρίνη 6,5 0 

3920730000 Από οξική κυτταρίνη 6,5 0 

3920791000 Από βουλκανισμένη ίνα 6,5 0 

3920799000 Άλλα 6,5 0 

3920910000 Από πολυ(βινυλοβουτυράλη) 6,5 0 

3920920000 Από πολυαμίδια 6,5 0 

3920930000 Από αμινικές ρητίνες 6,5 0 

3920940000 Από φαινολικές ρητίνες 6,5 0 

3920991000 Για αεροσκάφη 6,5 0 

3920999010 Μεμβράνη από πολυϊμίδιο, για την κατασκευή τυπωμένων κυκλω 
μάτων με τη λειτουργία αγώγιμου πλαισίου 

4 0 

3920999090 Άλλα 6,5 0 

3921110000 Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3921120000 Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3921130000 Από πολυουρεθάνες 6,5 5 

3921140000 Από αναγεννημένη κυτταρίνη 6,5 0 

3921191010 Διαχωριστής, γα την κατασκευή εφεδρικών ηλεκτρικών στηλών 4 0 

3921191090 Άλλα 6,5 0 

3921192010 Για την κατασκευή εφεδρικών ηλεκτρικών στηλών 4 0 

3921192090 Άλλα 6,5 0 

3921193010 Από πολυ(μεθακρυλικό μεθυλένιο) 6,5 0 

3921193090 Άλλα 6,5 0 

3921194010 Από πολυανθρακικά πολυμερή 6,5 0 

3921194020 Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 6,5 0 

3921194030 Από ακόρεστους πολυεστέρες 6,5 0 

3921194090 Άλλα 6,5 0 

3921195010 Από βουλκανισμένη ίνα 6,5 0
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3921195020 Από οξική κυτταρίνη 6,5 0 

3921195090 Άλλα 6,5 0 

3921199010 Από πολυβινυλοβουτυράλη 6,5 0 

3921199020 Από πολυαμίδια 6,5 0 

3921199030 Από αμινικές ρητίνες 6,5 0 

3921199040 Από φαινολικές ρητίνες 6,5 0 

3921199090 Άλλα 6,5 0 

3921901000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3921902000 Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3921903000 Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3921904010 Άκαμπτα 6,5 0 

3921904020 Εύκαμπτα 6,5 0 

3921905010 Από πολυ(μεθακρυλικό μεθυλένιο) 6,5 0 

3921905090 Άλλα 6,5 0 

3921906010 Από πολυανθρακικά πολυμερή 6,5 0 

3921906020 Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 6,5 0 

3921906030 Από ακόρεστους πολυεστέρες 6,5 0 

3921906090 Άλλα 6,5 0 

3921907010 Από αναγεννημένη κυτταρίνη 6,5 0 

3921907020 Από βουλκανισμένη ίνα 6,5 0 

3921907030 Από οξική κυτταρίνη 6,5 0 

3921907090 Άλλα 6,5 0 

3921909010 Από πολυβινυλοβουτυράλη 6,5 0 

3921909020 Από πολυαμίδια 6,5 0 

3921909030 Από αμινικές ρητίνες 6,5 0 

3921909040 Από φαινολικές ρητίνες 6,5 0 

3921909050 Από πολυουρεθάνες 6,5 0 

3921909090 Άλλα 6,5 0 

3922101000 Μπανιέρες και ντουσιέρες 8 0 

3922102000 Νιπτήρες 8 0
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3922103000 Νεροχύτες 8 0 

3922200000 Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου 8 0 

3922901000 Μπιντέδες 8 0 

3922909000 Άλλα 8 0 

3923100000 Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη 8 0 

3923210000 Από πολυμερή του αιθυλενίου 8 0 

3923290000 Από άλλες πλαστικές ύλες 8 0 

3923300000 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη 8 0 

3923400000 Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια στηρίγματα 6,5 3 

3923500000 Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος 8 5 

3923900000 Άλλα 8 3 

3924100000 Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την 
κουζίνα 

8 0 

3924901000 Πιατάκια και κουτιά για σαπούνι 8 0 

3924902000 Τραπεζομάντηλα και άλλα ανάλογα αντικείμενα 8 0 

3924909000 Άλλα 8 0 

3925100000 Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιε 
κτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l 

8 0 

3925200000 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 8 0 

3925300000 Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενε 
τσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους 

8 0 

3925900000 Άλλα 8 3 

3926101000 Σχολικές κασετίνες και γομολάστιχες 8 0 

3926102000 Ντοσιέ και άλμπουμ 8 0 

3926109000 Άλλα 8 0 

3926200000 Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περιλαμβά 
νονται τα είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφή 
νουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδι 
αίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) 

8 0 

3926300000 Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια 8 0 

3926400000 Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης 8 0 

3926901000 Μέρη που προορίζονται για χρήση σε μηχανές και μηχανικές 
συσκευές 

8 3
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3926902000 Ανεμιστήρες και βεντάλιες, μη μηχανικά. Τα πλαίσια και οι χει 
ρολαβές τους και τα μέρη των τελευταίων 

8 0 

3926903000 Ετικέτες 8 0 

3926904000 Αυτοκόλλητες ταινίες με θήκη 8 0 

3926905000 Πλαίσια για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
ανάλογα αντικείμενα 

8 0 

3926909000 Άλλα 8 3 

4001100000 Λατέξ φυσικού καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο 0 0 

4001211000 Rss 1X 0 0 

4001212000 Rss αριθ.1 0 0 

4001213000 Rss αριθ.2 0 0 

4001214000 Rss .αριθ. 3 0 0 

4001215000 Rss αριθ.4 0 0 

4001216000 Rss αριθ.5 0 0 

4001220000 Φυσικό καουτσούκ με ειδικές τεχνικές παραμέτρους (TSNR) 0 0 

4001290000 Άλλα 0 0 

4001301000 Κόμμι chicle 2 0 

4001309000 Άλλα 2 0 

4002110000 Λατέξ 8 0 

4002190000 Άλλα 8 5 

4002201000 Λατέξ 8 0 

4002209000 Άλλα 8 5 

4002311000 Λατέξ 5 0 

4002319000 Άλλα 5 0 

4002391000 Λατέξ 5 0 

4002399010 Από καουτσούκ από χλωριωμένο ισοβουτένιο-ισοπρένιο(CIIR) 5 0 

4002399020 Από καουτσούκ από βρωμιωμένο ισοβουτένιο-ισοπρένιο(BIIR) 5 0 

4002410000 Λατέξ 8 0 

4002490000 Άλλα 8 0
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4002510000 Λατέξ 8 3 

4002590000 Άλλα 8 5 

4002601000 Λατέξ 8 0 

4002609000 Άλλα 8 0 

4002701000 Λατέξ 8 5 

4002709000 Άλλα 8 7 

4002801000 Λατέξ 8 0 

4002809000 Άλλα 8 0 

4002910000 Λατέξ 8 0 

4002991000 Από καουτσούκ από καρβοξυλιωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο 
(XNBR) 

8 0 

4002992000 Από καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο ισοπρένιο (NIR) 8 0 

4002993000 Θειοπλάστες (TM)· 8 0 

4002999000 Άλλα 8 0 

4003000000 Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα 
ή ταινίες. 

8 0 

4004000000 Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καου 
τσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους. 

3 0 

4005101000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 8 0 

4005109000 Άλλα 8 3 

4005200000 Διαλύματα. Κολλοειδή διασποράς άλλα από εκείνα της διάκρισης 
4005.10 

8 0 

4005910000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 8 0 

4005991000 Λάτεξ αναμεμειγμένο 8 0 

4005999000 Άλλα 8 3 

4006100000 Ανάγλυφες ταινίες (camelback) για την αναγόμωση των επισώ 
τρων 

8 0 

4006901000 Ράβδοι από καουτσούκ 8 0 

4006902000 Σωλήνες από καουτσούκ 8 0 

4006903000 Είδη καθορισμένης μορφής από καουτσούκ 8 0 

4006904000 Δίσκοι και δακτύλιοι από καουτσούκ 8 0 

4006905000 Νήματα από καουτσούκ 8 0 

4006909000 Άλλα 8 0
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4007001000 Νήματα από καουτσούκ 8 0 

4007002000 Σχοινιά από καουτσούκ 8 0 

4008111000 Συνδυασμένα με υφάσματα για σκοπούς ενίσχυσης 8 3 

4008119000 Άλλα 8 3 

4008191000 Συνδυασμένα με υφάσματα για σκοπούς ενίσχυσης 8 0 

4008199000 Άλλα 8 3 

4008211000 Συνδυασμένα με υφάσματα για σκοπούς ενίσχυσης 8 0 

4008219000 Άλλα 8 0 

4008291000 Συνδυασμένα με υφάσματα για σκοπούς ενίσχυσης 8 3 

4008299000 Άλλα 8 5 

4009110000 Χωρίς εξαρτήματα 8 0 

4009120000 Με εξαρτήματα 8 0 

4009210000 Χωρίς εξαρτήματα 8 5 

4009220000 Με εξαρτήματα 8 3 

4009310000 Χωρίς εξαρτήματα 8 0 

4009320000 Με εξαρτήματα 8 0 

4009410000 Χωρίς εξαρτήματα 8 0 

4009420000 Με εξαρτήματα 8 5 

4010110000 Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο 8 0 

4010120000 Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες 8 0 

4010191000 Ενισχυμένοι μόνο με πλαστικές ύλες 8 3 

4010199000 Άλλα 8 0 

4010310000 Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, 
με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 
60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm 

8 0 

4010320000 Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής 
χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει 
τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm 

8 0
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4010330000 Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, 
με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 
180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm 

8 0 

4010340000 Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής 
χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει 
τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm 

8 0 

4010350000 Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η 
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 150 cm 

8 0 

4010360000 Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η 
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 198 cm 

8 0 

4010390000 Άλλα 8 5 

4011101000 Ακτινωτού σκελετού 8 0 

4011102000 Διαγώνιου σκελετού 8 0 

4011109000 Άλλα 8 0 

4011201010 Για χρήση σε ζάντες με διάμετρο μικρότερη από 49,53 cm 8 0 

4011201090 Άλλα 8 0 

4011202010 Για χρήση σε ζάντες με διάμετρο μικρότερη από 49.53 cm 8 0 

4011202090 Άλλα 8 0 

4011209000 Άλλα 8 0 

4011300000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη 5 0 

4011400000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες 8 0 

4011500000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 8 0 

4011610000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχή 
ματα και μηχανήματα 

8 0 

4011620000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
εργοταξίου και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνες τροχών 
(ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση με 61 cm 

8 3 

4011630000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
εργοταξίου και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνες τροχών 
(ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm 

8 0 

4011690000 Άλλα 8 0 

4011920000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχή 
ματα και μηχανήματα 

8 0
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4011930000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
εργοταξίου και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνες τροχών 
(ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 61 cm 

8 0 

4011940000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
εργοταξίου και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνες τροχών 
(ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm 

8 0 

4011990000 Άλλα 8 0 

4012110000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου «break» και τα 
αγωνιστικά) 

8 0 

4012120000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά 8 0 

4012130000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη 5 0 

4012190000 Άλλα 8 0 

4012201000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη 5 0 

4012209010 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου «break» και τα 
αγωνιστικά) 

8 0 

4012209020 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά 8 0 

4012209090 Άλλα 8 0 

4012901010 Επίσωτρα συμπαγή 5 0 

4012901020 Επίσωτρα κοίλα 5 0 

4012901030 Πέλματα για επίσωτρα 5 0 

4012901040 Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες επισώτρων (τιράντες) 5 0 

4012909010 Επίσωτρα συμπαγή 8 0 

4012909020 Επίσωτρα κοίλα 8 0 

4012909030 Πέλματα για επίσωτρα 8 0 

4012909040 Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες επισώτρων (τιράντες) 8 0 

4012909090 Άλλα 8 0 

4013101000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου «break» και τα 
αγωνιστικά) 

8 0 

4013102000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά 8 0 

4013200000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 8 0 

4013901000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη 5 0 

4013909010 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή μοτοποδή 
λατα 

8 0
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4013909020 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικά οχήματα ή 
γεωργικά μηχανήματα 

8 0 

4013909090 Άλλα 8 0 

4014100000 Προφυλακτικά 8 0 

4014901000 Θήλαστρα 8 0 

4014909000 Άλλα 8 0 

4015110000 Για τη χειρουργική 8 0 

4015190000 Άλλα 8 0 

4015901000 Προστατευτικά ενδύματα για δύτες 8 0 

4015902000 Προστατευτικά ενδύματα για ακτινολόγους 8 0 

4015909000 Άλλα 8 0 

4016100000 Από κυψελώδες καουτσούκ 8 0 

4016910000 Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες 8 3 

4016920000 Γομολάστιχες 8 0 

4016930000 Παρεμβύσματα (τσιμούχες), δακτύλιοι και άλλοι στεγανωτικοί 
σύνδεσμοι 

8 3 

4016940000 Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την 
προσόρμηση πλοίων 

8 0 

4016951000 Αεροστρώματα 8 0 

4016952000 Προσκέφαλα 8 0 

4016953000 Μαξιλάρια 8 0 

4016959000 Άλλα 8 3 

4016991010 Μέρη αερόστατων, ιπτάμενων μηχανών, ανεμόπτερων, χαρταετών 
και στροφόπτωτων 

0 0 

4016991090 Άλλα 8 3 

4016992000 Ταινίες από καουστούκ 8 0 

4016993000 Πώματα και δακτύλιοι για φιάλες 8 3 

4016999000 Άλλα 8 3 

4017001000 Σκληρυμένο καουτσούκ 8 0 

4017002000 Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ 8 0 

4101201000 Δέρματα που δεν έχουν υποστεί δέψη 1 0 

4101202000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0
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4101501011 Δέρμα αγελάδας 1 0 

4101501012 Δέρμα νεαρού βοδιού 1 0 

4101501013 Δέρμα βοοειδούς 1 10 

4101501014 Δέρμα ταύρου 1 0 

4101501019 Άλλα 1 0 

4101501021 Δέρμα αγελάδας 1 0 

4101501022 Δέρμα νεαρού βοδιού 1 0 

4101501023 Δέρμα βοοειδούς 1 0 

4101501024 Δέρμα ταύρου 1 0 

4101501029 Άλλα 1 0 

4101501090 Άλλα 1 0 

4101502000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0 

4101901011 Από δέρμα μοσχαριού 1 0 

4101901019 Άλλα 1 0 

4101901091 Από δέρμα μοσχαριού 1 0 

4101901099 Άλλα 1 0 

4101902000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0 

4102100000 Με το μαλλί τους 1 0 

4102211000 Δέρματα που δεν έχουν υποστεί δέψη 1 0 

4102212000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0 

4102291000 Δέρματα που δεν έχουν υποστεί δέψη 1 0 

4102292000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0 

4103201010 Φιδιού 1 0 

4103201020 Σαύρας 1 0 

4103201030 Κροκόδειλου 1 0 

4103201090 Άλλα 1 0
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4103202000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0 

4103301000 Δέρματα που δεν έχουν υποστεί δέψη 1 0 

4103302000 Δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανο 
μένης της πρόδεψης) 

5 0 

4103901010 Χελιού 1 0 

4103901020 Καγκουρό 1 0 

4103901030 Καμήλας (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων) 1 0 

4103901090 Άλλα 1 0 

4103902010 Καμήλας (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων) 3 0 

4103902090 Άλλα 5 0 

4104110000 Μη αποψιλωμένο (full grain), μη διαχωρισμένο σε στρώματα. 
Διαχωρισμένο σε στρώματα 

5 0 

4104190000 Άλλα 5 0 

4104410000 Μη αποψιλωμένο (full grain), μη διαχωρισμένο σε στρώματα. 
Διαχωρισμένο σε στρώματα 

5 0 

4104490000 Άλλα 5 0 

4105100000 Σε υγρή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 5 0 

4105300000 Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 5 0 

4106210000 Σε υγρή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 5 0 

4106220000 Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 5 0 

4106310000 Σε υγρή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 5 0 

4106320000 Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 5 0 

4106400000 Ερπετών 5 0 

4106910000 Σε υγρή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 5 0 

4106920000 Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 5 0 

4107110000 Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος 5 0 

4107120000 Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά 5 0 

4107190000 Άλλα 5 0 

4107910000 Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος 5 0 

4107920000 Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά 5 0 

4107990000 Άλλα 5 0
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4112000000 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση 
και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω 
και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 41.14 

5 0 

4113100000 Αιγοειδών 5 0 

4113200000 Χοιροειδών 5 0 

4113300000 Ερπετών 5 0 

4113900000 Άλλα 5 0 

4114100000 Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το 
συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου) 

5 0 

4114201000 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) 5 0 

4114202000 Δέρματα με στιλπνή επικάλυψη 5 0 

4114203000 Επιμεταλλωμένα δέρματα. 5 0 

4115100000 Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρ 
ματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα 

8 0 

4115200000 Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα 
παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπο 
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων 
από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα 

3 0 

4201001000 Από δέρμα ερπετού 8 0 

4201009010 Σέλες και υποσάγματα 8 3 

4201009020 Ζυγολούρια 8 0 

4201009030 Μόλυβδος 8 0 

4201009040 Φίμωτρα 8 0 

4201009090 Άλλα 8 0 

4202111010 Από φίδι 8 0 

4202111020 Από σαύρα 8 0 

4202111030 Από κροκόδειλο 8 0 

4202111040 Από χέλια 8 0 

4202111050 Από καγκουρό 8 0 

4202111090 Άλλα 8 3 

4202112000 Από ανασχηματισμένο δέρμα 8 3 

4202113000 Από βερνικωμένο δέρμα 8 0 

4202121010 Από πολυβινυλοχλωρίδιο 8 0

EL L 127/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)268 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4202121020 Από πολυουρεθάνη 8 0 

4202121090 Άλλα 8 0 

4202122000 Από υφαντικές ύλες 8 3 

4202191000 Από χαρτόνι 8 3 

4202199000 Άλλα 8 3 

4202211010 Από φίδι 8 3 

4202211020 Από σαύρα 8 3 

4202211030 Από κροκόδειλο 8 3 

4202211040 Από χέλια 8 0 

4202211050 Από καγκουρό 8 0 

4202211090 Άλλα 8 0 

4202212000 Από ανασχηματισμένο δέρμα 8 0 

4202213000 Από βερνικωμένο δέρμα 8 0 

4202221010 Από πολυβινυλοχλωρίδιο 8 3 

4202221020 Από πολυουρεθάνη 8 0 

4202221090 Άλλα 8 3 

4202222000 Από υφαντικές ύλες 8 0 

4202291000 Από χαρτόνι 8 0 

4202299000 Άλλα 8 3 

4202311010 Από φίδι 8 3 

4202311020 Από σαύρα 8 3 

4202311030 Από κροκόδειλο 8 3 

4202311040 Από χέλια 8 0 

4202311050 Από καγκουρό 8 0 

4202311090 Άλλα 8 3 

4202312000 Από ανασχηματισμένο δέρμα 8 0 

4202313000 Από βερνικωμένο δέρμα 8 0 

4202321010 Από πολυβινυλοχλωρίδιο 8 3 

4202321020 Από πολυουρεθάνη 8 0 

4202321090 Άλλα 8 3 

4202322000 Από υφαντικές ύλες 8 3
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4202391000 Από χαρτόνι 8 0 

4202399000 Άλλα 8 3 

4202911010 Από φίδι 8 0 

4202911020 Από σαύρα 8 0 

4202911030 Από κροκόδειλο 8 0 

4202911040 Από χέλια 8 0 

4202911050 Από καγκουρό 8 0 

4202911090 Άλλα 8 0 

4202912000 Από ανασχηματισμένο δέρμα 8 0 

4202913000 Από βερνικωμένο δέρμα 8 0 

4202921010 Από πολυβινυλοχλωρίδιο 8 0 

4202921020 Από πολυουρεθάνη 8 0 

4202921090 Άλλα 8 0 

4202922000 Από υφαντικές ύλες 8 0 

4202991000 Από χαρτόνι 8 0 

4202999000 Άλλα 8 0 

4203101010 Παλτά 13 0 

4203101020 Σακάκια, μπλέιζερ και πουλόβερ 13 0 

4203101050 Φανελάκια 13 0 

4203101060 Σώβρακα και παντελόνια 13 0 

4203101070 Φούστες 13 0 

4203101080 Φόρμες 13 0 

4203101090 Άλλα 13 0 

4203102010 Παλτά 13 0 

4203102020 Σακάκια, μπλέιζερ και πουλόβερ 13 0 

4203102050 Φανελάκια 13 0 

4203102060 Σώβρακα και παντελόνια 13 0 

4203102070 Φούστες 13 0 

4203102080 Φόρμες 13 0 

4203102090 Άλλα 13 0
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4203103010 Παλτά 13 0 

4203103020 Σακάκια, μπλέιζερ και πουλόβερ 13 0 

4203103050 Φανελάκια 13 0 

4203103060 Σώβρακα και παντελόνια 13 0 

4203103070 Φούστες 13 0 

4203103080 Φόρμες 13 0 

4203103090 Άλλα 13 0 

4203109010 Παλτά 13 0 

4203109020 Σακάκια, μπλέιζερ και πουλόβερ 13 0 

4203109050 Φανελάκια 13 0 

4203109060 Σώβρακα και παντελόνια 13 0 

4203109070 Φούστες 13 0 

4203109080 Φόρμες 13 0 

4203109090 Άλλα 13 0 

4203211000 Γάντι μπέιζμπολ 13 0 

4203212000 Γάντι γκολφ 13 0 

4203213000 Γάντι σκι 13 0 

4203214000 Γάντι μοτοσικλετιστή 13 0 

4203215000 Γάντι Batting 13 0 

4203216000 Γάντι τένις 13 0 

4203217000 Γάντι χόκεϊ επί πάγου 13 0 

4203219000 Άλλα 13 0 

4203291000 Γάντι εργασίας 13 0 

4203292000 Γάντι ενδυμασίας 13 0 

4203293000 Γάντι οδηγού 13 0 

4203299000 Άλλα 13 3 

4203301010 Από φίδι 13 0 

4203301020 Από σαύρα 13 3 

4203301030 Από κροκόδειλο 13 3 

4203301040 Από χέλια 13 0
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4203301090 Άλλα 13 3 

4203309000 Άλλα 13 3 

4203400000 Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης 13 3 

4205001110 Ζώνες 8 

– Για ιμάντες 3 

– Για κινητήρες 0 

– Άλλα 3 

4205001190 Άλλα 8 

– Συλλέκτες 0 

– Άλλα 3 

4205001900 Άλλα δερμάτινα είδη 8 0 

4205002110 Ζώνες 8 

– Για ιμάντες 3 

– Για κινητήρες 0 

– Άλλα 3 

4205002190 Άλλα 8 

– Συλλέκτες 0 

– Άλλα 3 

4205002900 Άλλα είδη από ανασχηματισμένο δέρμα 8 0 

4206001000 Χορδές από έντερα 8 0 

4206009000 Άλλα 8 0 

4301100000 Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 3 0 

4301300000 Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρα 
κιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογ 
γολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή 
πόδια 

3 0 

4301600000 Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 3 0 

4301801000 Από τσιντσιλά 3 0 

4301802000 Από οπόσσουμ 3 0 

4301803000 Από ρακούν 3 0 

4301804000 Από κογιότ 3 0
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4301805000 Κουνελιών ή λαγών 3 0 

4301806000 Από μοσχοποντικό 3 0 

4301809000 Άλλα 3 0 

4301900000 Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρη 
σιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 

3 0 

4302110000 Βιζόν 5 0 

4302191000 Καστόρων 5 0 

4302192000 Από μοσχοποντικό 5 0 

4302193000 Αλεπούδων 5 0 

4302195000 Από τσιντσιλά 5 0 

4302196000 Από οπόσσουμ 5 0 

4302197000 Από ρακούν 5 0 

4302198000 Από κογιότ 5 0 

4302199010 Προβατοειδών 5 0 

4302199020 Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρα 
κιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογ 
γολίας ή του Θιβέτ 

5 0 

4302199090 Άλλα 5 0 

4302201000 Βιζόν 5 0 

4302202000 Κουνελιών ή λαγών 5 0 

4302203000 Καστόρων 5 0 

4302204000 Από μοσχοποντικό 5 0 

4302205000 Αλεπούδων 5 0 

4302207000 Από τσιντσιλά 5 0 

4302209010 Από οπόσσουμ 5 0 

4302209020 Από ρακούν 5 0 

4302209030 Από κογιότ 5 0 

4302209090 Άλλα 5 0 

4302300000 Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, 
που έχουν συναρμολογηθεί 

5 0 

4303101100 Βιζόν 16 0 

4303101200 Κουνελιών ή λαγών 16 0
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4303101300 Αρνιού 16 0 

4303101400 Καστόρων 16 0 

4303101500 Από μοσχοποντικό 16 0 

4303101600 Αλεπούδων 16 0 

4303101800 Από τσιντσιλά 16 0 

4303101910 Από οπόσσουμ 16 0 

4303101920 Από ρακούν 16 0 

4303101930 Από κογιότ 16 0 

4303101990 Άλλα 16 0 

4303102100 Βιζόν 16 0 

4303102200 Κουνελιών ή λαγών 16 0 

4303102300 Αρνιού 16 0 

4303102400 Καστόρων 16 0 

4303102500 Από μοσχοποντικό 16 0 

4303102600 Αλεπούδων 16 0 

4303102800 Από τσιντσιλά 16 0 

4303102910 Από οπόσσουμ 16 0 

4303102920 Από ρακούν 16 0 

4303102930 Από κογιότ 16 0 

4303102990 Άλλα 16 0 

4303900000 Άλλα 16 0 

4304001000 Τεχνητά γουνοδέρματα 8 0 

4304002000 Είδη από τεχνητά γουνοδέρματα 8 0 

4401100000 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή 
σε παρόμοιες μορφές 

2 0 

4401210000 Από κωνοφόρα 2 0 

4401221000 Για την κατασκευή πολτού 0 0 

4401229000 Άλλα 2 0 

4401300000 Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσω 
ματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρό 
μοιες μορφές 

2 3 

4402101000 Συσσωματωμένος ξυλάνθρακας· 2 3
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4402109000 Άλλα 2 3 

4402901000 Συσσωματωμένος ξυλάνθρακας· 2 3 

4402909000 Άλλα 2 3 

4403101000 Τροπική ξυλεία 0 0 

4403102000 Άλλη από των κωνοφόρων 0 0 

4403109000 Από κωνοφόρα 0 0 

4403201000 Από κέδρο 0 0 

4403202010 Από ντουγκλάσια 0 0 

4403202020 Από κωνοφόρο έλατο 0 0 

4403203000 Από ερυθρά πεύκη 0 0 

4403204000 Από λευκή ξυλεία ή ελάτη 0 0 

4403205000 Από λάρικα 0 0 

4403207000 Από ερυθρελάτη 0 0 

4403208000 Από πεύκη Radiata 0 0 

4403209000 Άλλα 0 0 

4403410000 Dark Red Meranti, Light Red Meranti και Meranti Bakau 0 0 

4403491000 White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και 
alan 

0 0 

4403492010 Τικ 0 0 

4403492020 Keruing 0 0 

4403492030 Kapur 0 0 

4403492040 Jelutong 0 0 

4403492090 Άλλα 0 0 

4403493000 Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou της Αφρικής, Makore 
και Iroko 

0 0 

4403494000 Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba και Azobge' 0 0 

4403495000 Μαόνι και μπάλσα 0 0 

4403499000 Άλλα 0 0 

4403910000 Βελανιδιάς (Quercus spp.) 0 0 

4403920000 Οξιάς (Fagus spp.) 0 0 

4403991010 Από ροδόξυλο 0 0 

4403991020 Ξύλο εβενίδων 0 0
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4403991040 Φράξος 0 0 

4403991050 Καρυδιά 0 0 

4403991090 Άλλα 0 0 

4403992000 Lignum vitae 0 0 

4403993010 Λεύκη (Aspen) 0 0 

4403993020 Λεύκη 0 0 

4403993030 Σφένδαμνος 0 0 

4403993040 Φτελιά 0 0 

4403993050 Σημύδα 0 0 

4403993060 Φιλύρα 0 0 

4403994000 Paulownia 0 0 

4403999011 Malas 0 0 

4403999012 Taun 0 0 

4403999019 Άλλα 0 0 

4403999090 Άλλα 0 0 

4404102000 Πάσσαλοι από ξύλο 5 5 

4404109000 Άλλα 5 5 

4404202000 Πάσσαλοι από ξύλο 5 5 

4404209000 Άλλα 5 5 

4405000000 Ξυλόμμαλο· Ξυλάλευρο. 5 5 

4406100000 Μη εμποτισμένο 5 5 

4406900000 Άλλα 5 5 

4407101000 Από κέδρο 5 3 

4407102000 Πεύκη Oregon 5 3 

4407103000 Από ερυθρά πεύκη 5 5 

4407104000 Από λευκή ξυλεία ή ελάτη 5 3 

4407105000 Από λάρικα 5 3 

4407107000 Από ερυθρελάτη 5 5 

4407108000 Από πεύκη Radiata 5 3 

4407109000 Άλλα 5 3
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4407210000 Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.) 5 5 

4407220000 Virola, imbuia και balsa 5 5 

4407250000 Dark Red Meranti, Light Red Meranti και Meranti Bakau 5 5 

4407260000 White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και 
alan 

5 5 

4407270000 Sapelli 5 5 

4407280000 Iroko 5 5 

4407291000 Keruing, Ramin, Kapur, Jonkong, Merbau, Jelutong και Kem
pas 

5 5 

4407292000 Τικ 5 5 

4407293000 Okoume, Obeche, Sipo, Acajou της Αφρικής, Makore, Tiama, 
Mansonia, Ilomba, Dibetou Limba και Azobe 

5 5 

4407299000 Άλλα 5 5 

4407910000 Βελανιδιάς (Quercus spp.) 5 3 

4407920000 Οξιάς (Fagus spp.) 5 5 

4407930000 Από σφένδαμνο (Acer spp.) 5 3 

4407940000 Από κερασιά (Prunus spp.) 5 3 

4407950000 Από μελία (Fraxinus spp.) 5 3 

4407991010 Από ροδόξυλο 5 3 

4407991020 Ξύλο εβενίδων 5 5 

4407991040 Καρυδιά 5 3 

4407991090 Άλλα 5 5 

4407992000 Lignum vitae 5 3 

4407993010 Λεύκη (Aspen) 5 3 

4407993020 Λεύκη 5 3 

4407993040 Φτελιάς 5 5 

4407993050 Σημύδα 5 3 

4407993060 Φιλύρα 5 3 

4407994000 Paulownia 5 3 

4407999010 Τροπική ξυλεία μη προσδιοριζόμενη στα προηγούμενα 5 3 

4407999090 Άλλα 5 3 

4408106000 Για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλακώδους 
ξυλείας σε, ή για άλλη παρόμοια πλακώδη ξυλεία 

8 5
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4408109100 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408109200 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408109910 Από κέδρο 5 5 

4408109920 Πεύκη Oregon 5 5 

4408109930 Από ερυθρά πεύκη 5 5 

4408109940 Από λευκή ξυλεία ή ελάτη 5 5 

4408109950 Από λάρικα 5 5 

4408109960 Από ερυθρελάτη 5 5 

4408109970 Από πεύκη Radiata 5 5 

4408109990 Άλλα 5 5 

4408313000 Για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλακώδους 
ξυλείας σε, ή για άλλη παρόμοια πλακώδη ξυλεία 

8 5 

4408319011 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408319012 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408319019 Άλλα 5 5 

4408319021 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408319022 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408319029 Άλλα 5 5 

4408396000 Για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλακώδους 
ξυλείας σε, ή για άλλη παρόμοια πλακώδη ξυλεία 

8 5 

4408399011 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408399012 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408399019 Άλλα 5 5 

4408399021 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408399022 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408399029 Άλλα 5 5 

4408399031 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408399032 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408399039 Άλλα 5 5 

4408399041 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408399042 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408399049 Άλλα 5 5
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4408399051 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408399052 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408399059 Άλλα 5 5 

4408399091 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408399092 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408399099 Άλλα 5 5 

4408901000 Για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλακώδους 
ξυλείας σε, ή για άλλη παρόμοια πλακώδη ξυλεία 

8 5 

4408909150 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408909160 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408909191 Από ροδόξυλο 5 5 

4408909192 Ξύλο εβενίδων 5 5 

4408909193 Φράξος 5 5 

4408909194 Καρυδιά 5 5 

4408909199 Άλλα 5 5 

4408909210 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408909220 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408909290 Άλλα 5 5 

4408909370 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408909380 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408909391 Λεύκη (Aspen) 5 5 

4408909392 Λεύκη 5 5 

4408909393 Σφένδαμνος 5 5 

4408909394 Φτελιάς 5 5 

4408909395 Σημύδα 5 5 

4408909396 Φιλύρα 5 5 

4408909410 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408909420 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408909490 Άλλα 5 5 

4408909912 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408909913 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408909914 Baboen 5 5
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4408909919 Άλλα 5 5 

4408909991 Για την κατασκευή κόντρα πλακέ 3 5 

4408909992 Καπλαμάς με σχέδιο 3 5 

4408909999 Άλλα 5 5 

4409100000 Από κωνοφόρα 8 5 

4409210000 Από μπαμπού 8 5 

4409290000 Άλλα 8 5 

4410111000 Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα 8 7 

4410112000 Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη 8 7 

4410113000 Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη 

8 5 

4410119000 Άλλα 8 5 

4410121000 Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα 8 7 

4410129000 Άλλα 8 5 

4410191010 Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα 8 7 

4410191090 Άλλα 8 5 

4410199010 Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα 8 7 

4410199020 Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη 8 7 

4410199030 Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη 

8 5 

4410199090 Άλλα 8 5 

4410900000 Άλλα 8 5 

4411121000 Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 8 7 

4411122000 Επεξεργασμένες μηχανικά ή με επιφανειακή επικάλυψη 8 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 , εκτός των σανί 
δων δαπέδου 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,8 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,5 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

5
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4411129000 Άλλα 8 

– Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 
0,8 g/cm 3 : 

7 

– Σανίδες από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm 3 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,5 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

5 

4411131000 Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 8 7 

4411132000 Επεξεργασμένες μηχανικά ή με επιφανειακή επικάλυψη 8 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 , εκτός των σανί 
δων δαπέδου 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,8 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,5 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

5 

4411139000 Άλλα 8 

– Σανίδες από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 : 7 

– Σανίδες με ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5g/cm 3 αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,5 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

5 

4411141000 Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 8 7 

4411142010 Σανίδες δαπέδου 8 7 

4411142090 Άλλα 8 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 , εκτός των σανί 
δων δαπέδου 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,8 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,5 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

5 

4411149000 Άλλα 8 

– Σανίδες με ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 7 

– Σανίδες με ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm 3 αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm 3 

7 

– Σανίδες με ίνες που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 0,5 g/cm 3 , εκτός των σανίδων δαπέδου 

5 

4411921000 Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 8 7
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4411922010 Σανίδες δαπέδου 8 7 

4411922090 Άλλα 8 7 

4411929000 Άλλα 8 7 

4411931000 Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 8 7 

4411932010 Σανίδες δαπέδου 8 7 

4411932090 Άλλα 8 7 

4411939000 Άλλα 8 7 

4411941000 Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 8 7 

4411949000 Άλλα 8 5 

4412101010 Με πάχος κατώτερο των 6 mm 8 

1. Που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα 
από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

α) Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία 
που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του 
παρόντος κεφαλαίου 

– Με πάχος κατώτερο των 3,2 mm 

7 

– Πάχους μικρότερου από 4 mm και τουλάχιστον 
3,2 mm 

7 

– Πάχους 6 mm κατ’ ανώτατο και 4 mm κατ’ ελάχιστο 
όριο 

5 

β) Άλλο, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους 
φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 

– Με πάχος κατώτερο των 3,2 mm 

7 

– Πάχους μικρότερου από 4 mm και τουλάχιστον 
3,2 mm 

5 

– Πάχους 6 mm κατ’ ανώτατο και 4 mm κατ’ ελάχιστο 
όριο 

5 

γ) Άλλο, εκτός των δύο εξωτερικών φύλλων κωνοφόρου 
ξυλείας 

– Με πάχος κατώτερο των 6 mm 

5 

2. που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) 
από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 

– εκτός ενός τουλάχιστον εξωτερικού φύλλου από τροπική 
ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου και περιέχει τουλάχιστον μία 
στρώση μοριοσανίδας 

– – Αντικολλητή ξυλεία (κοντραπλακέ) 

5 

3. από άλλο (άλλο) 

– εκτός ενός τουλάχιστον εξωτερικού φύλλου από τροπική 
ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου και περιέχει τουλάχιστον μία 
στρώση μοριοσανίδας, με τα δύο εξωτερικά φύλλα από 
κωνοφόρο ξυλεία 

5
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4412101020 Με πάχος τουλάχιστον 6 mm 8 

1. Που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα 
από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm 
α) Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία 

που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του 
παρόντος κεφαλαίου 

– Πάχους μικρότερου από 12 mm και τουλάχιστον 6 mm 

5 

– Πάχους μικρότερου από 15 mm και τουλάχιστον 
12 mm 

5 

– Με πάχος τουλάχιστον 15 mm 5 

β) Άλλο, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από 
ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 

– Πάχους μικρότερου από 12 mm και τουλάχιστον 6 mm 

7 

– Πάχους μικρότερου από 15 mm και τουλάχιστον 
12 mm 

7 

– Με πάχος τουλάχιστον 15 mm 5 

γ) Άλλο, εκτός των δύο εξωτερικών φύλλων κωνοφόρου 
ξυλείας 

5 

2. Άλλο, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο 
(πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 

– εκτός ενός τουλάχιστον εξωτερικού φύλλου από τροπική 
ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου και περιέχει τουλάχιστον μία 
στρώση μοριοσανίδας 

– – Αντικολλητή ξυλεία (κοντραπλακέ) 

5 

3. από άλλο (άλλο) 

– εκτός ενός τουλάχιστον εξωτερικού φύλλου από τροπική 
ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου και περιέχει τουλάχιστον μία 
στρώση μοριοσανίδας, με τα δύο εξωτερικά φύλλα από 
κωνοφόρο ξυλεία 

5 

4412102000 Σανίδες δαπέδου 8 

1. που έχουν τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από ξυλεία άλλη 
των κωνοφόρων 

– εκτός ενός τουλάχιστον εξωτερικού φύλλου από τροπική 
ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου και περιέχει τουλάχιστον μία 
στρώση μοριοσανίδας 

5 

2. άλλο 

– εκτός ενός τουλάχιστον εξωτερικού φύλλου από τροπική 
ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 
του παρόντος κεφαλαίου και περιέχει τουλάχιστον μία 
στρώση μοριοσανίδας 

7 

4412109010 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

8 

1. που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από ξυλεία άλλη 
των κωνοφόρων 

– Επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή ξυλεία 

– – Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 
λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

– – Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 7 

– – Άλλο (άλλο) 5 

2. από άλλο (άλλο) 

– Επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή ξυλεία 

– – Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 
λαμβάνονται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

– – Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 5 

– – Άλλο (άλλο) 5
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4412109090 Άλλο 8 

1. που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από ξυλεία άλλη 
των κωνοφόρων 

– Επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή ξυλεία 

– – Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 
λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

– – Άλλη, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 7 

– – Άλλο (άλλο) 5 

2. από άλλο (άλλο) 

– Επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή ξυλεία 

– – Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 
λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

– – Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 5 

– – Άλλο (άλλο) 5 

4412311000 Με πάχος κατώτερο των 3,2 mm 8 7 

4412312000 Πάχους μικρότερου από 4 mm και τουλάχιστον 3,2 mm 8 7 

4412313000 Πάχους μικρότερου από 6 mm και τουλάχιστον 4 mm 8 5 

4412314000 Πάχους μικρότερου από 10 mm και τουλάχιστον 6 mm 11 5 

4412315000 Πάχους μικρότερου από 12 mm και τουλάχιστον 10 mm 11 5 

4412316000 Πάχους μικρότερου από 15 mm και τουλάχιστον 12 mm 11 5 

4412317000 Με πάχος τουλάχιστον 15 mm 11 5 

4412321000 Με πάχος κατώτερο των 3,2 mm 8 7 

4412322000 Πάχους μικρότερου από 4 mm και τουλάχιστον 3,2 mm 8 5 

4412323000 Πάχους μικρότερου από 6 mm και τουλάχιστον 4 mm 8 5 

4412324000 Πάχους μικρότερου από 10 mm και τουλάχιστον 6 mm 11 7 

4412325000 Πάχους μικρότερου από 12 mm και τουλάχιστον 10 mm 11 7 

4412326000 Πάχους μικρότερου από 15 mm και τουλάχιστον 12 mm 11 7 

4412327000 Με πάχος τουλάχιστον 15 mm 11 5 

4412391010 Με πάχος κατώτερο των 6 mm 8 7 

4412391090 Άλλο 11 7
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κατάργησης Διασφαλίσεις 

4412399010 Με πάχος κατώτερο των 6 mm 8 5 

4412399090 Άλλο 11 5 

4412941000 Χοντροειδείς σανίδες 8 

1. που έχουν τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από ξυλεία άλλη 
των κωνοφόρων 
α) Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 

λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

β) Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 

– Αντικολλητή ξυλεία (κοντραπλακέ) 
5 

– Σανίδες δαπέδου 5 

– Άλλο, επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή 
ξυλεία 

5 

2. από άλλο (άλλο) 
α) Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 

λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

β) Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 

– Αντικολλητή ξυλεία με τα δύο εξωτερικά φύλλα από μη 
κωνοφόρο ξυλεία 

7 

– Αντικολλητή ξυλεία (άλλο) 5 

– Σανίδες δαπέδου 7 

– Άλλο (επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή 
ξυλεία) 

5 

4412942000 Επικολλητές σανίδες 8 

1. Με τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από ξυλεία άλλη των 
κωνοφόρων 
α) Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 

λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

β) Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 

– Αντικολλητή ξυλεία (κοντραπλακέ) 
5 

– Σανίδες δαπέδου 5 

– Άλλο, επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή 
ξυλεία 

5 

2. από άλλο (άλλο) 
α) Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 

λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

β) Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 

– Αντικολλητή ξυλεία με τα δύο εξωτερικά φύλλα από μη 
κωνοφόρο ξυλεία 

7 

– Αντικολλητή ξυλεία (άλλο) 5 

– Σανίδες δαπέδου 7 

– Άλλο (επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή 
ξυλεία) 

5
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4412943000 Πηχοσανίδα 8 

1. που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό φύλλο από ξυλεία άλλη 
των κωνοφόρων 
α) Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 

λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

β) Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 

– Αντικολλητή ξυλεία (κοντραπλακέ) 
5 

– Σανίδες δαπέδου 5 

– Άλλο, επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή 
ξυλεία 

5 

2. από άλλο (άλλο) 
α) Με ένα τουλάχιστον φύλλο από τροπική ξυλεία που περι 

λαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος 
κεφαλαίου 

7 

β) Άλλο, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας 

– Αντικολλητή ξυλεία με τα δύο εξωτερικά φύλλα από μη 
κωνοφόρο ξυλεία 

7 

– Αντικολλητή ξυλεία (άλλο) 5 

– Σανίδες δαπέδου 7 

– Άλλο (επενδεδυμένη ξυλεία και παρόμοια επικολλητή 
ξυλεία) 

5 

4412991011 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 7 

4412991019 Άλλο 8 7 

4412991021 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 7 

4412991029 Άλλο 8 7 

4412991031 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 5 

4412991039 Άλλο 8 5 

4412991041 Σανίδα δαπέδου με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε 
φύλλο μέγιστου πάχους 6 mm 

11 5 

4412991042 Σανίδες δαπέδου, άλλο 8 5 

4412991043 Άλλο, με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο 
μέγιστου πάχους 6 mm 

11 5 

4412991049 Άλλο 8 5 

4412992010 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 7 

4412992090 Άλλο 8 7 

4412993010 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 5 

4412993090 Άλλο 8 5 

4412999111 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 7
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4412999119 Άλλο 8 7 

4412999191 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 5 

4412999199 Άλλο 8 5 

4412999211 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 7 

4412999219 Άλλο 8 7 

4412999291 Με συνολικό πάχος τουλάχιστον 6 mm και κάθε φύλλο μέγιστου 
πάχους 6 mm 

11 5 

4412999299 Άλλο 8 5 

4413000000 Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες 
ή είδη καθορισμένης μορφής 

8 5 

4414000000 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες 
και παρόμοια είδη 

8 5 

4415100000 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη 
συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια 

8 5 

4415200000 Παλέτες, παλετοκιβώτια ή άλλα τελάρα φόρτωσης· στεφάνια 
παλετών 

8 5 

4416000000 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας 
και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
δούγες 

8 5 

4417000000 Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, 
λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και 
τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο 

8 5 

4418100000 Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους 8 5 

4418200000 Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 8 5 

4418400000 Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα 8 5 

4418500000 Πέταυρα (shingles και shakes) 8 5 

4418600000 Στύλοι και δοκοί 8 5 

4418711000 Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα 8 5 

4418719000 Άλλο 8 5 

4418721000 Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα 8 5 

4418729000 Άλλο 8 5 

4418791000 Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα 8 5 

4418799000 Άλλο 8 5 

4418901000 Κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα 8 5 

4418909000 Άλλο 8 5 

4419001000 Πίπες καπνού 8 5 

4419002010 Από μπαμπού 8 5

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/285

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 287 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4419002090 Άλλο 8 5 

4419009000 Άλλο 8 5 

4420101000 Αγαλματίδια 8 5 

4420109000 Άλλο 8 5 

4420901000 Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα δια 
κοσμητικά στοιχεία 

8 5 

4420902010 Τσιγαροθήκες ή ταμπακέρες 8 5 

4420902020 Κοσμηματοθήκες 8 5 

4420902030 Άλλα είδη επιπλώσεως που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94 8 5 

4420902090 Άλλο 8 5 

4420909010 Τσιγαροθήκες, ταμπακέρες, κοσμηματοθήκες 8 5 

4420909020 Άλλα είδη επιπλώσεως που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94 8 5 

4420909090 Άλλο 8 5 

4421100000 Κρεμάστρες για ενδύματα 8 5 

4421901010 Πηνία 8 5 

4421901090 Άλλο 8 5 

4421902000 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας 8 5 

4421903000 Οδοντογλυφίδες 8 5 

4421904000 Ξύλινοι κιβόλιθοι 8 5 

4421905000 Ανεμιστήρες και διαφράγματα χειρός μη μηχανικά· τα πλαίσια και 
οι χειρολαβές τους και μέρη αυτών 

8 5 

4421909000 Άλλο 8 5 

4501100000 Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας 8 3 

4501900000 Άλλο 8 3 

4502000000 Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή 
απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με 
σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και 
τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα). 

8 3 

4503100000 Πώματα 8 3 

4503900000 Άλλο 8 3 

4504100000 Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορ 
φής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
δίσκοι 

8 3 

4504900000 Άλλο 8 3 

4601211000 Ψάθες και πατάκια 8 0 

4601212000 Πετάσματα 8 0
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4601221000 Ψάθες και πατάκια 8 0 

4601222000 Πετάσματα 8 0 

4601291000 Ψάθες και πατάκια 8 0 

4601292000 Πετάσματα 8 0 

4601921000 Eunjukbaljang (πλάτους μικρότερου των 35 cm) 8 0 

4601929000 Άλλο 8 0 

4601930000 Από καλάμια του είδους rattan 8 0 

4601941000 Eunjukbaljang (πλάτους μικρότερου των 35 cm) 8 0 

4601949000 Άλλο 8 0 

4601991000 Είδη σε φύλλα επικαλυμμένα με πλαστικό 8 0 

4601999000 Άλλα 8 0 

4602111000 Καλάθια 8 5 

4602112000 Δίσκοι, πιάτα και άλλα συναφή είδη κουζίνας ή επιτραπέζια είδη 8 5 

4602119000 Άλλο 8 5 

4602120000 Από καλάμια του είδους rattan 8 5 

4602191000 Είδη από βούρλα 8 0 

4602199000 Άλλο 8 5 

4602900000 Άλλο 8 0 

4701001000 Αλεύκαστα 0 0 

4701002000 Ημιλευκασμένα ή λευκασμένα 0 0 

4702000000 Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση 0 0 

4703110000 Από κωνοφόρα 0 0 

4703190000 Άλλοι εκτός των κωνοφόρων 0 0 

4703211000 Ημιλευκασμένα 0 0 

4703212000 Λευκασμένα 0 0 

4703291000 Ημιλευκασμένα 0 0 

4703292000 Λευκασμένα 0 0 

4704110000 Από κωνοφόρα 0 0 

4704190000 Εκτός των κωνοφόρων 0 0 

4704210000 Από κωνοφόρα 0 0 

4704290000 Εκτός των κωνοφόρων 0 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/287

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 289 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4705000000 Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής 
επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας 

0 0 

4706100000 Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού 0 0 

4706200000 Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι 
(απορρίμματα και αποκόμματα) 

0 0 

4706301000 Μηχανικοί 0 0 

4706302000 Χημικό προϊόν 0 0 

4706303000 Ημιχημικοί 0 0 

4706911000 Αλεύκαστα 0 0 

4706912000 Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι 0 0 

4706921000 Αλεύκαστα 0 0 

4706922000 Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι 0 0 

4706931000 Αλεύκαστα 0 0 

4706932000 Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι 0 0 

4707100000 Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυμα 
τοειδή 

0 0 

4707200000 Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο 
χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα 

0 0 

4707300000 Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό 
(π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα) 

0 0 

4707900000 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορ 
ρίμματα και κατάλοιπα 

0 0 

4801000000 Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 0 0 

4802100000 Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο 
χαρτί) 

0 0 

4802200000 Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαί 
σθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα 

0 0 

4802400000 Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας 0 0 

4802541010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802541090 Άλλο 0 0 

4802549010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802549090 Άλλο 0 0 

4802551010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802551090 Άλλο 0 0 

4802559010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0
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4802559090 Άλλο 0 0 

4802561010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802561090 Άλλο 0 0 

4802569010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802569090 Άλλο 0 0 

4802571010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802571090 Άλλο 0 0 

4802579010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802579090 Άλλο 0 0 

4802581010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802581090 Άλλο 0 0 

4802582010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802582090 Άλλο 0 0 

4802589010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802589090 Άλλο 0 0 

4802611010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802611090 Άλλο 0 0 

4802619010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802619090 Άλλο 0 0 

4802621010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802621090 Άλλο 0 0 

4802629010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802629090 Άλλο 0 0 

4802691010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802691090 Άλλο 0 0 

4802699010 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4802699090 Άλλο 0 0 

4803001000 Χαρτί που προορίζεται για χαρτί υγείας και μαντήλια προσώπου 
για οικιακή χρήση ή για χρήσεις υγιεινής 

0 0 

4803002000 Χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 0 0
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συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4803009000 Άλλο 0 0 

4804110000 Αλεύκαστα 0 0 

4804190000 Άλλο 0 0 

4804210000 Αλεύκαστα 0 0 

4804290000 Άλλο 0 0 

4804311000 Χαρτί και χαρτόνι ηλεκτρομόνωσης 0 0 

4804312000 Χαρτί και χαρτόνι για πυκνωτές 0 0 

4804313000 Χαρτί και χαρτόνι περιτυλίγματος 0 0 

4804319000 Άλλο 0 0 

4804391000 Χαρτί και χαρτόνι ηλεκτρομόνωσης 0 0 

4804392000 Χαρτί και χαρτόνι για πυκνωτές 0 0 

4804393000 Χαρτί και χαρτόνι περιτυλίγματος 0 0 

4804399000 Άλλο 0 0 

4804411010 Βάρους μικρότερου των 200 g/m 2 0 0 

4804411090 Άλλο 0 0 

4804419010 Βάρους μικρότερου των 200 g/m 2 0 0 

4804419090 Άλλο 0 0 

4804421000 Βάρους μικρότερου των 200 g/m 2 0 0 

4804429000 Άλλο 0 0 

4804491000 Βάρους μικρότερου των 200 g/m 2 0 0 

4804499000 Άλλο 0 0 

4804510000 Αλεύκαστα 0 0 

4804520000 Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο 
του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται 
από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο 

0 0 

4804590000 Άλλο 0 0 

4805110000 Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις 0 0 

4805120000 Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις 0 0 

4805190000 Άλλο 0 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4805241000 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4805249000 Άλλο 0 0 

4805251000 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4805259000 Άλλο 0 0 

4805300000 Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος 0 0 

4805400000 Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις 0 0 

4805500000 Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή 
επιφάνεια 

0 0 

4805911000 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4805919010 Χαρτί και χαρτόνι για πυκνωτές 0 0 

4805919090 Άλλο 0 0 

4805921000 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4805929000 Άλλο 0 0 

4805931000 Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, με την κάθε στρώση 
λευκασμένη 

0 0 

4805939000 Άλλο 0 0 

4806100000 Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος 
(φυτική περγαμηνή) 

0 0 

4806200000 Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof) 0 0 

4806300000 Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος) 0 0 

4806401000 Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» 0 0 

4806409000 Άλλο 0 0 

4807000000 Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, 
χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, 
έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα. 

0 0 

4808100000 Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα 0 0 

4808200000 Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή 
πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο 

0 0 

4808300000 Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή 
διάτρητα 

0 0 

4808900000 Άλλο 0 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4809201000 Με μία στρώση 0 0 

4809202000 Με πολλές στρώσεις 0 0 

4809901000 Χαρτί μεταφοράς 0 0 

4809902000 Θερμοευαίσθητο καταγραφικό χαρτί 0 0 

4809903000 Χαρτί για γραφικές τέχνες 0 0 

4809904000 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί 0 0 

4809909000 Άλλα 0 0 

4810131000 Χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης ή γραψίματος 0 0 

4810139000 Άλλο 0 0 

4810141000 Χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης ή γραψίματος 0 0 

4810149000 Άλλο 0 0 

4810191000 Χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης ή γραψίματος 0 0 

4810199000 Άλλο 0 0 

4810220000 Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC»: 0 0 

4810290000 Άλλο 0 0 

4810310000 Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο 
του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται 
από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που 
δεν υπερβαίνει τα 150 g/m 2 

0 0 

4810320000 Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο 
του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται 
από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που 
υπερβαίνει τα 150 g/m 2 

0 0 

4810390000 Άλλο 0 0 

4810920000 Με πολλές στρώσεις 0 0 

4810991000 Χαρτί Μάτριξ 0 0 

4810992000 Διηθητικό χαρτί 0 0 

4810999000 Άλλο 0 0 

4811101000 Χαρτί επίστρωσης στεγών 0 0 

4811109000 Άλλο 0 0 

4811410000 Αυτοκόλλητα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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4811490000 Άλλο 0 0 

4811511000 Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 
265 g/m 2 

0 0 

4811519011 Καλύμματα δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι 0 0 

4811519019 Άλλο 0 0 

4811519090 Άλλο 0 0 

4811590000 Άλλο 0 0 

4811600000 Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με 
κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη 

0 0 

4811901010 Με γραμμές ή τετραγωνισμένο 0 0 

4811901090 Άλλο 0 0 

4811902010 Χαρτοβάμβακας 0 0 

4811902090 Άλλο 0 0 

4812000000 Όγκοι και πλάκες από χαρτομάζα για διηθήσεις 0 0 

4813100000 Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 0 0 

4813200000 Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm 0 0 

4813900000 Άλλο 0 0 

4814100000 Χαρτί με την ονομασία «ingrain» 0 0 

4814201000 Χαρτί ταπετσαρίας τοίχων 0 0 

4814202000 Χαρτί Lincrusta 0 0 

4814209000 Άλλο 0 0 

4814901010 Από ίνες kohemp 0 0 

4814901090 Άλλο 0 0 

4814909000 Άλλο 0 0 

4816201000 Με μία στρώση 0 0 

4816202000 Με πολλές στρώσεις 0 0 

4816901000 Χαρτί μεταφοράς 0 0 

4816902000 Θερμοευαίσθητο καταγραφικό χαρτί 0 0 

4816903000 Χαρτί για γραφικές τέχνες 0 0 

4816904000 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί 0 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

4816905000 Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις 0 0 

4816909000 Άλλο 0 0 

4817100000 Φάκελοι 0 0 

4817200000 Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα 
και δελτάρια αλληλογραφίας 

0 0 

4817300000 Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 

0 0 

4818100000 Χαρτί υγείας 0 0 

4818200000 Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα 
καλλωπισμού και πετσέτες χεριών 

0 0 

4818300000 Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού 0 0 

4818401000 Απορροφητικές πάνες για μωρά 0 0 

4818409000 Άλλο 0 0 

4818500000 Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος 0 0 

4818900000 Άλλο 0 0 

4819100000 Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 0 0 

4819200000 Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές 
χαρτί ή χαρτόνι 

0 0 

4819300000 Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο ατελώς 0 0 

4819400000 Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά 0 0 

4819501000 Κατάλληλο για τη συσκευασία υγρών 0 0 

4819509000 Άλλο 0 0 

4819600000 Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια 0 0 

4820100000 Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγ 
γελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυ 
μίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημει 
ωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα: 

0 0 

4820200000 Βιβλία ασκήσεων 0 0 

4820300000 Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων 
(άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), πουκάμισα και καλύμματα για 
φακέλους εγγράφων 

0 0 

4820400000 Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω 
και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού 

0 0
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4820500000 Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές 0 0 

4820900000 Άλλο 0 0 

4821100000 Τυπωτά 0 0 

4821900000 Άλλο 0 0 

4822100000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών 
νημάτων 

0 0 

4822900000 Άλλο 0 0 

4823200000 Διηθητικό χαρτί και χαρτόνι 0 0 

4823400000 Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε 
φύλλα ή σε δίσκους 

0 0 

4823610000 Από μπαμπού 0 0 

4823690000 Άλλο 0 0 

4823700000 Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα 0 0 

4823901010 Διάτρητες κάρτες 0 0 

4823901090 Άλλο 0 0 

4823902000 Ηλεκτρομονωτικό χαρτί 0 0 

4823903011 Καλύμματα δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι 0 0 

4823903019 Άλλο 0 0 

4823903021 Καλύμματα δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι 0 0 

4823903029 Άλλο 0 0 

4823903090 Άλλο 0 0 

4823905000 Διάτρητο χαρτί για μηχανήματα jacquard 0 0 

4823909011 Καλύμματα δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι 0 0 

4823909019 Άλλο 0 0 

4823909090 Άλλο 0 0 

4901101000 Τυπωμένο στα κορεατικά 0 0 

4901109000 Άλλο 0 0 

4901911000 Τυπωμένο στα κορεατικά 0 0 

4901919000 Άλλο 0 0 

4901991000 Τυπωμένο στα κορεατικά 0 0
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4901999000 Άλλο 0 0 

4902101010 Εφημερίδες 0 0 

4902101090 Άλλο 0 0 

4902109000 Άλλο 0 0 

4902901010 Περιοδικά 0 0 

4902901090 Άλλο 0 0 

4902909010 Περιοδικά 0 0 

4902909090 Άλλο 0 0 

4903000000 Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή 
χρωμάτισμα, για παιδιά 

0 0 

4904000000 Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω 
και δεμένη 

0 0 

4905100000 Υδρόγειες σφαίρες 0 0 

4905911000 Χάρτες και υδρογραφικοί χάρτες 0 0 

4905919000 Άλλο 0 0 

4905990000 Άλλο 0 0 

4906001000 Σχέδια 0 0 

4906002000 Σχέδια 0 0 

4906009000 Άλλο 0 0 

4907001000 Ασφράγιστα γραμματόσημα 0 0 

4907002000 Αεροπορική φορτωτική 0 0 

4907009000 Άλλο 0 0 

4908100000 Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν 3,3 0 

4908901000 Χαλκομανίες για πλαστικά φύλλα δαπέδου 3,3 0 

4908909000 Άλλο 3,3 0 

4909000000 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. δελτάρια 
τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογρα 
φημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 

4 0 

4910001000 Από χαρτί ή χαρτόνι 4,7 0 

4910009000 Άλλο 4,7 0 

4911100000 Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια 0 0
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κατάργησης Διασφαλίσεις 

4911911000 Τυπωμένα σχέδια 0 0 

4911919000 Άλλο 0 0 

4911990000 Άλλο 0 0 

5001000000 Κουκούλια μεταξοσκώληκα κατάλληλα για αναπήνιση 51 % ή 
5 276 won/kg 

όποιο ποσό είναι 
υψηλότερο 

0 

5002001010 Όχι άνω των 20 decitex 3 0 

5002001020 Πάνω από 20 decitex αλλά έως 25,56 decitex 51,7 % ή 
17 215 won/kg 
όποιο ποσό είναι 

υψηλότερο 

0 

5002001030 Πάνω από 25,56 decitex αλλά έως 28,89 decitex 51,7 % ή 
17 215 won/kg 
όποιο ποσό είναι 

υψηλότερο 

0 

5002001040 Πάνω από 28,89 decitex αλλά έως 36,67 decitex 51,7 % ή 
17 215 won/kg 
όποιο ποσό είναι 

υψηλότερο 

0 

5002001050 Πάνω από 36,67 decitex 51,7 % ή 17 215 
won/kg όποιο ποσό 

είναι υψηλότερο 

0 

5002002000 Μετάξι Doupion 3 0 

5002009000 Άλλο 8 0 

5003001100 Απορρίμματα κουκουλιού 2 0 

5003001200 Χοντρομέταξο 2 0 

5003001300 Bisu 2 0 

5003001400 Frison 2 0 

5003001900 Άλλο 2 0 

5003009100 Pegine 2 0 

5003009200 Γναφαλίδιο (Bourette) 2 0 

5003009900 Άλλο 2 0 

5004000000 Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από 
μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

8 0 

5005001000 Χειροποίητα νήματα 8 0 

5005002000 Νήματα από απορρίμματα από μετάξι 8 0 

5005003000 Νήματα από γναφαλίδιο 8 0 

5006001000 Νήματα από μετάξι 8 0
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5006002000 Χειροποίητα νήματα 8 0 

5006003000 Νήματα από απορρίμματα από μετάξι 8 0 

5006004000 Νήματα από γναφαλίδιο 8 0 

5006005000 Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) 8 0 

5007100000 Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι 13 0 

5007201000 Υφάσματα από μετάξι, γκρι 13 0 

5007202010 Shibori 13 0 

5007202020 Σατέν 13 0 

5007202030 Κρεπ της Κίνας 13 0 

5007202090 Άλλο 13 0 

5007209000 Άλλο 13 0 

5007901000 Υφάσματα από μετάξι, γκρι 13 0 

5007902000 Υφαντά από μετάξι, με ανάμειξη νημάτων οξική κυτταρίνης 13 0 

5007903000 Υφαντά από μετάξι, με ανάμειξη άλλων τεχνητών ινών 13 0 

5007904000 Υφαντά από μετάξι, με ανάμειξη με μαλλί 13 0 

5007909000 Άλλο 13 0 

5101110000 Μαλλί από κουρά 0 0 

5101190000 Άλλο 0 0 

5101210000 Μαλλί από κουρά 0 0 

5101290000 Άλλο 0 0 

5101300000 Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απαν 
θρακωμένα) 

0 0 

5102110000 Από κατσίκα του Κασμίρ 0 0 

5102190000 Άλλο 0 0 

5102200000 Τρίχες χοντροειδείς 0 0 

5103100000 Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 0 0 

5103200000 Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 0 0 

5103300000 Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες 0 0 

5104000000 Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντρο 
ειδείς. 

0 0 

5105100000 Μαλλί λαναρισμένο 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5105210000 «Μαλλί χτενισμένο χύμα» 0 0 

5105291000 Μαλλί χτενισμένο 0 0 

5105292000 Σύμμεικτο μαλλί χτενισμένο 0 0 

5105293000 Νήματα με απανωτές στρώσεις 0 0 

5105299000 Άλλο 0 0 

5105310000 Από κατσίκα του Κασμίρ 0 0 

5105390000 Άλλο 0 0 

5105400000 Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες 0 0 

5106101000 Από μαλλί 8 0 

5106109000 Άλλο 8 0 

5106201000 Σύμμεικτο με ίνες πολυεστέρα 8 0 

5106202000 Σύμμεικτο με ίνες από πολυαμίδια 8 0 

5106203000 Σύμμεικτο με ακρυλικές ίνες 8 0 

5106204000 Σύμμεικτο με άλλες συνθετικές ίνες 8 0 

5106209000 Άλλο 8 0 

5107101000 Από μαλλί 8 7 

5107102000 Σύμμεικτο με συνθετικές ίνες 8 0 

5107109000 Σύμμεικτο με άλλες ίνες 8 0 

5107201000 Σύμμεικτο με ίνες πολυεστέρα 8 0 

5107202000 Σύμμεικτο με ίνες από πολυαμίδια 8 0 

5107203000 Σύμμεικτο με ακρυλικές ίνες 8 0 

5107204000 Σύμμεικτο με άλλες συνθετικές ίνες 8 0 

5107209000 Σύμμεικτο με άλλες ίνες 8 0 

5108100000 Λαναρισμένα 8 0 

5108200000 Χτενισμένα 8 0 

5109101000 Νήμα από μαλλί 8 0 

5109109000 Νήμα από λεπτή τρίχα ζώου 8 0 

5109901000 Νήμα από μαλλί 8 0 

5109909000 Νήμα από ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5110000000 Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και 
ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων 
ή βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

8 0 

5111111000 Από μαλλί 13 0 

5111112000 Από ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

5111191000 Από μαλλί 13 0 

5111192000 Από ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

5111200000 Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

5111300000 Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

13 0 

5111900000 Άλλα 13 0 

5112111000 Από μαλλί 13 7 

5112112000 Από ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

5112191000 Από μαλλί 13 7 

5112192000 Από ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 7 

5112200000 Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

5112300000 Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

13 0 

5112900000 Άλλο 13 7 

5113000000 Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και 
ουράς μονόπλων ή βοοειδών). 

13 0 

5201001000 Σύσπορο βαμβάκι 0 0 

5201009010 Μήκος ίνας μικρότερο από 23,2 mm (7/8 ίντσες) 0 0 

5201009020 Μήκος ίνας τουλάχιστον 23,2 mm (7/8 ίντσες) και λιγότερο από 
25,4 mm (1 ίντσες) 

0 0 

5201009030 Μήκος ίνας τουλάχιστον 25,4 mm (1 ίντσα) και λιγότερο από 
28,5 mm (1-1/8 ίντσες) 

0 0 

5201009050 Μήκος ίνας τουλάχιστον 28,5 mm (1-1/8 ίντσα) και λιγότερο 
από 34,9 mm (1-3/8 ίντσα) 

0 0 

5201009060 Μήκος ίνας τουλάχιστον 34,9 mm (1-3/8 ίντσα) 0 0 

5202100000 Απορρίμματα από νήματα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5202910000 Ξεφτίδια 0 0 

5202990000 Άλλο 0 0 

5203000000 Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο 0 0 

5204110000 Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι 8 0 

5204190000 Άλλο 8 0 

5204200000 Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 8 0 

5205111000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205119000 Άλλο 8 0 

5205121010 Με τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 370,37 decitex και όχι κάτω των 
232,56 decitex (όχι λιγότερο των 27 μετρικών μονάδων και όχι 
άνω των 43 μετρικών μονάδων), πλην νημάτων όπεν εντ 

4 0 

5205121090 Άλλο 8 0 

5205129000 Άλλο 8 0 

5205131000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205139000 Άλλο 8 0 

5205141000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205149000 Άλλο 8 0 

5205151000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205159000 Άλλο 8 0 

5205211000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205219000 Άλλο 8 0 

5205221000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205229000 Άλλο 8 0 

5205231000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205239000 Άλλο 8 0 

5205241000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205249000 Άλλο 8 0 

5205261000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205269000 Άλλο 8 0 

5205271000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5205279000 Άλλο 8 0 

5205281000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205289000 Άλλο 8 0 

5205311000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205319000 Άλλο 8 0 

5205321010 Με τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 370,37 decitex και όχι κάτω των 
232,56 decitex (όχι λιγότερο των 27 μετρικών μονάδων και όχι 
άνω των 43 μετρικών μονάδων), πλην νημάτων όπεν εντ 

4 0 

5205321090 Άλλο 8 0 

5205329000 Άλλο 8 0 

5205331000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205339000 Άλλο 8 0 

5205341000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205349000 Άλλο 8 0 

5205351000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205359000 Άλλο 8 0 

5205411000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205419000 Άλλο 8 0 

5205421000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205429000 Άλλο 8 0 

5205431000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205439000 Άλλο 8 0 

5205441000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205449000 Άλλο 8 0 

5205461000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205469000 Άλλο 8 0 

5205471000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205479000 Άλλο 8 0 

5205481000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5205489000 Άλλο 8 0 

5206111000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5206119000 Άλλο 8 0 

5206121000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206129000 Άλλο 8 0 

5206131000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206139000 Άλλο 8 0 

5206141000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206149000 Άλλο 8 0 

5206151000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206159000 Άλλο 8 0 

5206211000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206219000 Άλλο 8 0 

5206221000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206229000 Άλλο 8 0 

5206231000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206239000 Άλλο 8 0 

5206241000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206249000 Άλλο 8 0 

5206251000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206259000 Άλλο 8 0 

5206311000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206319000 Άλλο 8 0 

5206321000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206329000 Άλλο 8 0 

5206331000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206339000 Άλλο 8 0 

5206341000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206349000 Άλλο 8 0 

5206351000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206359000 Άλλο 8 0 

5206411000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206419000 Άλλο 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5206421000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206429000 Άλλο 8 0 

5206431000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206439000 Άλλο 8 0 

5206441000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206449000 Άλλο 8 0 

5206451000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5206459000 Άλλο 8 0 

5207101000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5207109000 Άλλο 8 0 

5207901000 Αλεύκαστα ή που δεν έχουν υποστεί μερσερισμό 8 0 

5207909000 Άλλο 8 0 

5208110000 Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208120000 Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208130000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5208190000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5208210000 Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208220000 Απλής ύφανσης, με βάρος κατά m2 που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208230000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5208290000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5208310000 Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208320000 Απλής ύφανσης, με βάρος κατά m2 που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208330000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5208390000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5208410000 Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208420000 Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5208430000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5208490000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5208510000 Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208520000 Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 10 0 

5208591000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5208599000 Άλλο 10 0 

5209110000 Απλής ύφανσης 10 0 

5209120000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5209190000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5209210000 Απλής ύφανσης 10 0 

5209220000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5209290000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5209310000 Απλής ύφανσης 10 0 

5209320000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5209390000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5209410000 Απλής ύφανσης 10 0 

5209420000 Ντενίμ 10 0 

5209430000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5209490000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5209510000 Απλής ύφανσης 10 0 

5209520000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5209590000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5210110000 Απλής ύφανσης 10 0 

5210191000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5210199000 Άλλο 10 0 

5210210000 Απλής ύφανσης 10 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5210291000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5210299000 Άλλο 10 0 

5210310000 Απλής ύφανσης 10 0 

5210320000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5210390000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5210410000 Απλής ύφανσης 10 0 

5210491000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5210499000 Άλλο 10 0 

5210510000 Απλής ύφανσης 10 0 

5210590000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5211110000 Απλής ύφανσης 10 0 

5211120000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5211190000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5211200000 Λευκασμένα 10 0 

5211310000 Απλής ύφανσης 10 0 

5211320000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5211390000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5211410000 Απλής ύφανσης 10 0 

5211420000 Ντενίμ 10 0 

5211430000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5211490000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5211510000 Απλής ύφανσης 10 0 

5211520000 Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5211590000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5212110000 Αλεύκαστα 10 0 

5212120000 Λευκασμένα 10 0 

5212130000 Βαμμένα 10 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5212140000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

5212150000 Τυπωτά 10 0 

5212210000 Αλεύκαστα 10 0 

5212220000 Λευκασμένα 10 0 

5212230000 Βαμμένα 10 0 

5212240000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

5212250000 Τυπωτά 10 0 

5301100000 Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 2 0 

5301210000 Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο 2 0 

5301290000 Άλλο 2 0 

5301301000 Στουπιά από λινάρι 2 0 

5301302000 Απορρίμματα από λινάρι 2 0 

5302100000 Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 2 0 

5302901000 Καννάβι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με 
άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο 

2 0 

5302902010 Στουπιά από καννάβι 2 0 

5302902020 Απορρίμματα από καννάβι 2 0 

5303101000 Γιούτα 2 0 

5303102000 Άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του 
φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών 

2 0 

5303901010 Γιούτα 2 0 

5303901090 Άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του 
φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών 

2 0 

5303909010 Στουπιά και απορρίμματα από γιούτα 2 0 

5303909090 Στουπιά και απορρίμματα από άλλες υφαντικές ίνες που προέρ 
χονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας 
φυτών 

2 0 

5305001010 Ακατέργαστα 2 0 

5305001090 Άλλο 2 0 

5305002010 Ακατέργαστα 2 0 

5305002090 Άλλο 2 0 

5305003010 Ακατέργαστα 2 0 

5305003090 Άλλο 2 0 

5305009010 Ακατέργαστα 2 0 

5305009090 Άλλο 2 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5306101000 Από καθαρό λινάρι 8 0 

5306102000 Από σύμμεικτο 8 0 

5306201000 Από καθαρό λινάρι 8 0 

5306202000 Από σύμμεικτο 8 0 

5307101000 Από γιούτα 8 0 

5307109000 Άλλο 8 0 

5307201000 Από γιούτα 8 0 

5307209000 Άλλο 8 0 

5308100000 Νήματα από κοκοφοίνικα 8 0 

5308200000 Νήματα από καννάβι 8 0 

5308901000 Νήματα από ραμί 8 0 

5308909000 Άλλο 8 0 

5309110000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 2 0 

5309190000 Άλλο 2 0 

5309210000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 2 0 

5309290000 Άλλο 2 0 

5310101000 Υφάσματα από γιούτα 8 0 

5310109000 Άλλο 8 0 

5310901000 Υφάσματα από γιούτα 8 0 

5310909000 Άλλο 8 0 

5311001000 Υφάσματα από ραμί 8 0 

5311002000 Από καννάβι, 8 0 

5311003000 Από νήματα από χαρτί: 8 0 

5311009000 Άλλο 8 0 

5401101000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5401102000 Από πολυεστέρες 8 0 

5401103000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5401109000 Άλλο 8 0 

5401201000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5401202000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5401209000 Άλλο 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5402110000 Από αραμίδια 8 0 

5402190000 Άλλο 8 0 

5402200000 Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες 8 0 

5402310000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex 
ή κατώτερο 

8 0 

5402320000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώ 
τερο των 50 tex 

8 0 

5402330000 Από πολυεστέρες 8 0 

5402340000 Από πολυπροπυλένιο 8 0 

5402390000 Άλλο 8 0 

5402440000 Από ελαστομερή 8 0 

5402450000 Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5402460000 Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες 8 0 

5402470000 Άλλα, από πολυεστέρες 8 0 

5402480000 Άλλα, από πολυπροπυλένιο 8 0 

5402491000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5402499000 Άλλα 8 0 

5402510000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5402520000 Από πολυεστέρες 8 0 

5402591000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5402599000 Άλλα 8 0 

5402610000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5402620000 Από πολυεστέρες 8 0 

5402691000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5402692000 Από πολυβινυλαλκοόλη 8 0 

5402699000 Άλλα 8 0 

5403100000 Απορρίμματα τεχνητών ινών 2 0 

5403311000 Νήματα ελαστικοποιημένα 2 0 

5403319000 Άλλα 2 0 

5403321000 Νήματα ελαστικοποιημένα 2 0 

5403329000 Άλλα 2 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5403331000 Νήματα ελαστικοποιημένα 8 0 

5403339000 Άλλα 8 0 

5403391000 Νήματα ελαστικοποιημένα 8 0 

5403399000 Άλλα 8 0 

5403411000 Νήματα ελαστικοποιημένα 2 0 

5403419000 Άλλα 2 0 

5403421000 Νήματα ελαστικοποιημένα 8 0 

5403429000 Άλλα 8 0 

5403491000 Νήματα ελαστικοποιημένα 8 0 

5403499000 Άλλα 8 0 

5404110000 Από ελαστομερή 8 0 

5404120000 Άλλα, από πολυπροπυλένιο 8 0 

5404191000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5404192000 Από πολυουρεθάνες 8 0 

5404193000 Από πολυβινυλαλκοόλη 8 0 

5404199000 Άλλα 8 0 

5404901000 Από λωρίδες 8 0 

5404909000 Άλλα 8 0 

5405001000 Νήματα μονόινα 8 0 

5405009000 Άλλα 8 0 

5406001000 Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς 8 0 

5406002000 Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς 8 0 

5407101000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407102000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407200000 Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορ 
φές 

8 0 

5407300000 Υφάσματα που ορίζονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI 8 0 

5407410000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407420000 Βαμμένα 8 0 

5407430000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407440000 Τυπωτά 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5407510000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407520000 Βαμμένα 8 0 

5407530000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407540000 Τυπωτά 8 0 

5407611000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407612000 Βαμμένα 8 0 

5407613000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407614000 Τυπωτά 8 0 

5407691000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407692000 Βαμμένα 8 0 

5407693000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407694000 Τυπωτά 8 0 

5407711000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407719000 Άλλα 8 0 

5407721000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407729000 Άλλα 8 0 

5407731000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407739000 Άλλα 8 0 

5407741000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407749000 Άλλα 8 0 

5407811000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407812000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407813000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407819000 Άλλα 8 0 

5407821000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407822000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407823000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407829000 Άλλα 8 0 

5407831000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407832000 Από πολυεστέρες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5407833000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407839000 Άλλα 8 0 

5407841000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407842000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407843000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407849000 Άλλα 8 0 

5407911000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407912000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407913000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407919000 Άλλα 8 0 

5407921000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407922000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407923000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407929000 Άλλα 8 0 

5407931000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407932000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407933000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407939000 Άλλα 8 0 

5407941000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5407942000 Από πολυεστέρες 8 0 

5407943000 Από πολυμερή ακρυλικά 8 0 

5407949000 Άλλα 8 0 

5408100000 Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής 
από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 

8 0 

5408210000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5408220000 Βαμμένα 8 0 

5408230000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5408240000 Τυπωτά 8 0 

5408310000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5408320000 Βαμμένα 8 0

EL L 127/312 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)314 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5408330000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5408340000 Τυπωτά 8 0 

5501100000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5501200000 Από πολυεστέρες 8 0 

5501301000 Ακρυλικές ίνες 8 0 

5501302000 Μοντακρυλική 8 0 

5501400000 Από πολυπροπυλένιο 8 0 

5501900000 Άλλα 8 0 

5502001000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 7,5 0 

5502002010 Κάτω από 44 000 decitex 7,5 0 

5502002020 Τουλάχιστον 44 000 decitex 7,5 0 

5502009000 Άλλα 7,5 0 

5503111000 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5503119000 Άλλα 8 0 

5503191000 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5503199000 Άλλα 8 0 

5503201000 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5503209000 Άλλα 8 0 

5503301010 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5503301020 Με μία συζευγμένη άνω πλευρά 8 0 

5503301090 Άλλα 8 0 

5503302010 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5503302020 Με μία συζευγμένη άνω πλευρά 8 0 

5503302090 Άλλα 8 0 

5503400000 Από πολυπροπυλένιο 8 0 

5503900000 Άλλα 8 0 

5504101000 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 2 0 

5504102000 Με μία άνω πλευρά πολυνοζίκ 2 0 

5504109000 Άλλα 2 0 

5504901000 Από οξική κυτταρίνη 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5504902000 Από lyocell 4 0 

5504909000 Άλλα 8 0 

5505100000 Από συνθετικές ίνες 2 0 

5505200000 Από τεχνητές ίνες 2 0 

5506101000 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5506109000 Άλλα 8 0 

5506201000 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5506209000 Άλλα 8 0 

5506301010 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5506301020 Με μία συζευγμένη άνω πλευρά 8 0 

5506301090 Άλλα 8 0 

5506302010 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5506302020 Με μία συζευγμένη άνω πλευρά 8 0 

5506302090 Άλλα 8 0 

5506900000 Άλλα 8 0 

5507001010 Με μία άνω πλευρά με ειδικό προφίλ 8 0 

5507001020 Με μία άνω πλευρά πολυνοζίκ 8 0 

5507001090 Άλλα 8 0 

5507002000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5507009000 Άλλα 8 0 

5508101000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5508102000 Από πολυεστέρες 8 0 

5508103000 Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 8 0 

5508109000 Άλλα 8 0 

5508201000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5508202000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5508209000 Άλλα 8 0 

5509111000 Νήματα υψηλής αντοχής 8 0 

5509119000 Άλλα 8 0 

5509121000 Νήματα υψηλής αντοχής 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5509129000 Άλλα 8 0 

5509211000 Νήματα υψηλής αντοχής 8 0 

5509219000 Άλλα 8 0 

5509221000 Νήματα υψηλής αντοχής 8 0 

5509229000 Άλλα 8 0 

5509311000 Ακρυλικές ίνες 8 0 

5509312000 Μοντακρυλικές 8 0 

5509321000 Ακρυλικές 8 0 

5509322000 Μοντακρυλικές 8 0 

5509410000 Απλά νήματα 8 0 

5509420000 Στριμμένα ή κορδονωτά νήματα 8 0 

5509510000 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς 8 0 

5509520000 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5509530000 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 8 0 

5509590000 Άλλα 8 0 

5509611000 Ακρυλικά 8 0 

5509612000 Μοντακρυλικά 8 0 

5509621000 Ακρυλικά 8 0 

5509622000 Μοντακρυλικά 8 0 

5509691010 Ακρυλικά 8 0 

5509691020 Μοντακρυλικά 8 0 

5509692010 Ακρυλικά 8 0 

5509692020 Μοντακρυλικά 8 0 

5509911000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5509919000 Άλλα 8 0 

5509921000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5509929000 Άλλα 8 0 

5509990000 Άλλα 8 0 

5510111000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5510112000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5510119000 Άλλα 8 0 

5510121000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5510122000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5510129000 Άλλα 8 0 

5510201000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5510202000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5510209000 Άλλα 8 0 

5510301000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5510302000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5510309000 Άλλα 8 0 

5510901000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5510902000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5510909000 Άλλα 8 0 

5511101000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5511102000 Από πολυεστέρες 8 0 

5511103000 Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 8 0 

5511109000 Άλλα 8 0 

5511201000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5511202000 Από πολυεστέρες 8 0 

5511203000 Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 8 0 

5511209000 Άλλα 8 0 

5511301000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 8 0 

5511302000 Από οξική κυτταρίνη 8 0 

5511309000 Άλλα 8 0 

5512110000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5512191000 Βαμμένα 10 0 

5512192000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

5512193000 Τυπωτά 10 0 

5512211000 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5512212000 Μοντακρυλική 10 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

5512290000 Άλλα 10 0 

5512911000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5512919000 Άλλα 10 0 

5512991000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5512999000 Άλλα 10 0 

5513110000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 10 0 

5513120000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) 
ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5513130000 Άλλα υφαντά από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 10 0 

5513191000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5513192010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5513192020 Μοντακρυλική 10 0 

5513199000 Άλλα 10 0 

5513210000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 10 0 

5513231000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) 
ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5513239000 Άλλα 10 0 

5513291000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5513292010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5513292020 Μοντακρυλική 10 0 

5513299000 Άλλα 10 0 

5513310000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 10 0 

5513391000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5513392010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5513392020 Μοντακρυλική 10 0 

5513399000 Άλλα 10 0 

5513410000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 10 0 

5513491000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5513492010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5513492020 Μοντακρυλική 10 0 

5513499000 Άλλα 10 0
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5514110000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 10 0 

5514120000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) 
ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5514191000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5514192010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5514192020 Μοντακρυλική 10 0 

5514193000 Άλλα υφαντά από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 10 0 

5514199000 Άλλα 10 0 

5514210000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 10 0 

5514220000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) 
ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5514230000 Άλλα υφαντά από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 10 0 

5514291000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5514292010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5514292020 Μοντακρυλική 10 0 

5514299000 Άλλα 10 0 

5514300000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

5514410000 Άλλα υφάσματα 10 0 

5514420000 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) 
ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10 0 

5514430000 Άλλα υφαντά από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 10 0 

5514491000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5514492010 Ακρυλικές ίνες 10 0 

5514492020 Μοντακρυλική 10 0 

5514499000 Άλλα 10 0 

5515111000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515119000 Άλλα 10 0 

5515121000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515129000 Άλλα 10 0 

5515131000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515139000 Άλλα 10 0
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5515191000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515199000 Άλλα 10 0 

5515211000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515219000 Άλλα 10 0 

5515221000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515229000 Άλλα 10 0 

5515291000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515299000 Άλλα 10 0 

5515911000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515919000 Άλλα 10 0 

5515991000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

5515999000 Άλλα 10 0 

5516111000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516112000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516119000 Άλλα 10 0 

5516121000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516122000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516129000 Άλλα 10 0 

5516131000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516132000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516139000 Άλλα 10 0 

5516141000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516142000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516149000 Άλλα 10 0 

5516211000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516212000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516219000 Άλλα 10 0 

5516221000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516222000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516229000 Άλλα 10 0 

5516231000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0
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5516232000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516239000 Άλλα 10 0 

5516241000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516242000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516249000 Άλλα 10 0 

5516311000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516312000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516319000 Άλλα 10 0 

5516321000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516322000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516329000 Άλλα 10 0 

5516331000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516332000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516339000 Άλλα 10 0 

5516341000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516342000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516349000 Άλλα 10 0 

5516411000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516412000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516419000 Άλλα 10 0 

5516421000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516422000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516429000 Άλλα 10 0 

5516431000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516432000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516439000 Άλλα 10 0 

5516441000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516442000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516449000 Άλλα 10 0 

5516911000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516912000 Από οξική κυτταρίνη 10 0
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5516919000 Άλλα 10 0 

5516921000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516922000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516929000 Άλλα 10 0 

5516931000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516932000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516939000 Άλλα 10 0 

5516941000 Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 10 0 

5516942000 Από οξική κυτταρίνη 10 0 

5516949000 Άλλα 10 0 

5601100000 Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και 
παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες 

8 0 

5601210000 Από βαμβάκι 8 0 

5601220000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

5601290000 Άλλα 8 0 

5601301000 Χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων 8 0 

5601309000 Άλλα 8 0 

5602101000 Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι 8 0 

5602102000 Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα 8 0 

5602211000 Πιλήματα πιάνου 8 0 

5602219000 Άλλα 8 0 

5602290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

5602900000 Άλλα 8 0 

5603111000 Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 8 0 

5603119000 Άλλα 8 0 

5603121000 Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 8 0 

5603129000 Άλλα 8 0 

5603131000 Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 8 0 

5603139000 Άλλα 8 0 

5603141000 Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 8 0
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5603149000 Άλλα 8 0 

5603910000 Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25g/m 2 8 0 

5603920000 Με βάρος που υπερβαίνει τα 25g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 
70 g/m 2 

8 0 

5603930000 Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 
150 g/m 2 

8 0 

5603940000 Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m 2 8 0 

5604100000 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά 8 0 

5604901000 Απομιμήσεις χορδών από έντερο, κατασκευασμένες από νήματα 
υφαντικών ινών 

8 0 

5604902000 Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα 
πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα 
ή επιχρισμένα 

8 0 

5604909000 Άλλα 8 0 

5605000000 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περι 
τυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται 
από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, 
λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 

8 0 

5606001000 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες 8 0 

5606002000 Νήματα σενίλλης 8 0 

5606003000 Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» 8 0 

5606009000 Άλλα 8 0 

5607210000 Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 10 0 

5607290000 Άλλα 10 0 

5607410000 Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 10 0 

5607490000 Άλλα 10 0 

5607500000 Από άλλες συνθετικές ίνες 10 0 

5607901000 Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) 
της κλάσης 53.03 

10 0 

5607909000 Άλλα 10 0 

5608111000 Από συνθετικές ίνες 10 0 

5608119000 Άλλα 10 0 

5608191000 Από συνθετικές ίνες 10 0 

5608199000 Άλλα 10 0 

5608901000 Από βαμβάκι 10 0
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5608909000 Άλλα 10 0 

5609001000 Από βαμβάκι 8 0 

5609002000 Από φυτικές ίνες, εκτός του βαμβακιού 8 0 

5609003000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

5609009000 Άλλα 8 0 

5701100000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

5701900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

5702100000 Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και 
παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι 

10 0 

5702200000 Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα 10 0 

5702310000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

5702320000 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 10 0 

5702390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

5702410000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

5702420000 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 10 0 

5702490000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

5702500000 Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα 10 0 

5702910000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

5702920000 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 10 0 

5702990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

5703100000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

5703200000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 10 0 

5703300000 Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 10 0 

5703900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

5704100000 Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 2 10 0 

5704900000 Άλλα 10 0 

5705000000 Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω 
και έτοιμα 

10 0 

5801101000 Πλούσα 13 0 

5801102000 Υφάσματα σενίλλης 13 0 

5801210000 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα 13 0
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5801220000 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 13 0 

5801230000 Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 13 0 

5801240000 Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épin
glés) 

13 0 

5801250000 Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα 13 0 

5801260000 Υφάσματα σενίλλης 13 0 

5801310000 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα 13 0 

5801320000 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 13 0 

5801330000 Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 13 0 

5801340000 Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épin
glés) 

13 0 

5801350000 Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα 13 0 

5801360000 Υφάσματα σενίλλης 13 0 

5801900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

5802110000 Αλεύκαστα 8 0 

5802190000 Άλλα 8 0 

5802200000 Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές 
ύλες 

8 0 

5802300000 Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες 8 0 

5803000000 Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.06 8 0 

5804101000 Από μετάξι 13 0 

5804102000 Από βαμβάκι 13 0 

5804103000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

5804109000 Άλλα 13 0 

5804210000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

5804291000 Από μετάξι 13 0 

5804292000 Από βαμβάκι 13 0 

5804299000 Άλλα 13 0 

5804300000 Δαντέλες με το χέρι 13 0 

5805001010 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5805001090 Άλλα 8 0 

5805002000 Είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα 8 0 

5806101000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0
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5806102000 Από βαμβάκι 8 0 

5806103000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

5806109000 Άλλα 8 0 

5806200000 Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή 
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 

8 0 

5806310000 Από βαμβάκι 8 0 

5806320000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

5806391000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5806392000 Από φυτικές ίνες, εκτός του βαμβακιού 8 0 

5806399000 Άλλα 8 0 

5806400000 Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και 
κολλημένα (bolducs) 

8 0 

5807101000 Ετικέτες 8 0 

5807109000 Άλλα 8 0 

5807901000 Ετικέτες 8 0 

5807909000 Άλλα 8 0 

5808100000 Ταινιοπλέγματα σε τόπια 8 0 

5808901000 Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά 8 0 

5808909000 Άλλα 8 0 

5809000000 Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα 
από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από 
επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 56.05, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρή 
σεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

8 0 

5810100000 Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση απο 
κομμένη 

13 0 

5810910000 Από βαμβάκι 13 0 

5810920000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

5810990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

5811001000 Από μετάξι 8 0 

5811002000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5811003000 Από βαμβάκι 8 0 

5811004000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0
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5811009000 Άλλα 8 0 

5901100000 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις 

8 0 

5901901000 Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για σχέδιο 8 0 

5901902000 Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. 8 0 

5901903000 Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια 
υφάσματα 

8 0 

5902100000 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 8 0 

5902200000 Από πολυεστέρες 8 0 

5902900000 Άλλα 8 0 

5903100000 Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 10 0 

5903200000 Με πολυουρεθάνη 10 0 

5903900000 Άλλα 10 0 

5904100000 Λινοτάπητες 8 0 

5904900000 Άλλα 8 0 

5905000000 Ταπετσαρίες τοίχων από υφαντικές ύλες 8 0 

5906100000 Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm 8 0 

5906910000 Πλεκτά 8 0 

5906990000 Άλλα 8 0 

5907001000 Υφάσματα επιχρισμένα ή εμποτισμένα με λάδι ή παρασκευάσματα 
με βάση ξηραντικό λάδι 

8 0 

5907002000 Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα 
εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις 

8 0 

5907009000 Άλλα 8 0 

5908001000 Φιτίλια 8 0 

5908009000 Άλλα 8 0 

5909000000 Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, 
έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες. 

8 0 

5910000000 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, 
έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλαστικό 
υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά. 

8 0
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5911101000 Από ταινίες υφάσματος 8 0 

5911109000 Άλλα 8 0 

5911200000 Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα 8 0 

5911310000 Βάρους κατά κατώτερου των 650 g/m 2 8 0 

5911320000 Βάρους ανά ίσου ή ανώτερου των 650 g/m 2 8 0 

5911400000 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 

8 0 

5911900000 Άλλα 8 0 

6001101000 Από βαμβάκι 10 0 

6001102000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 10 0 

6001109000 Άλλα 10 0 

6001210000 Από βαμβάκι 10 0 

6001220000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 10 0 

6001290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

6001910000 Από βαμβάκι 10 0 

6001920000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 10 0 

6001990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

6002400000 Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστο 
μερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ 

10 0 

6002900000 Άλλα 10 0 

6003100000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

6003200000 Από βαμβάκι 10 0 

6003300000 Από συνθετικές ίνες 10 0 

6003400000 Από τεχνητές ίνες 10 0 

6003900000 Άλλα 10 0 

6004100000 Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστο 
μερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ 

10 0 

6004900000 Άλλα 10 0 

6005210000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

6005220000 Βαμμένα 10 0
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6005230000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

6005240000 Τυπωτά 10 0 

6005310000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

6005320000 Βαμμένα 10 0 

6005330000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

6005340000 Τυπωτά 10 0 

6005410000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

6005420000 Βαμμένα 10 0 

6005430000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

6005440000 Τυπωτά 10 0 

6005900000 Άλλα 10 0 

6006100000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10 0 

6006210000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

6006220000 Βαμμένα 10 0 

6006230000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

6006240000 Τυπωτά 10 0 

6006310000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

6006320000 Βαμμένα 10 0 

6006330000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

6006340000 Τυπωτά 10 0 

6006410000 Αλεύκαστα ή λευκασμένα 10 0 

6006420000 Βαμμένα 10 0 

6006430000 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 10 0 

6006440000 Τυπωτά 10 0 

6006900000 Άλλα 10 0 

6101200000 Από βαμβάκι 13 0 

6101301000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6101302000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6101900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6102100000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0
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6102200000 Από βαμβάκι 13 0 

6102301000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6102302000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6102900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6103101000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6103102000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6103109000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6103220000 Από βαμβάκι 13 0 

6103230000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6103290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6103310000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6103320000 Από βαμβάκι 13 0 

6103330000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6103390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6103410000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6103420000 Από βαμβάκι 13 0 

6103430000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6103490000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6104130000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6104191000 Από βαμβάκι 13 0 

6104199000 Άλλα 13 0 

6104220000 Από βαμβάκι 13 0 

6104230000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6104290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6104310000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6104320000 Από βαμβάκι 13 0 

6104330000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6104390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6104410000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6104420000 Από βαμβάκι 13 0
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6104430000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6104440000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6104491000 Από μετάξι 13 0 

6104499000 Άλλα 13 0 

6104510000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6104520000 Από βαμβάκι 13 0 

6104530000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6104590000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6104610000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6104620000 Από βαμβάκι 13 0 

6104630000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6104690000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6105100000 Από βαμβάκι 13 0 

6105201000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6105202000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6105901000 Από μετάξι 13 0 

6105902000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6105909000 Άλλα 13 0 

6106100000 Από βαμβάκι 13 0 

6106201000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6106202000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6106901000 Από μετάξι 13 0 

6106902000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6106909000 Άλλα 13 0 

6107110000 Από βαμβάκι 13 0 

6107121000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6107122000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6107190000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6107210000 Από βαμβάκι 13 0 

6107221000 Από συνθετικές ίνες 13 0
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6107222000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6107290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6107910000 Από βαμβάκι 13 0 

6107991000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6107999000 Άλλα 13 0 

6108111000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6108112000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6108191000 Από βαμβάκι 13 0 

6108199000 Άλλα 13 0 

6108210000 Από βαμβάκι 13 0 

6108221000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6108222000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6108290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6108310000 Από βαμβάκι 13 0 

6108321000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6108322000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6108390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6108910000 Από βαμβάκι 13 0 

6108921000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6108922000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6108991000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6108999000 Άλλα 13 0 

6109101000 Τι-σερτ. 13 0 

6109109000 Άλλα 13 0 

6109901010 Τι-σερτ. 13 0 

6109901090 Άλλα 13 0 

6109902010 Τι-σερτ. 13 0 

6109902090 Άλλα 13 0 

6109903010 Τι-σερτ. 13 0 

6109903090 Άλλα 13 0
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6109909010 Τι-σερτ. 13 0 

6109909090 Άλλα 13 0 

6110110000 Από μαλλί 13 0 

6110120000 Από κατσίκα του Κασμίρ 13 0 

6110190000 Άλλα 13 0 

6110200000 Από βαμβάκι 13 0 

6110301000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6110302000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6110901000 Από μετάξι 13 0 

6110909000 Άλλα 13 0 

6111201000 Ενδύματα 13 0 

6111202000 Εξαρτήματα 13 0 

6111301000 Ενδύματα 13 0 

6111302000 Εξαρτήματα 13 0 

6111901000 Ενδύματα 13 0 

6111902000 Εξαρτήματα 13 0 

6112110000 Από βαμβάκι 13 0 

6112120000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6112190000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6112201000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6112209000 Άλλα 13 0 

6112310000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6112390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6112410000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6112490000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6113001000 Της κλάσης 59.03 13 0 

6113002000 Της κλάσης 59.06 13 0 

6113003000 Της κλάσης 59.07 13 0 

6114200000 Από βαμβάκι 13 0
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6114301000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6114302000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6114901000 Από μετάξι 13 0 

6114909000 Άλλα 13 0 

6115100000 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση 
πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας) 

13 0 

6115210000 Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 
decitex 

13 0 

6115220000 Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή 
περισσότερο 

13 0 

6115290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6115301000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6115309000 Άλλα 13 0 

6115940000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6115950000 Από βαμβάκι 13 0 

6115960000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6115990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6116100000 Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική 
ύλη ή καουτσούκ 

8 0 

6116910000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

6116921000 Γάντια εργασίας 8 0 

6116929000 Άλλα 8 0 

6116930000 Από συνθετικές ίνες 8 0 

6116990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6117101000 Από μετάξι 13 0 

6117102000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6117103000 Από βαμβάκι 13 0 

6117104000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6117109000 Άλλα 13 0 

6117801000 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες 13 0 

6117809000 Άλλα 13 0 

6117900000 Μέρη 13 0
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6201110000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6201120000 Από βαμβάκι 13 0 

6201131000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6201132000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6201190000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6201910000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6201920000 Από βαμβάκι 13 0 

6201931000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6201932000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6201990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6202110000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6202120000 Από βαμβάκι 13 0 

6202131000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6202132000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6202190000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6202910000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6202920000 Από βαμβάκι 13 0 

6202931000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6202932000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6202990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6203110000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6203120000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6203190000 Από υφαντικές ίνες 13 0 

6203220000 Από βαμβάκι 13 0 

6203230000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6203291000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6203299000 Άλλα 13 0 

6203310000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6203320000 Από βαμβάκι 13 0 

6203330000 Από συνθετικές ίνες 13 0
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6203390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6203410000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6203421000 Από ντενίμ, συμπεριλαμβανομένων των μπλου-τζιν 13 0 

6203429000 Άλλα 13 0 

6203430000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6203490000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6204110000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6204120000 Από βαμβάκι 13 0 

6204130000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6204191000 Από μετάξι 13 0 

6204199000 Άλλα 13 0 

6204210000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6204220000 Από βαμβάκι 13 0 

6204230000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6204291000 Από μετάξι 13 0 

6204299000 Άλλα 13 0 

6204310000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6204320000 Από βαμβάκι 13 0 

6204330000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6204391000 Από μετάξι 13 0 

6204399000 Άλλα 13 0 

6204410000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6204420000 Από βαμβάκι 13 0 

6204430000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6204440000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6204491000 Από μετάξι 13 0 

6204499000 Άλλα 13 0 

6204510000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6204520000 Από βαμβάκι 13 0
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6204530000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6204591000 Από μετάξι 13 0 

6204599000 Άλλα 13 0 

6204610000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6204621000 Από ντενίμ, συμπεριλαμβανομένων των μπλου-τζιν 13 0 

6204629000 Άλλα 13 0 

6204630000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6204691000 Από μετάξι 13 0 

6204699000 Άλλα 13 0 

6205200000 Από βαμβάκι 13 0 

6205301000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6205302000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6205901000 Από μετάξι 13 0 

6205902000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6205909000 Άλλα 13 0 

6206100000 Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 13 0 

6206200000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6206300000 Από βαμβάκι 13 0 

6206401000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6206402000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6206900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6207110000 Από βαμβάκι 13 0 

6207191000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6207199000 Άλλα 13 0 

6207210000 Από βαμβάκι 13 0 

6207221000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6207222000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6207290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6207910000 Από βαμβάκι 13 0 

6207991000 Από μετάξι 13 0
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6207992000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6207993010 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6207993020 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6207999000 Άλλα 13 0 

6208111000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6208112000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6208191000 Από μετάξι 13 0 

6208192000 Από βαμβάκι 13 0 

6208199000 Άλλα 13 0 

6208210000 Από βαμβάκι 13 0 

6208221000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6208222000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6208290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6208910000 Από βαμβάκι 13 0 

6208921000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6208922000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6208991000 Από μετάξι 13 0 

6208992000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6208999000 Άλλα 13 0 

6209201000 Ενδύματα 13 0 

6209202000 Εξαρτήματα 13 0 

6209301000 Ενδύματα 13 0 

6209302000 Εξαρτήματα 13 0 

6209901010 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6209901090 Άλλα 13 0 

6209902000 Εξαρτήματα 13 0 

6210101000 Από προϊόντα της κλάσης 56.02 13 0 

6210102000 Από προϊόντα της κλάσης 56.03 13 0 

6210201000 Από προϊόντα της κλάσης 59.03 13 0 

6210202000 Από προϊόντα της κλάσης 59.06 13 0
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6210203000 Από προϊόντα της κλάσης 59.07 13 0 

6210301000 Από προϊόντα της κλάσης 59.03 13 0 

6210302000 Από προϊόντα της κλάσης 59.06 13 0 

6210303000 Από προϊόντα της κλάσης 59.07 13 0 

6210401000 Από προϊόντα της κλάσης 59.03 13 0 

6210402000 Από προϊόντα της κλάσης 59.06 13 0 

6210403000 Από προϊόντα της κλάσης 59.07 13 0 

6210501000 Από προϊόντα της κλάσης 59.03 13 0 

6210502000 Από προϊόντα της κλάσης 59.06 13 0 

6210503000 Από προϊόντα της κλάσης 59.07 13 0 

6211111000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6211119000 Άλλα 13 0 

6211121000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6211129000 Άλλα 13 0 

6211201000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6211209000 Άλλα 13 0 

6211321000 Ενδύματα judo, taekwondo και άλλων πολεμικών τεχνών 13 0 

6211329000 Άλλα 13 0 

6211331000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6211332000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6211391000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6211399000 Άλλα 13 0 

6211410000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 13 0 

6211421000 Ενδύματα judo, taekwondo και άλλων πολεμικών τεχνών 13 0 

6211429000 Άλλα 13 0 

6211431000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6211432000 Από τεχνητές ίνες 13 0 

6211490000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6212101000 Από βαμβάκι 13 0
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6212102000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6212109000 Άλλα 13 0 

6212201000 Από βαμβάκι 13 0 

6212202000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6212209000 Άλλα 13 0 

6212300000 Συνδυασμοί 13 0 

6212900000 Άλλα 13 0 

6213200000 Από βαμβάκι 8 0 

6213900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6214100000 Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 8 0 

6214200000 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

6214300000 Από συνθετικές ίνες 8 0 

6214400000 Από τεχνητές ίνες 8 0 

6214900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6215100000 Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 8 0 

6215200000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

6215900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6216001000 Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική 
ύλη ή καουτσούκ 

8 0 

6216009000 Άλλα 8 0 

6217100000 Εξαρτήματα 13 0 

6217900000 Μέρη 13 0 

6301100000 Ηλεκτρικές κουβέρτες 10 0 

6301200000 Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνο 
νται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

10 0 

6301300000 Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνο 
νται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι 

10 0 

6301400000 Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνο 
νται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες 

10 0 

6301900000 Άλλα κλινοσκεπάσματα 10 0 

6302101000 Από βαμβάκι 13 0 

6302109000 Άλλα 13 0
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6302210000 Από βαμβάκι 13 0 

6302220000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6302290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6302310000 Από βαμβάκι 13 0 

6302320000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6302390000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6302400000 Άλλα πανικά τραπεζιού 13 0 

6302510000 Από βαμβάκι 13 0 

6302530000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6302590000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6302600000 Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους 
είδους, από βαμβάκι 

13 0 

6302910000 Από βαμβάκι 13 0 

6302930000 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 13 0 

6302990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6303120000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6303191000 Από βαμβάκι 13 0 

6303199000 Άλλα 13 0 

6303910000 Από βαμβάκι 13 0 

6303920000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6303990000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6304110000 Πλεκτά 13 0 

6304190000 Άλλα 13 0 

6304910000 Πλεκτά 13 0 

6304920000 Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι 13 0 

6304930000 Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες 13 0 

6304990000 Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6305100000 Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) 
της κλάσης 53.03 

8 0 

6305200000 Από βαμβάκι 8 0 

6305320000 Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία 8 0 

6305330000 Άλλα, από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή 
από πολυπροπυλένιο 

8 0
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6305390000 Άλλα 8 0 

6305900000 Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6306120000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6306190000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6306220000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6306290000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6306300000 Ιστία 13 0 

6306401000 Από βαμβάκι 13 0 

6306409000 Από άλλες υφαντικές ύλες 13 0 

6306910000 Από βαμβάκι 13 0 

6306991000 Από συνθετικές ίνες 13 0 

6306999000 Άλλα 13 0 

6307100000 Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστή 
ρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού 

10 0 

6307200000 Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα 10 0 

6307901000 Κορδόνια υποδημάτων 10 0 

6307902000 Περιτυλίγματα ρούχων 10 0 

6307903000 Πατρόν ενδυμάτων 10 0 

6307909000 Άλλα 10 0 

6308000000 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και 
νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, 
ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή 
πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες 
για λιανική πώληση 

13 0 

6309000000 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη. 8 0 

6310100000 Διαλεγμένα 8 0 

6310900000 Άλλα 8 0 

6401100000 Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό 
κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

8 0 

6401921000 Μπότες σκι 8 0 

6401929010 Από καουτσούκ 8 0 

6401929090 Άλλα 8 0 

6401991010 Από καουτσούκ 8 0 

6401991090 Άλλα 8 0 

6401999000 Άλλα 8 0
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6402120000 Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο 
χιόνι 

13 0 

6402190000 Άλλα 13 0 

6402200000 Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι 
στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια 

13 0 

6402911000 Υποδήματα προστασίας από το κρύο 13 0 

6402912000 Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, 
προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

13 0 

6402919000 Άλλα 13 0 

6402991000 Σανδάλια ή παρόμοια υποδήματα, μονοκόμματα από καλούπι 13 0 

6402992000 Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, 
προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

13 0 

6402999000 Άλλα 13 0 

6403120000 Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο 
χιόνι 

13 0 

6403190000 Άλλα 13 0 

6403200000 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό 
και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό 
που διέρχονται από τη ράχη του πoδιού (cou-de-pied) και περι 
βάλλουν το μεγάλο δάκτυλο 

13 0 

6403400000 Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευ 
τικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

13 0 

6403511000 Υποδήματα, εκτός από τα αθλητικά και μπότες 13 0 

6403519000 Άλλα 13 0 

6403591000 Υποδήματα, εκτός από τα αθλητικά και μπότες 13 0 

6403599000 Άλλα 13 0 

6403911000 Υποδήματα, εκτός από τα αθλητικά και μπότες 13 0 

6403912000 Υποδήματα ορειβασίας 13 0 

6403913000 Άρβυλα 13 0 

6403914000 Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, 
προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

13 0 

6403919000 Άλλα 13 0 

6403991000 Υποδήματα, εκτός από τα αθλητικά και μπότες 13 0 

6403992000 Υποδήματα ορειβασίας 13 0 

6403993000 Άρβυλα 13 0
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6403994000 Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, 
προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

13 0 

6403999000 Άλλα 13 0 

6404110000 Υποδήματα αθλητισμού· Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, 
γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

13 0 

6404191000 Παντόφλες 13 0 

6404199000 Άλλα 13 0 

6404201000 Παντόφλες 13 0 

6404209000 Άλλα 13 0 

6405100000 Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 13 3 

6405200000 Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες 13 0 

6405900000 Άλλα 13 5 

6406101000 Πάνω τμήματα 8 0 

6406102000 Μέρη 8 0 

6406201000 Εξωτερικά πέλματα 8 0 

6406202000 Τακούνια 8 0 

6406910000 Από ξύλο 8 0 

6406991000 Εσωτερικά κινητά πέλματα 8 0 

6406992000 Υποφτέρνια 8 0 

6406993000 Γκέτες 8 0 

6406994000 Περικνήμια 8 0 

6406999000 Άλλα 8 0 

6501000000 Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, 
δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι 
και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα 

8 0 

6502000000 Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με 
συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με 
ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα 

8 0
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6504000000 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευα 
σμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολι 
σμένα 

8 0 

6505100000 Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού 8 0 

6505901010 Από συνθετικές ίνες 8 0 

6505901090 Από άλλες ίνες 8 0 

6505902010 Αθλητικό κασκέτο 8 0 

6505902020 Μπερέ 8 0 

6505902090 Άλλα 8 0 

6505909000 Άλλα 8 0 

6506100000 Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας 8 0 

6506910000 Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 8 0 

6506991000 Από δέρμα φυσικό 8 0 

6506992000 Από μέταλλο 8 0 

6506999000 Άλλα 8 0 

6507000000 Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), 
καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία 

8 0 

6601100000 Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη 13 0 

6601910000 Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή 13 0 

6601991000 Ομπρέλες-μπαστούνια για τη βροχή 13 0 

6601992000 Ομπρέλες για τον ήλιο 13 0 

6601999000 Άλλα 13 0 

6602001000 Μπαστούνια 8 0 

6602002000 Ράβδοι καθίσματα 8 0 

6602003000 Μαστίγια, μαστίγια ιππασίας 8 0 

6602009000 Άλλα 8 0 

6603200000 Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές 
τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο 

13 0 

6603900000 Άλλα 13 0 

6701000000 Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά 
τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες 
αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 05.05 και τους κατερ 
γασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6702100000 Από πλαστικές ύλες 8 0 

6702901000 Από υφάσματα 8 0 

6702902000 Από χαρτί 8 0 

6702909000 Άλλα 8 0 

6703001010 Πλυμμένα, ξαναδιευθετημένα, λεπτισμένα 8 0 

6703001090 Άλλα 8 0 

6703009000 Άλλα 8 0 

6704110000 Περούκες πλήρεις 8 0 

6704191000 Τουπέ 8 0 

6704192000 Γενειάδες 8 0 

6704193000 Φρύδια 8 0 

6704194000 Βλεφαρίδες 8 0 

6704199000 Άλλα 8 0 

6704201000 Περούκες πλήρεις 8 0 

6704202000 Τουπέ 8 0 

6704203000 Γενειάδες 8 0 

6704204000 Φρύδια 8 0 

6704205000 Βλεφαρίδες 8 0 

6704209000 Άλλα 8 0 

6704900000 Από άλλες ύλες 8 0 

6801000000 Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και 
πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του 
σχιστόλιθου) 

8 0 

6802100000 Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα 
άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη 
επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά 
είναι κατώτερη από 7 cm. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, 
τεχνητά χρωματισμένα 

8 3 

6802211000 Μάρμαρο 8 5 

6802212000 Τραβερτίνης 8 0 

6802213000 Αλάβαστρο 8 0 

6802230000 Γρανίτης 8 5 

6802291000 Άλλες ασβεστούχες πέτρες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6802299000 Άλλα 8 5 

6802911000 Μάρμαρο 8 5 

6802912000 Τραβερτίνης 8 0 

6802913000 Αλάβαστρο 8 0 

6802920000 Άλλες ασβεστούχες πέτρες 8 0 

6802930000 Γρανίτης 8 5 

6802990000 Άλλες πέτρες 8 5 

6803001000 Πέτρα-μελανοδοχείο 8 5 

6803009000 Άλλα 8 5 

6804100000 Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών 8 0 

6804210000 Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο 8 0 

6804220000 Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες 8 3 

6804230000 Από φυσικές πέτρες 8 0 

6804300000 Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι 8 0 

6805100000 Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο 8 0 

6805200000 Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο 8 0 

6805300000 Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες 8 0 

6806101000 Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων 8 0 

6806102000 Μαλλιά από πετρώματα 8 3 

6806103000 Κεραμική ίνα 8 0 

6806109000 Άλλα 8 0 

6806201000 Βερμικουλίτης εκτονωμένος 8 5 

6806202000 Άργιλοι διογκωμένοι 8 0 

6806204000 Διογκωμένος περλίτης 8 0 

6806209000 Άλλα 8 0 

6806901000 Πυρίμαχα υλικά 8 0 

6806909000 Άλλα 8 3 

6807100000 Σε κυλίνδρους 8 0 

6807900000 Άλλα 8 0

EL L 127/346 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)348 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6808000000 Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρό 
μοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, 
πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα 
ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συν 
δετικές ύλες 

8 0 

6809110000 Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο 8 0 

6809190000 Άλλα 8 0 

6809900000 Άλλα τεχνουργήματα 8 0 

6810111000 Μπάλες 8 0 

6810112000 Τούβλα 8 0 

6810191000 Πλακίδια 8 0 

6810192000 Πλάκες για στρώσιμο 8 0 

6810193000 Κεραμίδια 8 0 

6810199000 Άλλα 8 0 

6810910000 Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολι 
τικών μηχανικών 

8 0 

6810991000 Δοκοί και κύριοι δοκοί 8 0 

6810992000 Πάσσαλοι 8 0 

6810993000 Ηλεκτρικοί πόλοι 8 0 

6810994000 Σιδηροδρομικές τραβέρσες 8 0 

6810995000 Σωλήνες 8 0 

6810999000 Άλλα 8 0 

6811401010 Για στέγες, οροφές, τοίχους ή δάπεδα 8 0 

6811401090 Άλλα 8 0 

6811402010 Για στέγες, οροφές, τοίχους ή δάπεδα 8 0 

6811402090 Άλλα 8 0 

6811403000 Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων 8 0 

6811409010 Για στέγες, οροφές, τοίχους ή δάπεδα 8 0 

6811409090 Άλλα 8 0 

6811810000 Πλάκες κυματοειδείς 8 0 

6811820000 Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και 
παρόμοια είδη 

8 0 

6811830000 Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6811890000 Άλλα τεχνουργήματα 8 0 

6812801000 Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα 
κεφαλής 

8 0 

6812802000 Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα 8 0 

6812803000 Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμο 
γές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους 

8 0 

6812809000 Άλλα 8 0 

6812910000 Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα 
κεφαλής 

8 0 

6812920000 Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα 8 0 

6812930000 Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμο 
γές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους 

8 0 

6812990000 Άλλα 8 0 

6813201010 Για αυτοκίνητα 8 0 

6813201090 Άλλα 8 0 

6813202010 Για αυτοκίνητα 8 0 

6813202090 Άλλα 8 0 

6813209010 Για αυτοκίνητα 8 3 

6813209090 Άλλα 8 3 

6813810000 Παρεμβύσματα φρένων 8 0 

6813891000 Επεξεργασία επιφάνειας συμπλέκτη 8 0 

6813899000 Άλλα 8 3 

6814100000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματι 
σμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα 

8 0 

6814900000 Άλλα 8 0 

6815101000 Τεχνουργήματα από γραφίτη 8 0 

6815102000 Ίνες από άνθρακα 8 0 

6815109000 Άλλα 8 0 

6815200000 Τεχνουργήματα από τύρφη 8 0 

6815910000 Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη 8 0 

6815990000 Άλλα 8 5 

6901001000 Τούβλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6901002000 Μπάλες 8 0 

6901003000 Πλακίδια 8 0 

6901009010 Πλάκες και φύλλα 8 0 

6901009090 Άλλα 8 0 

6902100000 Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, 
Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε 
MgO, CaO ή Cr 2 O 3 

8 5 

6902200000 Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του 
αργιλίου (αλουμίνα) (Αl 2 O 3 ), διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) ή 
ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών 

8 5 

6902901000 Με βάση το καρβίδιο του πυριτίου ή το ζιρκόνιο 8 0 

6902909000 Άλλα 8 5 

6903101000 Αποστακτήρες 8 0 

6903102010 Για κλιβάνους για την παραγωγή δίσκων ημιαγωγών 3 0 

6903102090 Άλλα 8 0 

6903103000 Δοχεία αντριδραστήρων 8 0 

6903104000 Θάλαμοι κλιβάνων 8 0 

6903105000 Ακροφύσια 8 0 

6903106000 Ρευματολήπτες 8 0 

6903107000 Σωλήνες κάθε είδους 8 0 

6903108000 Ράβδοι 8 0 

6903109000 Άλλα 8 3 

6903201000 Αποστακτήρες 8 0 

6903202000 Χωνευτήρια 8 0 

6903203000 Δοχεία αντριδραστήρων 8 0 

6903204000 Θάλαμοι κλιβάνων 8 0 

6903205000 Ακροφύσια 8 0 

6903206000 Ρευματολήπτες 8 0 

6903207000 Σωλήνες κάθε είδους 8 0 

6903208000 Ράβδοι 8 0 

6903209000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6903901000 Με βάση το καρβίδιο του πυριτίου ή το ζιρκόνιο 8 0 

6903909010 Αποστακτήρες 8 0 

6903909020 Χωνευτήρια 8 0 

6903909030 Δοχεία αντριδραστήρων 8 0 

6903909040 Θάλαμοι κλιβάνων 8 0 

6903909050 Ακροφύσια 8 0 

6903909060 Ρευματολήπτες 8 0 

6903909070 Σωλήνες κάθε είδους 8 0 

6903909080 Ράβδοι 8 0 

6903909090 Άλλα 8 5 

6904100000 Τούβλα για την οικοδομική 8 0 

6904900000 Άλλα 8 0 

6905100000 Κεραμίδια 8 0 

6905901000 Στοιχεία, καλύμματα και αγωγοί καπνοδόχων 8 0 

6905902000 Αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις 8 0 

6905909000 Άλλα 8 0 

6906001000 Σωλήνες, αγωγοί και υδρορρόες 8 0 

6906002000 Εξαρτήματα σωληνώσεων 8 0 

6907101000 Από πορσελάνη 8 0 

6907109000 Άλλα 8 0 

6907901000 Από πορσελάνη 8 0 

6907909000 Άλλα 8 0 

6908101000 Από πορσελάνη 8 0 

6908109000 Άλλα 8 3 

6908901000 Από πορσελάνη 8 5 

6908909000 Άλλα 8 5 

6909110000 Από πορσελάνη 8 0 

6909120000 Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας 
Mohs 

8 0 

6909190000 Άλλα 8 0 

6909900000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

6910101000 Νιπτήρες 8 0 

6910102000 Μπανιέρες 8 0 

6910103000 Λεκάνες αποχωρητηρίων 8 0 

6910104000 Ουρητήρια 8 0 

6910109000 Άλλα 8 3 

6910900000 Άλλα 8 3 

6911101000 Σερβίτσια καφέ ή τσαγιού 8 5 

6911102000 Γαβάθες και πιάτα 8 3 

6911109000 Άλλα 8 0 

6911901000 Οικιακά είδη 8 0 

6911902000 Είδη καλλωπισμού 8 0 

6911909000 Άλλα 8 0 

6912001010 Σερβίτσια καφέ ή τσαγιού 8 3 

6912001020 Γαβάθες και πιάτα 8 3 

6912001090 Άλλα 8 5 

6912002000 Οικιακά είδη 8 0 

6912003000 Είδη καλλωπισμού 8 0 

6912009000 Άλλα 8 0 

6913101000 Αγάλματα, αγαλματίδια και προτομές 8 0 

6913109020 Διακοσμητικά επιτραπέζια είδη 8 0 

6913109090 Άλλα 8 0 

6913901000 Αγάλματα, αγαλματίδια και προτομές 8 0 

6913909020 Διακοσμητικά επιτραπέζια είδη 8 0 

6913909090 Άλλα 8 3 

6914101000 Ανθοδοχεία 8 0 

6914109000 Άλλα 8 0 

6914901000 Ανθοδοχεία 8 0 

6914909000 Άλλα 8 0 

7001001000 Μάζα 5 0 

7001002000 Απορρίμματα και θραύσματα, σκόνη 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7002100000 Σφαιρίδια 8 0 

7002201000 Για την κατασκευή προϊόντων από χαλαζία για ημιαγωγούς 3 0 

7002209000 Άλλα 8 0 

7002311000 Για την κατασκευή προϊόντων από χαλαζία για ημιαγωγούς 3 3 

7002319000 Άλλα 8 3 

7002320000 Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν 
υπερβαίνει τα 5 × 10 -6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

8 0 

7002390000 Άλλα 8 0 

7003121000 Μέγιστου πάχους 2 mm 8 0 

7003122000 Πάχους άνω των 2 mm αλλά έως 3 mm 8 0 

7003123000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 0 

7003124000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 0 

7003125000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 0 

7003126000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7003127000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7003191000 Μέγιστου πάχους 2 mm 8 0 

7003192000 Πάχους άνω των 2 mm αλλά έως 3 mm 8 0 

7003193000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 0 

7003194000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 0 

7003195000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 0 

7003196000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7003197000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7003200000 Πλάκες και φύλλα οπλισμένα 8 0 

7003300000 Είδη καθορισμένης μορφής 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7004201000 Μέγιστου πάχους 2 mm 8 0 

7004202000 Πάχους άνω των 2 mm αλλά έως 3 mm 8 0 

7004203000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 0 

7004204000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 0 

7004205000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 0 

7004206000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7004207000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7004901000 Μέγιστου πάχους 2 mm 8 0 

7004902000 Πάχους άνω των 2 mm αλλά έως 3 mm 8 0 

7004903000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 0 

7004904000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 0 

7004905000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 0 

7004906000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7004907000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7005101000 Μέγιστου πάχους 2 mm 8 3 

7005102000 Πάχους άνω των 2 mm αλλά έως 3 mm 8 0 

7005103000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 0 

7005104000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 0 

7005105000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 0 

7005106000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7005107000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7005211000 Μέγιστου πάχους 2 mm 8 0 

7005212000 Πάχους άνω των 2 mm αλλά έως 3 mm 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7005213000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 0 

7005214000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 0 

7005215000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 0 

7005216000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7005217000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7005291010 Για οθόνη πλάσματος 4 0 

7005291020 Για «λευκή μάσκα» (blank mask) που χρησιμοποιείται στην κατα 
σκευή ημιαγωγών ή επίπεδων οθονών 

3 0 

7005291030 Για οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED) 4 0 

7005291090 Άλλα 8 0 

7005292010 Για οθόνη πλάσματος 4 0 

7005292020 Για «λευκή μάσκα» (blank mask) που χρησιμοποιείται στην κατα 
σκευή ημιαγωγών ή επίπεδων οθονών 

3 0 

7005292030 Για οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED) 4 0 

7005292090 Άλλα 8 0 

7005293000 Πάχους άνω των 3 mm αλλά έως 4 mm 8 3 

7005294000 Πάχους άνω των 4 mm αλλά έως 5 mm 8 3 

7005295000 Πάχους άνω των 5 mm αλλά έως 6 mm 8 3 

7005296000 Πάχους άνω των 6 mm αλλά έως 8 mm 8 0 

7005297000 Πάχους άνω των 8 mm 8 0 

7005300000 Κρύσταλλο οπλισμένο 8 0 

7006001000 Για οθόνη πλάσματος 4 5 

7006002000 Για «λευκή μάσκα» (blank mask) που χρησιμοποιείται στην κατα 
σκευή ημιαγωγών ή επίπεδων οθονών 

3 5 

7006003000 Για οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED) 4 5
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7006009000 Άλλα 8 5 

7007110000 Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή 
τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 

8 0 

7007190000 Άλλα 8 0 

7007210000 Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή 
τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 

8 0 

7007290000 Άλλα 8 0 

7008000000 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 8 0 

7009100000 Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα 8 0 

7009910000 Χωρίς πλαίσιο 8 0 

7009920000 Με πλαίσιο 8 0 

7010100000 Φύσιγγες 8 0 

7010200000 Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού 8 0 

7010900000 Άλλα 8 0 

7011100000 Για τον ηλεκτρικό φωτισμό 8 0 

7011201000 Έγχρωμο 8 0 

7011209000 Άλλα 8 0 

7011900000 Άλλα 8 0 

7013100000 Αντικείμενα υαλοκεραμικά 8 0 

7013220000 Από μολυβδούχο κρύσταλλο 8 0 

7013280000 Άλλα 8 5 

7013330000 Από μολυβδούχο κρύσταλλο 8 0 

7013370000 Άλλα 8 5 

7013410000 Από μολυβδούχο κρύσταλλο 8 0 

7013420000 Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαί 
νει τα 5 × 10 -6 ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

8 0 

7013490000 Άλλα 8 5 

7013910000 Από μολυβδούχο κρύσταλλο 8 0 

7013990000 Άλλα 8 0 

7014001000 Από σφραγισμένους προβολείς 8 0
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7014009010 Γυάλινα είδη σηματοδότησης 8 0 

7014009020 Οπτικά στοιχεία από γυαλί 8 5 

7015100000 Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια 8 0 

7015901000 Για γυαλιά ηλίου 8 0 

7015902000 Γυαλιά ωρολογοποιίας και συναφή είδη 8 0 

7015909000 Άλλα 8 0 

7016100000 Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για 
μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις 

8 0 

7016901000 Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, 
από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και οπλισμένο, για την 
οικοδομή ή την κατασκευή 

8 0 

7016909010 Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό) 8 0 

7016909020 Υαλοπίνακες ζωγραφισμένοι 8 0 

7016909090 Άλλα 8 0 

7017100000 Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 8 0 

7017200000 Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν 
υπερβαίνει τα 5 × 10 -6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

8 0 

7017900000 Άλλα 8 0 

7018101000 Χάντρες 8 0 

7018102000 Απομιμήσεις μαργαριταριών 8 0 

7018103000 Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών 8 0 

7018104000 Απομιμήσεις κοραλλιών 8 0 

7018109000 Άλλα 8 0 

7018200000 Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 
1 mm 

8 0 

7018901000 Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρι 
κές προθέσεις 

8 0 

7018909000 Άλλα 8 0 

7019110000 Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm 8 0 

7019120000 Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 8 0 

7019190000 Άλλα 8 3
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7019310000 Παραπετάσματα 8 0 

7019320000 Ιστία 8 0 

7019390000 Άλλα 8 0 

7019400000 Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 8 0 

7019510000 Με πλάτος μέχρι 30 cm 8 3 

7019520000 Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό οπλισμό υφάνσεως, 
με βάρος μικρότερο από 250 g/m 2 , από ίνες τίτλου ανά νήμα 
μέχρι 136 tex 

8 0 

7019590000 Άλλα 8 3 

7019901000 Υαλοβάμβακας 8 3 

7019909000 Άλλα 8 0 

7020001011 Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία που προορί 
ζονται για επεξεργασία σε φούρνους διάχυσης και οξείδωσης για 
την παραγωγή ημιαγωγών υλικών 

0 0 

7020001012 Χωνευτήρια χαλαζία για την παραγωγή δίσκων ημιαγωγών 3 0 

7020001013 Για την κατασκευή προϊόντων από χαλαζία για ημιαγωγούς 3 0 

7020001019 Άλλα 8 0 

7020001090 Άλλα 8 0 

7020009000 Άλλα 8 0 

7101101000 Ακατέργαστα 8 0 

7101102000 Κατεργασμένα 8 0 

7101210000 Ακατέργαστα 8 0 

7101220000 Κατεργασμένα 8 0 

7102100000 Μη διαλεγμένα 1 0 

7102210000 Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα 
για στίλβωση 

1 0 

7102290000 Άλλα 5 0 

7102310000 Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα 
για στίλβωση 

1 0 

7102390000 Άλλα 5 0 

7103100000 Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες 1 0 

7103911000 Βιομηχανικά 5 0
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7103919010 Ρουμπίνια 5 0 

7103919020 Ζαφείρια 5 0 

7103919030 Σμαράγδια 5 0 

7103991000 Βιομηχανικά 5 0 

7103999010 Οπάλιο 5 0 

7103999020 Νεφρίτης 5 0 

7103999030 Χαλκηδόνιος 5 0 

7103999040 Πετρώδης κρύσταλλος 5 0 

7103999090 Άλλα 5 0 

7104100000 Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός 5 0 

7104201000 Διαμάντια 5 0 

7104209000 Άλλα 5 0 

7104901010 Διαμάντια 5 0 

7104901020 Συνθετικός χαλαζίας 5 0 

7104901090 Άλλα 5 0 

7104909010 Διαμάντια 5 0 

7104909090 Άλλα 5 0 

7105101000 Φυσικά 5 0 

7105102000 Συνθετικά 5 0 

7105901000 Από γρανίτη 5 0 

7105909000 Άλλα 5 0 

7106100000 Σκόνη 3 0 

7106911000 Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο άργυρο 3 0 

7106919000 Άλλα 3 0 

7106921000 Ράβδοι και άλλα σχήματα 3 0 

7106922000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 3 0 

7106923000 Σύρματα 3 0 

7106929000 Άλλα 3 0 

7107001000 Ράβδοι και άλλα σχήματα 3 0

EL L 127/358 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)360 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7107002000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 3 0 

7107003000 Σύρματα 3 0 

7107004000 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα 3 0 

7107009000 Άλλα 3 0 

7108110000 Σκόνη 3 0 

7108121000 Μάζες, πρίσματα και κόκκοι 3 0 

7108129000 Άλλα 3 0 

7108131010 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 3 0 

7108131090 Άλλα 3 0 

7108139010 Ράβδοι και άλλα σχήματα 3 0 

7108139020 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 3 0 

7108139090 Άλλα 3 0 

7108200000 Για νομισματική χρήση 0 0 

7109000000 Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υποστεί 
άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας 

3 0 

7110110000 Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 3 0 

7110190000 Άλλα 3 0 

7110210000 Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 3 0 

7110290000 Άλλα 3 0 

7110310000 Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 3 0 

7110390000 Άλλα 3 0 

7110410000 Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 3 0 

7110490000 Άλλα 3 0 

7111000000 Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε 
μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες 

3 0 

7112300000 Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων 
μετάλλων, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας 

2 0 

7112911000 Από κατάλοιπα 2 0 

7112919000 Άλλα 3 0 

7112921000 Από κατάλοιπα 2 0 

7112929000 Άλλα 3 0
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7112991000 Από κατάλοιπα 2 0 

7112992000 Από απορρίμματα, ξύσματα και θραύσματα πλαστικών υλών 6,5 0 

7112999000 Άλλα 3 0 

7113110000 Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύ 
τιμα μέταλλα 

8 5 

7113191000 Από πλατίνα 8 3 

7113192000 Από χρυσό 8 5 

7113199000 Άλλα 8 5 

7113201000 Επιστρωμένα με πλατίνα 8 0 

7113202000 Επιστρωμένα με χρυσό 8 3 

7113203000 Επιστρωμένα με άργυρο 8 3 

7113209000 Άλλα 8 0 

7114111000 Επιτραπέζια είδη 8 0 

7114112000 Είδη καλλωπιστηρίου 8 0 

7114113000 Είδη γραφείου 8 0 

7114114000 Είδη καπνιστών 8 0 

7114119000 Άλλα 8 0 

7114191000 Επιτραπέζια είδη 8 0 

7114192000 Είδη καλλωπιστηρίου 8 0 

7114193000 Είδη γραφείου 8 0 

7114194000 Είδη καπνιστών 8 0 

7114199000 Άλλα 8 0 

7114201000 Επιτραπέζια είδη 8 0 

7114202000 Είδη καλλωπιστηρίου 8 0 

7114203000 Είδη γραφείου 8 0 

7114204000 Είδη καπνιστών 8 0 

7114209000 Άλλα 8 0 

7115100000 Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα 8 0 

7115901010 Χωνευτήριο λευκοχρύσου 8 0 

7115901090 Άλλα 8 0
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7115909010 Από χρυσό, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων επιστρωμένων με 
χρυσό 

8 0 

7115909020 Από άργυρο, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων επιστρωμένων με 
άργυρο 

8 0 

7115909090 Άλλα 8 0 

7116101000 Από φυσικά μαργαριτάρια 8 0 

7116102000 Από μαργαριτάρια από καλλιέργεια 8 0 

7116201000 Βιομηχανικά 8 0 

7116209010 Για ατομικό στολισμό 8 0 

7116209090 Άλλα 8 0 

7117110000 Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά 8 0 

7117191000 Περιδέραια 8 0 

7117192000 Βραχιόλια 8 0 

7117193000 Ενώτια 8 0 

7117194000 Καρφίτσες 8 0 

7117195000 Δακτυλίδια 8 0 

7117196000 Για ατομικό στολισμό 8 0 

7117199000 Άλλα 8 0 

7117900000 Άλλα 8 0 

7118100000 Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από 
τα χρυσά 

0 0 

7118901000 Νομίσματα χρυσά 0 0 

7118902000 Νομίσματα αργυρά 0 0 

7118909000 Άλλα 0 0 

7201101000 Για χύτευση 0 0 

7201102000 Για την κατασκευή χάλυβα 0 0 

7201109000 Άλλα 0 0 

7201200000 Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά 
βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο 

0 0 

7201501000 Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου 2 0 

7201502000 Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (Spiegeleisen) 2 0 

7202110000 Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα 5 0
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7202190000 Άλλα 5 0 

7202210000 Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο 3 0 

7202291000 Που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο μαγνήσιο 3 0 

7202299000 Άλλα 3 0 

7202300000 Σιδηροπυρίτιο μαγγάνιο 5 0 

7202410000 Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα 3 0 

7202490000 Άλλα 3 0 

7202500000 Σιδηροπυρίτιο-χρώμιο 3 0 

7202600000 Σιδηρονικέλιο 3 0 

7202700000 Σιδηρομολυβδαίνιο 3 0 

7202800000 Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο 3 0 

7202910000 Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυριτιο-τιτάνιο 3 0 

7202920000 Σιδηροβανάδιο 3 0 

7202930000 Σιδηρονιόβιο 3 0 

7202991000 Σιδηροφωσφορούχο (φωσφίδιο του σιδήρoυ), πoυ περιέχει τoυ 
λάχιστoν 15 % κατά βάρoς φώσφoρo 

3 0 

7202999000 Άλλα 3 0 

7203100000 Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των 
σιδηρομεταλλευμάτων 

0 0 

7203900000 Άλλα 1 0 

7204100000 Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου 0 0 

7204210000 Από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7204290000 Άλλα 0 0 

7204300000 Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή 
χάλυβα 

0 0 

7204410000 Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμ 
ματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από 
την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα 

0 0 

7204490000 Άλλα 0 0 

7204500000 Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) 0 0 

7205101000 Σκάγια 5 0 

7205102000 Σφαιρίδια 5 0
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7205109000 Άλλα 5 0 

7205210000 Από χαλυβοκράματα 5 0 

7205290000 Άλλα 5 0 

7206100000 Πλινθώματα (τύποι) 0 0 

7206900000 Άλλα 0 0 

7207111000 Κορμοί 0 0 

7207112000 Χελώνες (billetts) 0 0 

7207121000 Πλατέα 0 0 

7207122000 Πλατίνες 0 0 

7207190000 Άλλα 0 0 

7207201000 Κορμοί 0 0 

7207202000 Χελώνες (billetts) 0 0 

7207203000 Πλατέα 0 0 

7207204000 Πλατίνες 0 0 

7207209000 Άλλα 0 0 

7208101000 Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 0 0 

7208109000 Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm 0 0 

7208251000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208259000 Άλλα 0 0 

7208261000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208269000 Άλλα 0 0 

7208271000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208279000 Άλλα 0 0 

7208361000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208369000 Άλλα 0 0 

7208371000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208379000 Άλλα 0 0 

7208381000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/363

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 365 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7208389000 Άλλα 0 0 

7208391000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208399000 Άλλα 0 0 

7208400000 Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, 
με ανάγλυφα σχέδια 

0 0 

7208511000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208519000 Άλλα 0 0 

7208521000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208529000 Άλλα 0 0 

7208531000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208539000 Άλλα 0 0 

7208541000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7208549000 Άλλα 0 0 

7208900000 Άλλα 0 0 

7209151000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209159000 Άλλα 0 0 

7209161000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209169000 Άλλα 0 0 

7209171000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209179000 Άλλα 0 0 

7209181000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209189000 Άλλα 0 0 

7209251000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209259000 Άλλα 0 0 

7209261000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209269000 Άλλα 0 0 

7209271000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7209279000 Άλλα 0 0 

7209281000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7209289000 Άλλα 0 0 

7209900000 Άλλα 0 0 

7210110000 Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο 0 0 

7210120000 Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm 0 0 

7210200000 Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος 
σίδηρος 

0 0 

7210301000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7210309000 Άλλα 0 0 

7210410000 Κυματοειδή 0 0 

7210491010 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7210491090 Άλλα 0 0 

7210499010 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7210499090 Άλλα 0 0 

7210500000 Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του 
χρωμίου 

0 0 

7210610000 Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου 0 0 

7210690000 Άλλα 0 0 

7210700000 Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 0 0 

7210901000 Επενδυμένα με νικέλιο 0 0 

7210902000 Επιχαλκωμένα 0 0 

7210909000 Άλλα 0 0 

7211130000 Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλα 
κώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 
4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιά 
ζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια 

0 0 

7211141000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7211149000 Άλλα 0 0 

7211191000 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7211199000 Άλλα 0 0 

7211231000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7211239000 Άλλα 0 0 

7211291000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7211299000 Άλλα 0 0 

7211901000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7211909000 Άλλα 0 0 

7212101000 Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο 0 0 

7212102000 Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm 0 0 

7212201000 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7212209000 Άλλα 0 0 

7212301010 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7212301090 Άλλα 0 0 

7212309010 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7212309090 Άλλα 0 0 

7212400000 Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 0 0 

7212501000 Επενδυμένα με νικέλιο 0 0 

7212502000 Επιχαλκωμένα 0 0 

7212509000 Άλλα 0 0 

7212600000 Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο 0 0 

7213100000 Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα 
που γίνονται στη διάρκεια της έλασης 

0 0 

7213200000 Από χάλυβες από αποκοπή 0 0 

7213911010 Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα 0 0 

7213911090 Άλλα 0 0 

7213919000 Άλλα 0 0 

7213991010 Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,25 % άνθρακα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7213991090 Άλλα 0 0 

7213999000 Άλλα 0 0 

7214100000 Σφυρηλατημένες 0 0 

7214201000 Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος 0 0 

7214209000 Άλλα 0 0 

7214300000 Από χάλυβες από αποκοπή 0 0 

7214910000 Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη 0 0 

7214991000 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6 % άνθρακα 0 0 

7214999000 Άλλα 0 0 

7215100000 Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί 
σε ψυχρή κατάσταση 

0 0 

7215500000 Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7215900000 Άλλα 0 0 

7216101000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U 0 0 

7216102000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι 0 0 

7216103000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η 0 0 

7216210000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L 0 0 

7216220000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ 0 0 

7216310000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U 0 0 

7216320000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι 0 0 

7216333000 Με ύψος μικρότερο από 300 mm 0 0 

7216334000 Με ύψος ίσο ή ανώτερο των 300 mm αλλά όχι μεγαλύτερο από 
600 mm 

0 0 

7216335000 Με ύψος μεγαλύτερο από 600 mm 0 0 

7216401000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L 0 0 

7216402000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ 0 0 

7216500000 Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή 
διελαθεί σε θερμή κατάσταση 

0 0 

7216610000 Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί 0 0 

7216690000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7216910000 Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7216990000 Άλλα 0 0 

7217100000 Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα 0 0 

7217200000 Επιψευδαργυρωμένα 0 0 

7217301000 Επιχαλκωμένα 0 0 

7217309000 Άλλα 0 0 

7217900000 Άλλα 0 0 

7218101000 Πλινθώματα (τύποι) 0 0 

7218109000 Άλλα 0 0 

7218911000 Πλατέα 0 0 

7218912000 Πλατίνες 0 0 

7218919000 Άλλα 0 0 

7218991000 Κορμοί 0 0 

7218992000 Χελώνες (billetts) 0 0 

7218999000 Άλλα 0 0 

7219111000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219119000 Άλλα 0 0 

7219121000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219129000 Άλλα 0 0 

7219131000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219139000 Άλλα 0 0 

7219141000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219149000 Άλλα 0 0 

7219211000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219219000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7219221000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219229000 Άλλα 0 0 

7219231000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219239000 Άλλα 0 0 

7219241000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219249000 Άλλα 0 0 

7219310000 Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 0 0 

7219321000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219329000 Άλλα 0 0 

7219331000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219339000 Άλλα 0 0 

7219341000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219349000 Άλλα 0 0 

7219351000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7219359000 Άλλα 0 0 

7219900000 Άλλα 0 0 

7220111000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7220119000 Άλλα 0 0 

7220121000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7220129000 Άλλα 0 0 

7220201000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7220209000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7220901000 Από σειρές νικελίου, που περιέχουν νικέλιο, είτε περιέχουν άλλα 
στοιχεία είτε όχι 

0 0 

7220909000 Άλλα 0 0 

7221000000 Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7222110000 Κυκλικής τομής 0 0 

7222190000 Άλλα 0 0 

7222200000 Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7222300000 Άλλες ράβδοι 0 0 

7222400000 Άλλες γωνίες, σχήματα ή διατομές 0 0 

7223000000 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7224101000 Πλινθώματα (τύποι) 0 0 

7224109000 Άλλα 0 0 

7224901000 Κορμοί 0 0 

7224902000 Χελώνες (billetts) 0 0 

7224903000 Πλατέα 0 0 

7224904000 Πλατίνες 0 0 

7224909000 Άλλα 0 0 

7225110000 Σε κόκκους καθορισμένης μορφής 0 0 

7225190000 Άλλα 0 0 

7225301000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7225309010 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7225309090 Άλλα 0 0 

7225401000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7225409010 Με ελκτική αντίσταση 490 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7225409090 Άλλα 0 0 

7225501000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7225509000 Άλλα 0 0 

7225911000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7225919010 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7225919090 Άλλα 0 0 

7225921000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7225929011 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7225929019 Άλλα 0 0 

7225929091 Με ελκτική αντίσταση 340 MPa ή μεγαλύτερη 0 0 

7225929099 Άλλα 0 0 

7225991000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7225999000 Άλλα 0 0 

7226110000 Σε κόκκους καθορισμένης μορφής 0 0 

7226190000 Άλλα 0 0 

7226200000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7226910000 Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση 0 0 

7226920000 Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7226991000 Άμορφο λεπτό έλασμα κράματος χάλυβα, με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 100μm 

0 0 

7226992000 Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά 0 0 

7226993000 Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα 0 0 

7226999000 Άλλα 0 0 

7227100000 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7227200000 Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους 0 0 

7227901000 Από πυρίμαχο χάλυβα 0 0 

7227909000 Άλλα 0 0 

7228100000 Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής 0 0 

7228200000 Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους 0 0 

7228300000 Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή 
κατάσταση 

0 0 

7228400000 Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7228500000 Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή 
κατάσταση 

0 0 

7228600000 Άλλες ράβδοι 0 0 

7228700000 Άλλες γωνίες, σχήματα ή διατομές 0 0 

7228800000 Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις 0 0 

7229200000 Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους 0 0 

7229901010 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7229901090 Άλλα 0 0 

7229902010 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7229902090 Άλλα 0 0 

7229909010 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 0 0 

7229909090 Άλλα 0 0 

7301101000 Σχήματος U 0 0 

7301109000 Άλλα 0 0 

7301201000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U 0 0 

7301202000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η 0 0 

7301203000 Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι 0 0 

7301209000 Άλλα 0 0 

7302101010 Θερμικής κατεργασίας 0 0 

7302101090 Άλλα 0 0 

7302102010 Θερμικής κατεργασίας 0 0 

7302102090 Άλλα 0 0 

7302103010 Θερμικής κατεργασίας 0 0 

7302103090 Άλλα 0 0 

7302104010 Θερμικής κατεργασίας 0 0 

7302104090 Άλλα 0 0 

7302300000 Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών 
και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών 

8 0 

7302400000 Συνδετήρες και πλάκες στήριξης 0 0 

7302900000 Άλλα 0 0 

7303001010 Από ελατό χυτοσίδηρο 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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κατάργησης Διασφαλίσεις 

7303001090 Άλλα 8 0 

7303002000 Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα 8 0 

7304110000 Από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7304190000 Άλλα 0 0 

7304220000 Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7304230000 Άλλα διατρητικά στελέχη 0 0 

7304240000 Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7304290000 Άλλα 0 0 

7304310000 Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7304390000 Άλλα 0 0 

7304410000 Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7304490000 Άλλα 0 0 

7304510000 Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 0 0 

7304590000 Άλλα 0 0 

7304900000 Άλλα 0 0 

7305111000 Άνω των 406,4 mm αλλά έως 1 422,4 mm στην εξωτερική 
διάμετρο 

0 0 

7305112000 Άνω των 1 422,3 mm στην εξωτερική διάμετρο 0 0 

7305120000 Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι 0 0 

7305190000 Άλλα 0 0 

7305200000 Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρε 
άτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρε 
λαίου ή αερίου 

0 0 

7305311000 Συγκολλημένοι με βυθιζόμενο τόξο 0 0 

7305312000 Ηλεκτρική αντίσταση 0 0 

7305319000 Άλλα 0 0 

7305390000 Άλλα 0 0 

7305900000 Άλλα 0 0 

7306110000 Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7306190000 Άλλα 0 0 

7306211000 Εγκιβωτισμός 0 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/373

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 375 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7306212000 Σωλήνωση 0 0 

7306291000 Εγκιβωτισμός 0 0 

7306292000 Σωλήνωση 0 0 

7306301010 Με ψευδάργυρο (γαλβανισμένο) 0 0 

7306301020 Επενδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλα άλλα του ψευδαργύρου 0 0 

7306301030 Επικαλυμμένα με μη μεταλλικά στοιχεία 0 0 

7306301090 Άλλα 0 0 

7306302010 Με ψευδάργυρο (γαλβανισμένο) 0 0 

7306302020 Επενδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλα άλλα του ψευδαργύρου 0 0 

7306302030 Επικαλυμμένα με μη μεταλλικά στοιχεία 0 0 

7306302090 Άλλα 0 0 

7306401000 Άνω των 114,3 mm στην εξωτερική διάμετρο 0 0 

7306402000 Έως 114,3 mm στην εξωτερική διάμετρο 0 0 

7306500000 Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκρά 
ματα 

0 0 

7306611010 Με ψευδάργυρο (γαλβανισμένο) 0 0 

7306611090 Άλλα 0 0 

7306612000 Από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7306613000 Από άλλα χαλυβοκράματα 0 0 

7306691010 Με ψευδάργυρο (γαλβανισμένο) 0 0 

7306691090 Άλλα 0 0 

7306692000 Από ανοξείδωτους χάλυβες 0 0 

7306693000 Από άλλα χαλυβοκράματα 0 0 

7306901000 Σωλήνες με διπλά χαλύβδινα τοιχώματα 0 0 

7306909000 Άλλα 0 0 

7307110000 Από μη ελατό χυτοσίδηρο 8 0 

7307190000 Άλλα 8 0 

7307210000 Συζευκτήρες 8 0 

7307221000 Σπειροειδείς επενδύσεις από ανοξείδωτο χάλυβα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7307229000 Άλλα 8 0 

7307230000 Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο 8 0 

7307290000 Άλλα 8 0 

7307910000 Συζευκτήρες 8 0 

7307921000 Σπειροειδείς επενδύσεις από σίδηρο ή χάλυβα 0 0 

7307929000 Άλλα 8 0 

7307930000 Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο 8 0 

7307991000 Σπειροειδή με ή χωρίς επικάλυψη 8 3 

7307999000 Άλλα 8 3 

7308100000 Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών 0 0 

7308200000 Πύργοι και πυλώνες 8 0 

7308300000 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 8 0 

7308400000 Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, 
τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις 

8 0 

7308901000 Υδροφραχτικές πόρτες 0 0 

7308909000 Άλλα 0 0 

7309000000 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 

8 0 

7310100000 Με χωρητικότητα 50 l ή μεγαλύτερη 8 0 

7310210000 Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertis
sage) 

8 0 

7310290000 Άλλα 8 0 

7311001000 Με χωρητικότητα έως 30 l 8 0 

7311002000 Με χωρητικότητα άνω των 30 l αλλά έως 100 l 8 0 

7311003000 Με χωρητικότητα άνω των 30 l 8 0 

7312101011 Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη 0 0 

7312101019 Άλλα 0 0 

7312101091 Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7312101092 Χαλύβδινα λινά ελαστικού 0 0 

7312101099 Άλλα 0 0 

7312102011 Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη 0 0 

7312102019 Άλλα 0 0 

7312102091 Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη 0 0 

7312102092 Χαλύβδινα λινά ελαστικού 0 0 

7312102099 Άλλα 0 0 

7312900000 Άλλα 0 0 

7313001000 Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. 0 0 

7313009000 Άλλα 0 0 

7314120000 Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από ανο 
ξείδωτο χάλυβα 

0 0 

7314140000 Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα 0 0 

7314190000 Άλλα 0 0 

7314200000 Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, 
από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι 
έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm 2 

0 0 

7314310000 Επιψευδαργυρωμένα 0 0 

7314390000 Άλλα 0 0 

7314410000 Επιψευδαργυρωμένα 0 0 

7314420000 Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες 0 0 

7314490000 Άλλα 0 0 

7314500000 Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος) 0 0 

7315110000 Αλυσίδες σε κυλίνδρους 8 0 

7315120000 Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια 8 0 

7315190000 Μέρη 8 0 

7315200000 Αντιολισθητικές αλυσίδες 8 0 

7315810000 Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα 8 0 

7315820000 Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους 8 0 

7315890000 Άλλα 8 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7315900000 Άλλα 8 0 

7316001000 Άγκυρες και κερκέτια 8 0 

7316002000 Μέρη 8 0 

7317001011 Επιστρωμένα, επενδεδυμένα ή βαμένα 0 0 

7317001019 Άλλα 0 0 

7317001021 Επιστρωμένα, επενδεδυμένα ή βαμμένα 0 0 

7317001029 Άλλα 0 0 

7317002000 Καρφιά 0 0 

7317003000 Πινέζες σχεδιασμού ή γραφείου 0 0 

7317004000 Συνδετήρες μυτεροί 0 0 

7317005000 Συνδετήρες 0 0 

7317009000 Άλλα 0 0 

7318110000 Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια) 8 0 

7318120000 Άλλες βίδες για ξύλα 8 0 

7318130000 Βίδες-άγκιστρα και βίδες-κρίκοι, με σπείρωμα 8 0 

7318140000 Βίδες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το 
βίδωμά τους 

8 0 

7318151000 Βίδες μηχανών 8 0 

7318152000 Μπουλόνια 8 0 

7318153000 Μπουλόνια και περικόχλια (σε κοινή συσκευασία) 8 0 

7318159000 Άλλα 8 0 

7318160000 Περικόχλια (παξιμάδια) 8 0 

7318190000 Άλλα 8 0 

7318210000 Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες 
ροδέλες ασφαλείας 

8 0 

7318220000 Άλλες ροδέλες 8 0 

7318230000 Καζανόκαρφα (πριτσίνια) 8 0 

7318240000 Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης 8 0 

7318290000 Άλλα 8 0 

7319200000 Παραμάνες 8 0 

7319300000 Άλλες καρφίτσες 8 0 

7319901010 Βελόνες ραπτικής 8 0 

7319901020 Βελόνες μανταρίσματος 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7319901090 Άλλα 8 0 

7319909000 Άλλα 8 0 

7320101000 Ελατήρια με ελάσματα για αυτοκίνητα 8 0 

7320102000 Ελατήρια με ελάσματα για σιδηροδρομικές μηχανές και σιδηρο 
δρομικά οχήματα 

8 0 

7320109000 Άλλα 8 0 

7320201000 Για αυτοκίνητα 8 3 

7320202000 Για αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 8 0 

7320203000 Για προφυλακτήρες σε ζεύξεις σιδηροδρομικών οχημάτων 8 0 

7320204000 Για επένδυση 8 0 

7320209000 Άλλα 8 0 

7320901000 Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια 8 0 

7320909000 Άλλα ελατήρια 8 0 

7321110000 Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα 8 0 

7321120000 Με υγρά καύσιμα 8 0 

7321190000 Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύ 
σιμα 

8 0 

7321810000 Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα 8 0 

7321820000 Με υγρά καύσιμα 8 0 

7321890000 Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύ 
σιμα 

8 0 

7321900000 Μέρη 8 0 

7322111000 Σώματα καλοριφέρ 8 0 

7322112000 Μέρη 8 0 

7322191000 Σώματα καλοριφέρ 8 0 

7322192000 Μέρη 8 0 

7322901000 Ηλιακοί συλλέκτες και μέρη αυτών 8 0 

7322909010 Αερόθερμα 8 0 

7322909020 Διανεμητές θερμού αέρα 8 0 

7322909030 Μέρη 8 0 

7323100000 Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σφουγγάρια, σύρ 
ματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με 
τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7323910000 Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα 8 0 

7323920000 Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα 8 3 

7323930000 Από ανοξείδωτους χάλυβες 8 0 

7323940000 Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα 8 3 

7323990000 Άλλα 8 0 

7324101000 Νεροχύτες 8 0 

7324102000 Νιπτήρες 8 0 

7324210000 Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένα 8 0 

7324291000 Από ανοξείδωτους χάλυβες 8 0 

7324299000 Άλλα 8 0 

7324901000 Σετ με είδη τουαλέτας 8 0 

7324908000 Άλλα 8 0 

7324909000 Μέρη 8 0 

7325100000 Από μη ελατό χυτοσίδηρο 8 0 

7325910000 Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία 8 0 

7325991000 Από χυτοσίδηρο 8 0 

7325992000 Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 8 0 

7325993000 Από χαλυβοκράματα 8 0 

7325999000 Άλλα 8 0 

7326110000 Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία 8 0 

7326190000 Άλλα 8 0 

7326200000 Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα 8 0 

7326901000 Μπομπίνες για κλωστοϋφαντουργικές μηχανές 8 0 

7326909000 Άλλα 8 0 

7401001000 Θειούχα συμπήγματα χαλκού 0 0 

7401002000 Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού) 0 0 

7402001000 Χαλκός μη καθαρισμένος 0 0 

7402002000 Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 0 0 

7403110000 Κάθοδοι και τμήματα καθόδων 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7403120000 Ράβδοι για σύρμα (wire-bars) 5 0 

7403130000 Χελώνες (billetts) 5 0 

7403191000 Πλατέα 5 0 

7403192000 Πλινθώματα (τύποι) 5 0 

7403199000 Άλλα 5 0 

7403210000 Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 5 0 

7403220000 Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) 5 0 

7403291010 Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) 5 0 

7403291020 Κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (nickel silver) 5 0 

7403299000 Άλλα 5 0 

7404000000 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού 0 0 

7405000000 Κράματα μητρικά χαλκού 5 0 

7406100000 Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια 8 5 

7406201000 Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. 8 5 

7406202000 Ψήγματα 8 0 

7407100000 Από χαλκό καθαρισμένο 8 0 

7407210000 Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 8 0 

7407291000 Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) 8 0 

7407292010 Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) 8 0 

7407292020 Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (nickel silver) 8 0 

7407299000 Άλλα 8 0 

7408110000 Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαί 
νει τα 6 mm 

8 5 

7408190000 Άλλα 8 3 

7408210000 Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 8 0 

7408221000 Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) 8 5 

7408222000 Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (nickel silver) 8 3 

7408291000 Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) 8 0 

7408299000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7409111000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 5 

7409119000 Άλλα 8 5 

7409191000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 5 

7409199000 Άλλα 8 3 

7409211000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 0 

7409219000 Άλλα 8 0 

7409291000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 5 

7409299000 Άλλα 8 7 

7409311000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 0 

7409319000 Άλλα 8 5 

7409391000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 0 

7409399000 Άλλα 8 0 

7409401010 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 0 

7409401090 Άλλα 8 5 

7409402010 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 0 

7409402090 Άλλα 8 0 

7409901000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 5 5 

7409909000 Άλλα 8 0 

7410110000 Από χαλκό καθαρισμένο 8 5 

7410120000 Από κράματα χαλκού 8 5 

7410211000 Κατάλληλα για την κατασκευή κάρτας τυπωμένου κυκλώματος 8 0 

7410219000 Άλλα 8 0 

7410221000 Κατάλληλα για την κατασκευή κάρτας τυπωμένου κυκλώματος 8 0 

7410229000 Άλλα 8 0 

7411100000 Από χαλκό καθαρισμένο 8 3 

7411210000 Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7411221000 Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) 8 5 

7411222000 Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (nickel silver) 8 3 

7411291000 Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) 8 0 

7411299000 Άλλα 8 0 

7412100000 Από χαλκό καθαρισμένο 3 0 

7412200000 Από κράματα χαλκού 3 0 

7413000000 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, 
μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία 

3 0 

7415101000 Επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα 8 0 

7415109000 Άλλα 8 0 

7415210000 Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) 

8 0 

7415290000 Άλλα 8 0 

7415330000 Κοχλίες (βίδες) Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια) 8 0 

7415390000 Άλλα 8 0 

7418110000 Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον 
καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 

8 0 

7418191000 Επιτραπέζια είδη και είδη κουζίνας 8 0 

7418192010 Ηλιακοί συλλέκτες για οικιακή χρήση, μη ηλεκτρικοί 5 0 

7418192090 Άλλα 8 0 

7418199010 Από ηλιακούς συλλέκτες για οικιακή χρήση, μη ηλεκτρικούς 5 0 

7418199090 Άλλα 8 0 

7418201000 Είδη υγιεινής 8 0 

7418202000 Μέρη 8 0 

7419101000 Αλυσίδες 8 0 

7419102000 Μέρη 8 0 

7419910000 Είδη που κατασκευάζονται με χύτευση απλή ή σε τύπους, απο 
τύπωση ή σφυρηλάτηση, χωρίς όμως περαιτέρω επεξεργασία 

0 0 

7419991010 Ύφασμα 8 0 

7419991090 Άλλα 8 0 

7419992000 Ελατήρια από χαλκό 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7419999000 Άλλα 8 0 

7501100000 Θειούχα συμπήγματα νικελίου 0 0 

7501201010 Που περιέχουν κατά βάρος 88 % ή περισσότερο νικέλιο 2 0 

7501201090 Άλλα 0 0 

7501209010 Που περιέχουν κατά βάρος 88 % ή περισσότερο νικέλιο 2 0 

7501209090 Άλλα 0 0 

7502101000 Κάθοδος 3 0 

7502109000 Άλλα 3 0 

7502200000 Κράματα νικελίου 3 0 

7503000000 Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου 0 0 

7504001000 Σκόνες 5 0 

7504002000 Ψήγματα 5 0 

7505110000 Από νικέλιο όχι σε κράμα 5 0 

7505120000 Από κράματα νικελίου 5 0 

7505210000 Από νικέλιο όχι σε κράμα 5 0 

7505220000 Από κράματα νικελίου 5 0 

7506101000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 5 0 

7506102000 Φύλλο 5 0 

7506201000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 5 0 

7506202000 Φύλλο 5 0 

7507110000 Από νικέλιο όχι σε κράμα 8 0 

7507120000 Από κράματα νικελίου 8 0 

7507200000 Εξαρτήματα σωληνώσεων 8 0 

7508100000 Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικε 
λίου 

8 0 

7508901000 Άνοδοι για ηλεκτροεπικάλυψη 8 0 

7508909000 Άλλα 8 0 

7601100000 Αργίλιο όχι σε κράμα 1 0 

7601201000 Κράμα χύτευσης 1 0 

7601202000 Χελώνες (billettes) 3 0 

7601209000 Άλλα 1 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7602000000 Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου 0 0 

7603100000 Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια 8 5 

7603201000 Σκόνες 8 3 

7603202000 Ψήγματα 8 0 

7604101000 Ράβδοι 8 3 

7604102010 Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα 8 0 

7604102090 Άλλα 8 3 

7604210000 Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα 8 0 

7604291000 Ράβδοι 8 3 

7604299000 Άλλες μορφές 8 0 

7605110000 Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερ 
βαίνει τα 7 mm 

8 0 

7605190000 Άλλα 8 0 

7605210000 Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερ 
βαίνει τα 7 mm 

8 3 

7605290000 Άλλα 8 0 

7606111000 Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % αργίλιο 8 3 

7606119000 Άλλα 8 3 

7606120000 Από κράματα αργιλίου 8 3 

7606911000 Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % αργίλιο 8 0 

7606919000 Άλλα 8 0 

7606920000 Από κράματα αργιλίου 8 3 

7607111000 Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % αργίλιο 8 0 

7607119000 Άλλα 8 0 

7607191000 Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % αργίλιο 8 0 

7607199000 Άλλα 8 0 

7607201000 Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % αργίλιο 8 0 

7607209000 Άλλα 8 0 

7608100000 Από αργίλιο όχι σε κράμα 8 0 

7608200000 Από κράματα αργιλίου 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7609000000 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) 
από αργίλιο 

8 3 

7610100000 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 8 0 

7610901000 Κατασκευές 8 0 

7610908000 Άλλα 8 3 

7610909000 Μέρη 8 5 

7611000000 Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες 
(με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, 
με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή 
θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομό 
νωση 

8 0 

7612100000 Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες 8 0 

7612901000 Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες 8 0 

7612909010 Με χωρητικότητα μικρότερη από 1 λίτρο 8 0 

7612909020 Με χωρητικότητα τουλάχιστον 1 l αλλά όχι μικρότερη από 20 l 8 3 

7612909030 Με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 l 8 0 

7613001000 Για συμπιεσμένο αέριο 8 0 

7613002000 Για υγροποιημένο αέριο 8 0 

7614100000 Με πυρήνα από χάλυβα 8 0 

7614900000 Άλλα 8 0 

7615110000 Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον 
καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 

8 0 

7615191000 Ηλιακοί συλλέκτες και μέρη αυτών 5 3 

7615192000 Επιτραπέζια είδη και είδη κουζίνας 8 0 

7615193000 Άλλα οικιακά είδη 8 0 

7615199000 Μέρη 8 0 

7615201000 Είδη υγιεινής 8 0 

7615202000 Μέρη 8 0 

7616100000 Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικό 
χλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), 
κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και 
παρόμοια είδη 

8 0 

7616910000 Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργι 
λίου 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7616991000 Πηνία 8 0 

7616999010 Θήκες αλουμινίου 8 0 

7616999020 Πόμολα αλουμινίου 8 0 

7616999090 Άλλα 8 0 

7801101000 Που περιέχουν κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο μόλυβδο 3 0 

7801109000 Άλλα 3 0 

7801910000 Που περιέχουν αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά 
βάρος 

3 0 

7801991000 Μόλυβδος μη καθαρισμένος 1 0 

7801992010 Κράματα μολύβδου-κασσιτέρου 3 0 

7801992090 Άλλα 3 0 

7802000000 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου 0 0 

7804111000 Φύλλα και ταινίες 8 0 

7804112000 Φύλλο 8 0 

7804190000 Άλλα 8 0 

7804201000 Σκόνες 8 0 

7804202000 Ψήγματα 8 0 

7806001000 Περιέκτες μολύβδου 8 0 

7806002000 Άνοδοι για ηλεκτροεπικάλυψη 8 0 

7806003010 Ράβδοι 8 0 

7806003020 Είδη καθορισμένης μορφής 8 0 

7806003030 Σύρματα 8 0 

7806004010 Σωλήνες κάθε είδους 8 0 

7806004020 Εξαρτήματα σωλήνων 8 0 

7806009000 Άλλα 8 0 

7901110000 Που περιέχουν κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο 3 0 

7901120000 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο 3 0 

7901201000 Κράμα ψευδαργύρου-αργιλίου 3 0 

7901202000 Κράμα ψευδαργύρου-χαλκού 3 0 

7901209000 Άλλα 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

7902000000 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου 0 0 

7903100000 Σκόνες ψευδαργύρου 8 0 

7903901000 Σκόνες 8 0 

7903902000 Ψήγματα 8 0 

7904001000 Ράβδοι 8 0 

7904002000 Είδη καθορισμένης μορφής 8 0 

7904003000 Σύρματα 8 0 

7905001000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 8 0 

7905002000 Φύλλο 8 0 

7907001000 Υδρορρόες, στεγανοποίηση στεγών, πλαίσια φεγγιτών και άλλα 
προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία 

8 0 

7907002010 Σωλήνες κάθε είδους 8 0 

7907002020 Εξαρτήματα σωληνώσεων 8 0 

7907009010 Άνοδοι για ηλεκτροεπικάλυψη 8 0 

7907009090 Άλλα 8 0 

8001100000 Κασσίτερος αμιγής 3 0 

8001200000 Κράματα κασσιτέρου 3 0 

8002000000 Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου 0 0 

8003001010 Μη κραματοποιημένο 8 0 

8003001090 Άλλα 8 0 

8003002010 Μη κραματοποιημένο 8 0 

8003002090 Άλλα 8 0 

8007001000 Άνοδοι για ηλεκτροεπικάλυψη 8 0 

8007002000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm 8 0 

8007003010 Φύλλο 8 0 

8007003021 Σκόνες 8 0 

8007003022 Ψήγματα 8 0 

8007004000 Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα) 

8 0 

8007009000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8101100000 Σκόνες 3 0 

8101940000 Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται 
και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση 

3 0 

8101961000 Σπειροειδές νήμα για ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές λυχνίες 8 0 

8101969000 Άλλα 8 0 

8101970000 Απορρίμματα και θραύσματα 0 0 

8101991010 Ράβδοι 8 0 

8101991020 Είδη καθορισμένης μορφής 8 0 

8101991030 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 8 0 

8101991040 Φύλλο 8 0 

8101999000 Άλλα 8 0 

8102100000 Σκόνες 3 0 

8102940000 Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται 
και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. 

3 0 

8102951000 Ράβδοι 8 0 

8102952000 Είδη καθορισμένης μορφής 8 0 

8102953000 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 8 0 

8102954000 Φύλλο 8 0 

8102961000 Σπειροειδές νήμα για ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές λυχνίες 8 0 

8102969000 Άλλα 8 0 

8102970000 Απορρίμματα και θραύσματα 0 0 

8102990000 Άλλα 8 0 

8103201000 Ακατέργαστα 3 0 

8103202000 Σκόνες 3 0 

8103300000 Απορρίμματα και θραύσματα 0 0 

8103900000 Άλλα 8 0 

8104110000 Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο 3 0 

8104190000 Άλλα 3 0 

8104200000 Απορρίμματα και θραύσματα 0 0 

8104301000 Αποτορνεύματα και κόκκοι 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8104302000 Σκόνες 8 0 

8104901000 Ράβδοι 8 0 

8104909000 Άλλα 8 0 

8105201000 Ακατέργαστο κοβάλτιο 3 0 

8105202000 Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλ 
λουργίας του κοβαλτίου 

3 0 

8105203000 Σκόνες 3 0 

8105300000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8105900000 Άλλα 3 0 

8106001010 Ακατέργαστο βισμούθιο 3 0 

8106001020 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8106001030 Σκόνες 3 0 

8106009000 Άλλα 3 0 

8107201000 Ακατέργαστο κάδμιο 3 0 

8107202000 Σκόνες 3 0 

8107300000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8107900000 Άλλα 3 0 

8108201000 Ακατέργαστα 3 0 

8108202000 Σκόνες 3 0 

8108300000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8108901000 Πλάκες και ταινίες 8 0 

8108902000 Σωλήνες κάθε είδους 8 0 

8108909000 Άλλα 8 0 

8109201000 Ακατέργαστα 3 0 

8109202000 Σκόνες 3 0 

8109300000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8109901010 Σωλήνες κάθε είδους 0 0 

8109901020 Πλάκες, φύλλα και ταινίες 0 0 

8109901030 Ράβδοι 0 0 

8109901090 Άλλα 0 0 

8109909000 Άλλα 3 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8110100000 Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 3 0 

8110200000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8110900000 Άλλα 3 0 

8111000000 Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμ 
βάνονται τα απορρίμματα και τα θραύσματα 

3 0 

8112120000 Άλλα Σκόνες 3 0 

8112130000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8112190000 Άλλα 3 0 

8112210000 Άλλα Σκόνες 3 0 

8112220000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8112290000 Άλλα 3 0 

8112510000 Ακατέργαστα· σκόνες 3 0 

8112520000 Απορρίμματα και θραύσματα 3 0 

8112590000 Άλλα 3 0 

8112921000 Γερμάνιο 3 0 

8112922000 Βανάδιο 3 0 

8112929000 Άλλα 3 0 

8112991000 Γερμάνιο 3 0 

8112992000 Βανάδιο 3 0 

8112999000 Άλλα 3 0 

8113000000 Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από μαγγά 
νιο, στα οποία περιλαμβάνονται τα απορρίμματα και τα θραύ 
σματα 

3 0 

8201100000 Φτυάρια κάθε είδους 8 0 

8201200000 Δίκρανα 8 0 

8201300000 Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλ 
λες 

8 0 

8201400000 Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία 8 0 

8201500000 Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα 
πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι 

8 0 

8201600000 Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια 
εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια 

8 0 

8201901000 Θεριστήρια και δρεπάνια 8 0 

8201902000 Μαχαίρια για το κόψιμο του σανού 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8201903000 Σφήνες ξυλοκόπων 8 0 

8201909000 Άλλα 8 0 

8202101000 Για ξύλο 8 0 

8202102000 Για μέταλλο 8 0 

8202109000 Άλλα 8 0 

8202200000 Λεπίδες για κορδελοπρίονα 8 0 

8202310000 Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα 8 3 

8202391000 Με εργαζόμενο μέρος από καρβίδιο βολφραμίου 8 0 

8202392000 Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι 8 0 

8202393000 Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 8 0 

8202399000 Μέρη 8 0 

8202400000 Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες» 8 0 

8202911000 Λεπίδες σιδηροπρίονου 8 0 

8202919000 Άλλα 8 0 

8202990000 Άλλα 8 0 

8203101000 Για λεπίδες πριονιού 8 0 

8203109000 Άλλα 8 0 

8203201000 Λαβίδες (συμπεριλαμβανομένων των λαβίδων κοπής) 8 0 

8203202000 Τσιμπίδες 8 0 

8203203000 Πένσες 8 0 

8203204000 Τανάλιες 8 0 

8203209000 Άλλα 8 0 

8203300000 Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία 8 0 

8203401000 Κοπτήρες σωλήνων 8 0 

8203402000 Κοπτήρες βιδών και κόπτες 8 0 

8203403000 Διατρητήρες 8 0 

8203409000 Άλλα 8 3 

8204110000 Με σταθερό άνοιγμα 8 0 

8204120000 Με μεταβλητό άνοιγμα 8 0 

8204200000 Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8205101000 Για διάτρηση 8 0 

8205102000 Για την κατασκευή σπειρωμάτων 8 0 

8205103000 Για σφράγιση 8 0 

8205109000 Άλλα 8 0 

8205200000 Σφυριά και βαριές 8 0 

8205300000 Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την 
κατεργασία του ξύλου 

8 0 

8205400000 Κατσαβίδια 8 0 

8205510000 Οικιακά εργαλεία 8 0 

8205591000 Διαμάντι για υαλοκόπτες 8 0 

8205592000 Σίδερα συγκόλλησης 8 0 

8205593000 Πιστόλια λίπανσης 8 0 

8205595000 Εργαλεία εξόρυξης και δημόσιων έργων 8 0 

8205596000 Εργαλεία για τσιμεντοτεχνίτες και ελαιοχρωματιστές 8 0 

8205597000 Εργαλεία ωρολογοποιών 8 0 

8205599000 Άλλα 8 3 

8205600000 Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια 8 0 

8205701000 Μέγγενες 8 0 

8205702000 Σφιγκτήρες 8 0 

8205709000 Άλλα 8 0 

8205801000 Αμόνια 8 0 

8205802000 Φορητά σιδηρουργεία 8 0 

8205803000 Χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι τροχοί λείανσης με πλαίσια 8 0 

8205809000 Άλλα 8 0 

8205900000 Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω διακρίσεων 8 0 

8206000000 Εργαλεία από δύο τουλάχιστον από τους τίτλους 82.02 έως 
82.05, σε σύνολα για λιανική πώληση 

8 0 

8207130000 Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις 8 0 

8207191000 Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 8 0 

8207199000 Μέρη 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8207201000 Για τάνυση 8 0 

8207202000 Για εξώθηση 8 0 

8207301000 Για κοίλανση 8 0 

8207302000 Για εκτύπωση με καλούπι 8 0 

8207303000 Για διάτμηση 8 0 

8207309000 Άλλα 8 0 

8207401000 Για σφράγιση 8 0 

8207402000 Για την κατασκευή σπειρωμάτων 8 0 

8207409000 Άλλα 8 0 

8207501010 Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 8 0 

8207501090 Άλλα 8 5 

8207502000 Χειροτρύπανα 8 0 

8207509000 Άλλα 8 5 

8207601000 Γλείφανα 8 0 

8207602000 Επικαλύψεις 8 0 

8207603000 Γλύφανα 8 0 

8207609000 Άλλα 8 3 

8207701000 Γραναζοκόφτες 8 0 

8207702000 Φρέζες 8 0 

8207703000 Φρέζες κοπής οδοντώσεων 8 0 

8207704000 Περιστρεφόμενες λίμες 8 0 

8207709000 Άλλα 8 0 

8207801000 Εργαλεία για τόρνους 8 0 

8207809000 Άλλα 8 0 

8207901000 Εργαλεία με αδάμαντες 8 0 

8207909000 Άλλα 8 3 

8208100000 Για την κατεργασία των μετάλλων 8 0 

8208200000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8208300000 Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων 8 0 

8208400000 Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8208900000 Άλλα 8 0 

8209001010 Από καρβίδιο βολφραμίου, με επίστρωση γάμμα 8 5 

8209001040 Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 8 0 

8209001090 Άλλα 8 0 

8209002010 Από καρβίδιο βολφραμίου 8 3 

8209002040 Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 8 0 

8209002090 Άλλα 8 3 

8210001000 Ελάσματα και μηχανήματα λείανσης 8 0 

8210002000 Εξολκείς και μηχανήματα πίεσης 8 0 

8210003000 Μηχανήματα κρούσης και μείξης 8 0 

8210004000 Μηχανήματα κοπής 8 0 

8210005000 Ανοιχτήρια, μηχανές πωμάτωσης και σφράγισης 8 0 

8210008000 Άλλες οικιακές συσκευές επεξεργασίας τροφίμων 8 0 

8210009000 Μέρη 8 0 

8211100000 Συλλογές 8 0 

8211910000 Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα 8 0 

8211920000 Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα 8 0 

8211930000 Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια 

8 0 

8211940000 Λεπίδες 8 0 

8211950000 Λαβές από κοινά μέταλλα 8 0 

8212100000 Ξυράφια 8 0 

8212200000 Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες 

8 3 

8212900000 Άλλα 8 0 

8213001000 Συνήθη ψαλίδια 8 0 

8213002010 Για ράφτες 8 0 

8213002020 Για κομμωτές 8 0 

8213002090 Άλλα 8 0 

8213003000 Ψαλίδια για τα νύχια των χεριών 8 0 

8213004000 Λεπίδες ψαλιδιών 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8213009000 Άλλα 8 0 

8214101000 Ξύστρες μολυβιών 8 0 

8214109000 Άλλα 8 0 

8214200000 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών 
ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα 
νύχια) 

8 0 

8214901000 Κουρευτικές μηχανές 8 0 

8214902000 Σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, και μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας 8 0 

8214909000 Άλλα 8 0 

8215100000 Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, 
επίχρυσο ή επιπλατινωμένο 

8 0 

8215200000 Άλλες συλλογές 8 0 

8215911000 Κουτάλια 8 0 

8215912000 Δίκρανα 8 0 

8215913000 Κουτάλες και ξαφριστήρια 8 0 

8215914000 Μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο 8 0 

8215915000 Τσιμπίδες όλων των ειδών 8 0 

8215919000 Άλλα 8 0 

8215991000 Κουτάλια 8 0 

8215992000 Δίκρανα 8 0 

8215993000 Κουτάλες και ξαφριστήρια 8 0 

8215994000 Μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο 8 0 

8215995000 Τσιμπίδες όλων των ειδών 8 0 

8215999000 Άλλα 8 0 

8301100000 Λουκέτα 8 0 

8301200000 Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχή 
ματα 

8 0 

8301300000 Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα 8 0 

8301401000 Κλειδαριές θυρών 8 0 

8301409000 Άλλα 8 0 

8301500000 Σύρτες-κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδα 
ριά 

8 0 

8301600000 Μέρη 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8301700000 Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά 8 0 

8302100000 Μεντεσέδες κάθε είδους 8 0 

8302200000 Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα 
μάσκουλα και οι ρεζέδες) 

8 0 

8302300000 Τροχίσκοι 8 0 

8302411000 Κατάλληλά για πόρτες ή παράθυρα 8 0 

8302419000 Άλλα 8 0 

8302420000 Άλλα, για έπιπλα 8 0 

8302491000 Κατάλληλα για μπαούλα, βαλίτσες ή παρόμοια είδη ταξιδίου 8 0 

8302499000 Άλλα 8 0 

8302500000 Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και 
παρόμοια είδη 

8 0 

8302600000 Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες 8 0 

8303001000 Χρηματοκιβώτια 8 0 

8303009000 Άλλα 8 0 

8304000000 Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά 
ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθή 
κες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από 
κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 
94.03 

8 0 

8305100000 Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινό 
μησης 

8 0 

8305200000 Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες 8 0 

8305900000 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 8 0 

8306100000 Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη 8 0 

8306210000 Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 8 0 

8306290000 Άλλα 8 0 

8306301000 Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια 8 0 

8306302000 Καθρέφτες από κοινά μέταλλα 8 0 

8307100000 Από σίδηρο ή χάλυβα 8 0 

8307900000 Από άλλα κοινά μέταλλα 8 0 

8308101000 Άγκιστρα 8 0 

8308102000 Καψούλια και κόπιτσες 8 0 

8308200000 Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8308901000 Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων 8 0 

8308902000 Πόρπες και πόρπες-κλείστρα 8 0 

8308903000 Χάντρες 8 0 

8308904000 Πούλιες 8 0 

8308909000 Άλλα 8 0 

8309100000 Πώματα-στεφάνια 8 0 

8309901000 Δακτύλιος εύκολου ανοίγματος κονσερβών 8 0 

8309909000 Άλλα 8 0 

8310000000 Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλά 
κες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, 
με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.05 

8 0 

8311101000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 8 0 

8311109000 Άλλα 8 0 

8311201000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 8 0 

8311209000 Άλλα 8 0 

8311301000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 8 0 

8311309010 Πολτοί κράματος μολύβδου-κασσιτέρου 8 0 

8311309090 Άλλα 8 0 

8311901000 Για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών 8 0 

8311909000 Άλλα 8 0 

8401100000 Πυρηνικοί αντιδραστήρες 0 0 

8401200000 Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη 
τους 

0 0 

8401300000 Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί 0 0 

8401400000 Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων 0 0 

8402110000 Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερ 
βαίνει τους 45 t 

8 3 

8402120000 Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν 
υπερβαίνει τους 45 t 

8 0 

8402191000 Λέβητας θερμαντικού μέσου 8 0 

8402199000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8402200000 Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού» 8 0 

8402901000 Ατμολέβητες και άλλοι λέβητες παραγωγής ατμού 8 0 

8402902000 Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού» 8 0 

8403101000 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με χρήση πετρελαίου θέρμανσης 8 0 

8403102000 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με χρήση άνθρακα ή λιγνίτη 8 0 

8403103000 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου 8 0 

8403109000 Άλλα 8 0 

8403900000 Μέρη 8 0 

8404101000 Συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας 8 0 

8404102000 Υπερθερμαντήρες 8 0 

8404103000 Συσκευές απομάκρυνσης αιθάλης 8 0 

8404104000 Συσκευές επανάκτησης αερίου 8 0 

8404109000 Άλλα 8 0 

8404200000 Συμπυκνωτές ατμομηχανών 8 0 

8404901000 Συμπυκνωτές για ατμολέβητες 8 0 

8404902000 Συμπυκνωτές ατμομηχανών 8 0 

8404909000 Άλλα 8 0 

8405101000 Συσκευές παραγωγής αεραερίου 8 0 

8405102000 Συσκευές παραγωγής υδραερίου 8 0 

8405103000 Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης 8 0 

8405104000 Συσκευές παραγωγής οξυγόνου 8 0 

8405109000 Άλλα 8 0 

8405901000 Συσκευές παραγωγής αεραερίου 8 0 

8405902000 Συσκευές παραγωγής υδραερίου 8 0 

8405903000 Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης 8 0 

8405904000 Συσκευές παραγωγής οξυγόνου 8 0 

8405909000 Άλλα 8 0 

8406103000 Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 2 MW 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8406109000 Άλλα 5 0 

8406811000 Με ισχύ εξόδου άνω των 40 MW και έως 100 MW 5 0 

8406812000 Με ισχύ εξόδου άνω των 40 MW και έως 100 MW 5 5 

8406813000 Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 300 MW 5 5 

8406820000 Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW 5 0 

8406901000 Ατμοστρόβιλοι για κίνηση σκαφών 8 3 

8406909000 Άλλα 8 3 

8407100000 Κινητήρες για αεροσκάφη 0 0 

8407210000 Εξωλέμβιου τύπου 8 0 

8407290000 Άλλα 8 0 

8407311000 Για μοτοσυκλέτες 8 0 

8407319000 Άλλα 8 0 

8407321000 Για μοτοσυκλέτες 8 0 

8407329000 Άλλα 8 0 

8407331000 Για μοτοσυκλέτες 8 0 

8407339000 Άλλα 8 0 

8407341000 Για μοτοσυκλέτες 8 0 

8407349000 Άλλα 8 0 

8407901000 Για σιδηροδρομικές μηχανές, 0 0 

8407909000 Άλλα 8 0 

8408101000 Με ονομαστικό μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 300 kW 8 3 

8408102000 Με ονομαστικό μέγεθος άνω των 300 kW και έως 2 000 kW 8 3 

8408103000 Με ονομαστικό μέγεθος άνω των 2 000 kW 8 0 

8408201000 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm 3 8 0 

8408202000 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 2 000 cm 3 

8 0 

8408203000 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 000 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 4 000 cm 3 

8 0 

8408204000 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 4 000 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 10 000 cm 3 

8 5

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/399

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 401 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8408205000 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 10 000 cm 3 8 5 

8408901010 Κινητήρες εσωτερικής καύσης για σιδηροδρομικές μηχανές 0 0 

8408901090 Άλλα 5 0 

8408909010 Κινητήρες εσωτερικής καύσης για πλοία 8 3 

8408909021 Για παραγωγή ισχύος τουλάχιστον 400 kW (στροφές ανά λεπτό 
1 500 ή 1 800) 

4 0 

8408909029 Άλλα 8 0 

8408909030 Κινητήρες εσωτερικής καύσης της διάκρισης 84.29 8 0 

8408909090 Άλλα 8 0 

8409100000 Κινητήρων για αεροσκάφη 5 0 

8409911000 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 0 

8409912000 Για εξωλέμβιους κινητήρες 8 0 

8409919000 Άλλα 8 0 

8409991000 Σιδηροδρομικές άμαξες και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων 5 0 

8409992000 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 0 

8409993010 Κινητήρων εσωτερικής καύσης με ονομαστικό μέγεθος που δεν 
υπερβαίνει τα 300 kW 

8 0 

8409993020 Κινητήρων εσωτερικής καύσης με ονομαστικό μέγεθος άνω των 
300 kW και έως 2 000 kW 

8 3 

8409993030 Κινητήρων εσωτερικής καύσης με ονομαστικό μέγεθος που υπερ 
βαίνει τα 2 000 kW 

8 3 

8409999010 Για παραγωγή 8 3 

8409999090 Άλλα 8 3 

8410111000 Υδραυλικοί στρόβιλοι 0 0 

8410119000 Άλλα 8 0 

8410120000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 
10 000 kW 

0 0 

8410130000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW 0 0 

8410901010 Για υδροστρόβιλους 0 0 

8410901090 Άλλα 8 0 

8410909010 Για υδροστρόβιλους 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8410909090 Άλλα 8 0 

8411111000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411119010 Για πλοία 8 0 

8411119090 Άλλα 8 0 

8411121000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411129010 Για πλοία 8 0 

8411129090 Άλλα 8 0 

8411211000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411219010 Για πλοία 8 0 

8411219090 Άλλα 8 0 

8411221000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411229010 Για πλοία 8 3 

8411229090 Άλλα 8 0 

8411811000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411819010 Για πλοία 8 3 

8411819090 Άλλα 8 0 

8411821000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411829010 Για πλοία 8 3 

8411829090 Άλλα 8 3 

8411911000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411919000 Άλλα 8 0 

8411991000 Για αεροσκάφη 3 0 

8411999000 Άλλα 8 0 

8412101010 Κινητήρες με αυλοαεριωθητήρες ή παλμωθητές 5 0 

8412101090 Άλλα 5 0 

8412109000 Άλλα 8 0 

8412211000 Υδραυλικοί κύλινδροι 8 3 

8412219000 Άλλα 8 0 

8412290000 Άλλα 8 0 

8412310000 Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) 8 0 

8412390000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8412800000 Άλλα 8 0 

8412901010 Κινητήρες με αυλοαεριωθητήρες ή παλμωθητές 5 0 

8412901090 Άλλα 5 0 

8412902000 Υδροκινητήρες 0 0 

8412909000 Άλλα 8 0 

8413110000 Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνερ 
γεία 

8 0 

8413190000 Άλλα 8 5 

8413200000 Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 8413.11 
ή 8413 19 

8 0 

8413301000 Για αεροσκάφη 8 0 

8413302000 Για σιδηροδρομικές μηχανές 8 3 

8413303000 Για πλοία 8 5 

8413304000 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 3 

8413309000 Άλλα 8 5 

8413400000 Αντλίες σκυροδέματος 8 0 

8413504000 Αντλίες για πισίνες 8 0 

8413509010 Αντλίες με έμβολο 8 0 

8413509020 Αντλίες με έμβολο 8 5 

8413509030 Αντλίες με διάφραγμα 8 0 

8413509090 Άλλα 8 5 

8413604000 Αντλίες για πισίνες 8 0 

8413609010 Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς 8 0 

8413609020 Αντλίες με ελάσματα 8 0 

8413609030 Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες 8 0 

8413609090 Άλλα 8 5 

8413703000 Αντλίες για πισίνες 8 0 

8413709010 Στροβιλοαντλίες 8 0 

8413709020 Κουλουροκωνικές αντλίες 8 0 

8413709090 Άλλα 8 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8413811000 Αντλίες για πισίνες 8 0 

8413819000 Άλλα 8 3 

8413820000 Ανυψωτές υγρών 8 0 

8413911000 Αντλιών για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών 8 0 

8413912000 Κινητήρα εσωτερικής καύσης 8 0 

8413913000 Παλινδρομικών αντλιών 8 0 

8413914000 Φυγόκεντρων αντλιών 8 3 

8413915000 Περιστρεφόμενων αντλιών 8 0 

8413919000 Άλλα 8 3 

8413920000 Ανυψωτών υγρών 8 0 

8414101000 Για αεροσκάφη 8 0 

8414109010 Για μηχανές και μηχανικές συσκευές για την κατασκευή διατάξεων 
για ημιαγωγούς (εκτός αυτών με τελικό κενό έως 9 × 10 -3 Torr) 

3 0 

8414109090 Άλλα 8 3 

8414200000 Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες 8 0 

8414301000 Με κατανάλωση ισχύος κάτω των 11 kW 8 0 

8414302000 Με κατανάλωση ισχύος τουλάχιστον 11 kW 8 3 

8414400000 Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για ρυμούλ 
κηση 

8 0 

8414511000 Για αεροσκάφη 8 0 

8414519000 Άλλα 8 0 

8414591000 Για αεροσκάφη 8 0 

8414599000 Άλλα 8 3 

8414601000 Για αεροσκάφη 8 0 

8414609000 Άλλα 8 0 

8414801000 Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά 
υπερβαίνει τα 120 cm 

8 0 

8414809110 Για αεροσκάφη 8 0 

8414809190 Άλλα 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8414809210 Με κατανάλωση ισχύος κάτω των 74,6 kW 8 5 

8414809220 Με κατανάλωση ισχύος τουλάχιστον 74,6 kW, και κάτω των 
373 kW 

8 3 

8414809230 Με ισχύ τουλάχιστον 373 kW 8 3 

8414809900 Άλλα 8 3 

8414901000 Ανεμιστήρων και απορροφητήρων 8 0 

8414909010 Συμπιεστών που χρησιμοποιούνται σε ψυκτικούς εξοπλισμούς 8 0 

8414909020 Συμπιεστών αέρος ή άλλων αερίων (εξαιρουμένων αυτών που 
χρησιμοποιούνται σε ψυκτικούς εξοπλισμούς) 

8 0 

8414909090 Άλλα 8 5 

8415101011 Με ισχύ κάτω των 11 kW 8 0 

8415101012 Με ισχύ τουλάχιστον 11 kW 8 0 

8415101021 Με ισχύ κάτω των 11 kW 8 0 

8415101022 Με ισχύ τουλάχιστον 11 kW 8 0 

8415102010 Με ισχύ κάτω των 11 kW 8 0 

8415102020 Με ισχύ τουλάχιστον 11 kW 8 0 

8415200000 Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτο 
κίνητα 

8 0 

8415810000 Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού 
κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας) 

8 0 

8415820000 Άλλα, με ψυκτική διάταξη 8 0 

8415830000 Χωρίς ψυκτική διάταξη 8 0 

8415900000 Μέρη 8 0 

8416101000 Με μέγιστη ικανότητα κατανάλωσης καυσίμου έως 200 l ανά ώρα 8 0 

8416102000 Με μέγιστη ικανότητα κατανάλωσης καυσίμου άνω των 200 l 
αλλά μικρότερη από 1 500 l ανά ώρα 

8 0 

8416103000 Με μέγιστη ικανότητα κατανάλωσης καυσίμου τουλάχιστον 
1 500 l ανά ώρα 

8 0 

8416201000 Καυστήρες υγρών καυσίμων με στερεά καύσιμα σε σκόνη 8 0 

8416202000 Καυστήρες τροφοδότησης εστιών με αέριο 8 0 

8416209000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8416300000 Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί 
τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για 
την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις 

8 0 

8416901000 Καυστήρων τροφοδότησης εστιών 8 0 

8416909000 Άλλα 8 0 

8417101010 Σιδηρομεταλλευμάτων 8 0 

8417101090 Άλλα 8 0 

8417102010 Από σίδηρο ή χάλυβα 8 0 

8417102090 Άλλα 8 3 

8417200000 Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 8 0 

8417801010 Για τσιμέντο 8 0 

8417801020 Για γυαλιά 8 0 

8417801030 Για κεραμικά 8 0 

8417801090 Άλλα 8 0 

8417802000 Εργαστηριακού τύπου 8 3 

8417809000 Άλλα 8 0 

8417900000 Μέρη 8 0 

8418101010 Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 200 l 8 0 

8418101020 Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 200 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 400 l 

8 0 

8418101030 Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l 8 0 

8418109000 Άλλα 8 0 

8418211000 Με χωρητικότητα μικρότερη από 200 l 8 0 

8418212000 Με χωρητικότητα τουλάχιστον 200 l και έως 400 l 8 0 

8418213000 Με χωρητικότητα τουλάχιστον 400 l 8 0 

8418291000 Με απορρόφηση, ηλεκτρικά 8 0 

8418299000 Άλλα 8 0 

8418300000 Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα 
που δεν υπερβαίνει τα 800 l 

8 0 

8418400000 Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικό 
τητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l 

8 0 

8418501000 Βιτρίνες 8 0 

8418509000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8418610000 Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνη 
τού κλίματος της κλάσης 84.15 

8 0 

8418691000 Ψυγεία για την αποθήκευση αίματος 8 0 

8418692010 Μηχανήματα παρασκευής παγωτού 8 0 

8418692020 Συσκευή πάγου 8 0 

8418692030 Ψύκτης νερού 8 0 

8418692090 Άλλα 8 0 

8418693000 Αντλίες θερμότητας 8 0 

8418910000 Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παρα 
γωγή ψύχους 

8 0 

8418991000 Ψυγεία οικιακής χρήσης 8 0 

8418999000 Άλλα 8 0 

8419110000 Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο 8 0 

8419190000 Άλλα 8 0 

8419200000 Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων 0 0 

8419310000 Για γεωργικά προϊόντα 8 0 

8419320000 Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια 8 0 

8419391000 Στυπτήρια μηχανικών συσκευών για την κατασκευή διατάξεων για 
ημιαγωγούς 

3 0 

8419399000 Άλλα 8 0 

8419400000 Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση 8 0 

8419501000 Για αεροσκάφη 8 0 

8419509000 Άλλα 8 3 

8419600000 Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων 
αερίων 

8 0 

8419810000 Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των 
τροφίμων 

8 0 

8419891000 Αυτόκλειστα πολυμερισμού για την κατασκευή τεχνητών ινών 8 0 

8419899010 Εγκαταστάσεις και μηχανήματα θέρμανσης 8 0 

8419899020 Εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης 8 0 

8419899030 Εγκαταστάσεις και μηχανήματα εξάτμισης 8 0 

8419899040 Εγκαταστάσεις και μηχανήματα συμπύκνωσης 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8419899050 Ηλιακοί συλλέκτες και εξοπλισμός 8 0 

8419899060 Θάλαμοι σταθερά υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας 8 0 

8419899070 Θάλαμοι σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας 8 0 

8419899080 Κλιματιστικά 8 0 

8419899090 Άλλα 8 0 

8419901000 Αυτόκλειστων πολυμερισμού για την κατασκευή τεχνητών ινών 8 0 

8419909010 Θερμαντήρων νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για 
τη θέρμανσή του 

8 0 

8419909020 Μηχανές και εξοπλισμός παρασκευής ζεστών ποτών ή το ψήσιμο 
ή τη θέρμανση των τροφίμων 

8 0 

8419909030 Μηχανημάτων κλιματισμού, εγκαταστάσεις και υλικό 8 0 

8419909040 Αποστειρωτήρων ιατροχειρουργικών ή εργαστηρίων 0 0 

8419909090 Άλλα 8 0 

8420101000 Για την κατασκευή χαρτιού 8 0 

8420102000 Για υφάσματα 8 0 

8420103000 Για δέρματα 8 0 

8420104000 Για καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 8 3 

8420109000 Άλλα 8 0 

8420910000 Κύλινδροι 8 0 

8420990000 Άλλα 8 0 

8421110000 Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος 8 0 

8421120000 Στεγνωτήρια ρούχων 8 0 

8421191000 Για ιατροχειρουργική ή εργαστηριακή χρήση 8 0 

8421192000 Για χρήση από τη βιομηχανία τροφίμων 8 0 

8421193000 Για χρήση από την πετροχημική βιομηχανία 8 0 

8421199000 Άλλα 8 0 

8421211000 Οικιακού τύπου 8 0 

8421219010 Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα για πισίνες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8421219020 Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα για την κατασκευή 
διατάξεων ημιαγωγών 

3 0 

8421219090 Άλλα 8 0 

8421220000 Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό 8 0 

8421231000 Για κινητήρες εσωτερικής καύσης οχημάτων του κεφαλαίου 87 8 3 

8421232000 Για αεροσκάφη 8 0 

8421239000 Άλλα 8 0 

8421291000 Για τη γαλακτοκομική βιομηχανία 8 0 

8421292000 Για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων 8 3 

8421293000 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

8421294000 Για αεροσκάφη 8 0 

8421299000 Άλλα 8 0 

8421311000 Για κινητήρες εσωτερικής καύσης οχημάτων του κεφαλαίου 87 8 0 

8421312000 Για αεροσκάφη 8 0 

8421319000 Άλλα 8 0 

8421391000 Οικιακού τύπου 8 0 

8421392000 Για τον καθαρισμό των καυσαερίων από οχήματα του κεφαλαίου 
87 

8 0 

8421399010 Για την επεξεργασία επικίνδυνων καυσαερίων 8 0 

8421399020 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

8421399030 Για αεροσκάφη 8 0 

8421399090 Άλλα 8 3 

8421910000 Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες 

8 3 

8421991000 Για τον καθαρισμό των καυσαερίων από οχήματα του κεφαλαίου 
87 

8 0 

8421999010 Μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για κινητή 
ρες εσωτερικής καύσης 

8 0 

8421999020 Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8421999030 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

8421999090 Άλλα 8 3 

8422110000 Οικιακού τύπου 8 0 

8422190000 Άλλα 8 0 

8422200000 Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το 
στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων 

8 0 

8422301000 Μηχανές για το γέμισμα φιαλών ή άλλων δοχείων 8 0 

8422302000 Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για το κλείσιμο ή το 
σφράγισμα φιαλών ή άλλων δοχείων 

8 0 

8422303000 Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή την επισήμανση 
φιαλών ή άλλων δοχείων 

8 0 

8422304000 Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
στα ποτά 

8 0 

8422309000 Άλλα 8 0 

8422404000 Μηχανήματα θερμοσυστολικής περιτύλιξης 8 0 

8422409010 Μηχανήματα αυτόματης περιτύλιξης, συμπεριλαμβανομένων μηχα 
νών σύρραψης και δεσίματος 

8 0 

8422409020 Συσκευές αυτόματης δεματοποίησης 8 0 

8422409030 Μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος 8 0 

8422409090 Άλλα 8 0 

8422901000 Πλυντηρίων πιάτων 8 0 

8422902000 Άλλων μηχανών συσκευασίας και περιτύλιξης 8 3 

8422909000 Άλλα 8 0 

8423100000 Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως 

8 0 

8423201000 Ζυγός με μεταφορέα 8 0 

8423202000 Μετρητές τροφοδοσίας 8 0 

8423209000 Άλλα 8 0 

8423300000 Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το 
σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων 

8 0 

8423810000 Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8423820000 Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 
5 000 kg 

8 0 

8423891000 Γεφυροπλάστιγγα 8 0 

8423899000 Άλλα 8 0 

8423901010 Ζυγοί ακριβείας 8 0 

8423901090 Άλλα 8 0 

8423909000 Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως 8 0 

8424100000 Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι 8 3 

8424201000 Εκτοξευτές άμμου 8 0 

8424202010 Τύπου ρομπότ 8 0 

8424202090 Άλλα 8 3 

8424209000 Άλλα 8 3 

8424301000 Μηχανές εκτόξευσης ατμού ή άμμου 8 0 

8424302000 Συσκευές καθαρισμού με ατμό υψηλής πίεσης 8 0 

8424309000 Άλλα 8 0 

8424811000 Αυτοκινούμενοι ψεκαστήρες 8 0 

8424812000 Άλλοι ψεκαστήρες 8 0 

8424819000 Άλλα 8 0 

8424891000 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

8424899000 Άλλα 8 5 

8424901000 Πυροσβεστήρων 8 3 

8424902000 Πιστολιών ψεκασμού 8 0 

8424903000 Ψεκαστήρων 8 0 

8424909010 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

8424909090 Άλλα 8 5 

8425111010 Βαρούλκα 0 0 

8425111090 Άλλα 0 0 

8425112010 Βαρούλκα 0 0 

8425112090 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8425190000 Άλλα 0 0 

8425311000 Μηχανές ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· βίντσια ειδικά σχε 
διασμένα για υπόγεια χρήση 

0 0 

8425319000 Άλλα 0 0 

8425391000 Μηχανές ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· βίντσια ειδικά σχε 
διασμένα για υπόγεια χρήση 

0 0 

8425399000 Άλλα 0 0 

8425410000 Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία 0 0 

8425421000 Με ικανότητα ανύψωσης φορτίου έως 10 μετρικών τόνων 0 0 

8425422000 Με ικανότητα ανύψωσης φορτίου άνω των 10 μετρικών τόνων 0 0 

8425491000 Με ικανότητα ανύψωσης φορτίου έως 10 μετρικών τόνων 0 0 

8425492000 Με ικανότητα ανύψωσης φορτίου άνω των 10 μετρικών τόνων 0 0 

8426110000 Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε στα 
θερά υποθέματα 

0 0 

8426121000 Κινητά ανυψωτικά πλαίσια που κινούνται πάνω σε ελαστικούς 
τροχούς 

0 0 

8426122000 Γερανογέφυρες 0 0 

8426190000 Άλλα 0 0 

8426200000 Πυργογερανοί 0 0 

8426301000 Γερανοί πάνω σε πυλώνες 0 0 

8426302000 Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες 0 0 

8426410000 Πάνω σε ελαστικούς τροχούς 0 0 

8426491000 Τύπου με τηλεσκοπική κεραία 0 0 

8426492000 Τύπου με δικτυωτό βραχίονα 0 0 

8426499000 Άλλα 0 0 

8426910000 Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε 
οδικό όχημα 

0 0 

8426991000 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. 0 0 

8426999000 Άλλα 0 0 

8427101000 Τύπου με αντίβαρο 8 7 

8427102000 Τύπου χωρίς αντίβαρο 8 3 

8427109000 Άλλα 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8427201010 Με φορτωτική ικανότητα έως 3 μετρικούς τόνους 8 5 

8427201020 Με φορτωτική ικανότητα άνω των 3 μετρικών τόνων 8 5 

8427209000 Άλλα 8 3 

8427901000 Τροχοφόρα φορεία 8 3 

8427909000 Άλλα 8 3 

8428101000 Ανελκυστήρες 0 0 

8428102000 Καδοφόρα βαρούλκα 0 0 

8428201000 Πνευματικοί ανελκυστήρες 0 0 

8428202000 Πνευματικοί μεταφορείς 0 0 

8428310000 Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή 
για άλλες υπόγειες εργασίες 

0 0 

8428320000 Άλλα, με κάδο 0 0 

8428331010 Με ταχύτητα ανύψωσης μικρότερη από 240 μέτρα ανά λεπτό 0 0 

8428331020 Με ταχύτητα ανύψωσης τουλάχιστον 240 μέτρα ανά λεπτό 0 0 

8428332000 Μεταφορείς 0 0 

8428390000 Άλλα 0 0 

8428401000 Μηχανικές σκάλες 0 0 

8428402000 Κυλιόμενοι διάδρομοι 0 0 

8428600000 Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα 
εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων). 
Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους 

0 0 

8428901000 Ωθητήρες βαγονιών ορυχείων (μπερλινών), διατάξεις μεταγωγής 
από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορείων, συσκευές για 
την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μπερλινών κλπ. και παρό 
μοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε 
σιδηροτροχιά 

0 0 

8428909000 Άλλα 0 0 

8429111000 Μπουλντόζες 0 0 

8429112000 Πλάγιες μπουλντόζες 0 0 

8429190000 Άλλα 0 0 

8429200000 Ισοπεδωτήρες 0 0 

8429300000 Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων) 0 0 

8429401000 Συμπιεστές 0 0 

8429402000 Οδοστρωτήρες 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8429511010 Φορτωτές 0 0 

8429511020 Φορτωτές-εκσκαφείς, 0 0 

8429511030 Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς 0 0 

8429511090 Άλλα 0 0 

8429519000 Άλλα 0 0 

8429521010 Του τύπου με τροχούς 0 0 

8429521020 Του τύπου με ερπύστριες 0 0 

8429521090 Άλλα 0 0 

8429529000 Άλλα 0 0 

8429591000 Μηχανικά φτυάρια 0 0 

8429599000 Άλλα 0 0 

8430100000 Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων 0 0 

8430200000 Εκχιονιστήρες 0 0 

8430310000 Αυτοκινούμενα 0 0 

8430390000 Άλλα 0 0 

8430411000 Μηχανές γεώτρησης 0 0 

8430412000 Μηχανές διάνοιξης φρεάτων 0 0 

8430491000 Μηχανές δοκιμαστικής γεώτρησης 0 0 

8430499000 Άλλα 0 0 

8430500000 Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες 0 0 

8430610000 Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση 0 0 

8430690000 Άλλα 0 0 

8431100000 Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.25 0 0 

8431200000 Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.27 8 3 

8431310000 Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες 0 0 

8431390000 Άλλα 0 0 

8431411000 Εκσκαφέων 0 0 

8431419000 Άλλα 0 0 

8431420000 Μετωπικοί και γωνιακοί κοπτήρες προωθητών 0 0 

8431430000 Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430.41 ή 
8430.49 

0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8431491000 Υδραυλικοί θραυστήρες 0 0 

8431492000 Θραυστήρες 0 0 

8431499000 Άλλα 0 0 

8432100000 Άροτρα 0 0 

8432210000 Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές) 0 0 

8432291000 Εκχερσωτές 0 0 

8432292000 Σκαλιστήρια 0 0 

8432299000 Άλλα 0 0 

8432301000 Μηχανήματα σποράς 0 0 

8432302000 Μηχανήματα φύτευσης 0 0 

8432303000 Μηχανήματα μεταφύτευσης 0 0 

8432309000 Άλλα 0 0 

8432401000 Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς 0 0 

8432402000 Διανομείς λιπασμάτων 0 0 

8432800000 Άλλες μηχανές και συσκευές 0 0 

8432901000 Αρότρων 0 0 

8432902000 Αυτόματων καλλιεργητών 0 0 

8432909000 Άλλα 0 0 

8433110000 Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε ορι 
ζόντιο επίπεδο 

0 0 

8433190000 Άλλα 0 0 

8433200000 Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι 
κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα 

0 0 

8433300000 Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων 0 0 

8433400000 Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα πιεστήρια περισυλλογής 

0 0 

8433510000 Θεριζοαλωνιστικές μηχανές 0 0 

8433520000 Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα 0 0 

8433530000 Θεριστικά μηχανήματα ριζών ή βολβών 0 0 

8433590000 Άλλα 0 0 

8433601000 Μηχανές διαλογής αυγών 0 0 

8433609010 Μηχανές διαλογής για τη γεωργική παραγωγή 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8433609090 Άλλα 0 0 

8433901000 Συνδυασμένων θεριζοαλωνιστικών μηχανών 0 0 

8433902000 Κουρευτικών μηχανών χόρτου ή μηχανών-δρεπανιών 0 0 

8433909000 Άλλα 0 0 

8434100000 Αρμεκτικές μηχανές 0 0 

8434201000 Συσκευές ομογενοποίησης 0 0 

8434209000 Άλλα 0 0 

8434901000 Αρμεκτικών μηχανών 0 0 

8434902000 Συσκευών ομογενοποίησης 0 0 

8434909000 Άλλα 0 0 

8435101000 Αποχυμωτές φρούτων με πίεση 8 0 

8435102000 Αποχυμωτές φρούτων με θραύση 8 0 

8435103000 Ομογενοποιητές για την παρασκευή χυμών φρούτων 8 0 

8435109000 Άλλα 8 0 

8435900000 Μέρη 8 0 

8436101000 Κοπτήρες χορτονομής 8 0 

8436102000 Μηχανές άλεσης ή θραύσης χορτονομής 8 0 

8436103000 Μηχανές ανάμειξης ζωοτροφής 8 3 

8436109000 Άλλα 8 0 

8436211000 Εκκολαπτήρια 8 0 

8436219000 Άλλα 8 0 

8436290000 Άλλα 8 0 

8436800000 Άλλες μηχανές και συσκευές 8 3 

8436910000 Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας 8 0 

8436990000 Άλλα 8 0 

8437101000 Μηχανές συλλογής σπόρων χορτονομής 8 0 

8437109000 Άλλα 8 0 

8437801000 Μηχανές αλευροποιίας 8 0 

8437802000 Μηχανές για την επεξεργασία σιτηρών ή οσπρίων 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8437901000 Μηχανών για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των 
σπόρων ή των οσπρίων 

8 0 

8437909000 Άλλα 8 0 

8438101000 Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία 8 0 

8438109000 Άλλα 8 0 

8438200000 Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρα 
σκευή κακάου ή σοκολάτας 

8 0 

8438300000 Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία 8 0 

8438400000 Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία 8 0 

8438501000 Μηχανές για την επεξεργασία κρέατος 8 0 

8438509000 Άλλα 8 0 

8438600000 Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών 8 0 

8438801000 Μηχανές για την επεξεργασία ψαριών, οστρακόδερμων κ.α. 8 0 

8438809000 Άλλα 8 0 

8438900000 Μέρη 8 3 

8439101000 Μηχανές αλέσεως 8 0 

8439102000 Κοπτήρες 8 0 

8439103000 Φίλτρα 8 0 

8439104000 Πιεστήρια 8 0 

8439105000 Μηχανήματα κρούσης 8 0 

8439109000 Άλλα 8 0 

8439201000 Μηχανές διαμόρφωσης χαρτιού 8 0 

8439202000 Μηχανές κατασκευής χαρτιού 8 0 

8439209000 Άλλα 8 0 

8439301000 Μηχανές περιτύλιξης 8 0 

8439302000 Μηχανές για την κατεργασία επιφανειών 8 0 

8439303000 Μηχανές εμποτισμού χαρτιού ή χαρτονιού 8 0 

8439309000 Άλλα 8 0 

8439910000 Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις 
ύλες που περιέχουν κυτταρίνη 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8439990000 Άλλα 8 0 

8440101000 Ραπτομηχανές 8 0 

8440102000 Διπλωτικές μηχανές φύλλων για βιβλιοδεσία 8 0 

8440109000 Άλλα 8 0 

8440901000 Ραπτομηχανών 8 0 

8440909000 Άλλα 8 0 

8441100000 Μηχανές κοπής 8 0 

8441201000 Μηχανές για την κατασκευή τσαντών και σακιδίων 8 0 

8441202000 Μηχανές για την κατασκευή φακέλων 8 0 

8441300000 Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπά 
νων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση 

8 0 

8441400000 Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή 
χαρτόνι 

8 0 

8441801000 Μηχανές ξακρίσματος χαρτιού ή χαρτονιού 8 0 

8441809000 Άλλα 8 0 

8441900000 Μέρη 8 3 

8442301000 Μηχανές και συσκευές χύτευσης 8 0 

8442302000 Ειδικές πρέσες μορφοποίησης 8 0 

8442303000 Μηχανές χάραξης με οξύ 8 0 

8442304000 Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης 8 0 

8442305000 Μηχανές, συσκευές και υλικό για τη στοιχειοθέτηση των τυπο 
γραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη 
χύτευσης 

8 0 

8442309000 Άλλα 8 0 

8442401000 Μηχανών και συσκευών χύτευσης 8 0 

8442402000 Μηχανών και συσκευών στοιχειοθέτησης 8 0 

8442409000 Άλλα 8 0 

8442500000 Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και 
άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, 
πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, 
με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα) 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8443110000 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που τροφοδο 
τούνται με πηνία 

8 0 

8443120000 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γραφείου, που 
τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή λιγότερο 
όταν δεν είναι διπλωμένα 

8 0 

8443130000 Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset) 8 0 

8443140000 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που τροφοδο 
τούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές φλεξο 
γραφικές 

8 0 

8443150000 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες από εκεί 
νες που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και 
συσκευές φλεξογραφικές 

8 0 

8443160000 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές 8 3 

8443170000 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές 8 0 

8443191000 Μηχανήματα εκτύπωσης υφασμάτων 8 0 

8443192000 Άλλες εκτυπωτικές μηχανές, του τύπου που χρησιμοποιείται για 
την εκτύπωση επαναλαμβανόμενου σχεδίου, επαναλαμβανόμενων 
λέξεων ή γενικού χρώματος σε υφάσματα, δέρματα, ταπετσαρίες 
τοίχου, χαρτί περιτυλίγματος, λινοτάπητες ή άλλα υλικά 

8 0 

8443199000 Άλλα 8 7 

8443311010 Εκτυπωτές λέιζερ 0 0 

8443311020 Κρουστικοί εκτυπωτές χαρακτήρων με πίνακα κουκίδων 0 0 

8443311030 Εκτυπωτές με έγχυση μελάνης 0 0 

8443311090 Άλλα 0 0 

8443312000 Τηλεομοιοτυπία με μία ή περισσότερες λειτουργίες εκτύπωσης ή 
φωτοτύπησης 

0 0 

8443313010 Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης 
εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος) 

0 0 

8443313020 Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου 
στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος 
(έμμεση μέθοδος) 

8 0 

8443314000 Μηχανές εκτύπωσης με έγχυση μελάνης, εκτός αυτών της διάκρι 
σης 8443.31.10 

8 0 

8443321010 Εκτυπωτές λέιζερ 0 0 

8443321020 Κρουστικοί εκτυπωτές χαρακτήρων με πίνακα κουκίδων 0 0 

8443321030 Εκτυπωτές με έγχυση μελάνης 0 0 

8443321090 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8443322000 Τηλεομοιοτυπικές συσκευές 0 0 

8443323000 Τηλέτυπα 0 0 

8443324010 Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης 
εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος) 

0 0 

8443324020 Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου 
στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος 
(έμμεση μέθοδος) 

8 0 

8443325010 Με σκοπό την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

8443325090 Άλλα 8 0 

8443391010 Με σκοπό την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

8443391090 Άλλα 8 0 

8443392010 Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης 
εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος) 

0 0 

8443392020 Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου 
στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος 
(έμμεση μέθοδος) 

8 0 

8443393010 Με οπτικό σύστημα 0 0 

8443393020 Με επαφή 8 0 

8443394000 Συσκευές θερμοαντιγραφής 8 0 

8443399000 Άλλα 8 0 

8443911010 Διατάξεις αυτόματης τροφοδότησης 8 0 

8443911020 Φάκελοι αρχειοθέτησης, συσκευές κόλλησης, διατρητές και συν 
δετήρες 

8 0 

8443911030 Μηχανές απόδοσης αύξοντος αριθμού 8 0 

8443911090 Άλλα 8 0 

8443919000 Άλλα 8 0 

8443991000 Της διάκρισης 8443.31.10 ή 8443.32.10 0 0 

8443992000 Μηχανών τηλεομοιοτυπίας 0 0 

8443993000 Τηλέτυπων 0 0 

8443994010 Αυτόματες διατάξεις τροφοδότησης εγγράφων 0 0 

8443994020 Διατάξεις τροφοδότησης χαρτιού 0 0 

8443994030 Διατάξεις διαλογής 0 0 

8443994090 Άλλα 0 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/419

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 421 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8443995000 Της διάκρισης 8443.31.4000, 8443.32.5010, 8443.32.5090, 
8443.39.1010 ή 8443.39.1090 

8 0 

8443999000 Άλλα 8 0 

8444001000 Μηχανές νηματοποίησης τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών υλών 5 0 

8444002000 Μηχανές επεκτατικής ολκής τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών 
υλών 

5 0 

8444003000 Μηχανές ύφανσης τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών υλών 5 0 

8444004000 Μηχανές κοπής τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών υλών 5 0 

8444009000 Άλλα 5 0 

8445110000 Λαναρίσματος (λανάρια) 5 0 

8445120000 Κτενίσματος (ξάντρες) 5 0 

8445130000 Πάγκοι με αξονίσκους 5 0 

8445191000 Μηχανές εμφύσησης και ανάμιξης 5 0 

8445192000 Μηχανές συγκόλλησης επικάλυψης 5 0 

8445193000 Εκκοκιστική μηχανή του βαμβακιού 8 0 

8445199000 Άλλα 5 0 

8445201010 Πλαίσια κλώσης λεπτών νημάτων 5 3 

8445201090 Άλλα 5 0 

8445202010 Πλαίσια κλώσης λεπτών νημάτων 5 0 

8445202090 Άλλα 5 0 

8445203000 Για μετάξι 5 0 

8445209000 Άλλα 5 0 

8445301000 Για νήματα ινών 5 0 

8445302000 Για κλωσμένα νήματα 5 0 

8445309000 Άλλα 5 0 

8445401000 Μηχανές περιέλιξης κώνων 5 0 

8445402000 Μηχανές περιέλιξης μπομπινών 5 0 

8445409000 Άλλα 5 0 

8445901000 Στημόνια 8 0 

8445902000 Κολλαρίστρες 8 0 

8445903000 Μηχανές τάνυσης 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8445904000 Μηχανή πρόσδεσης των στημονιών 8 0 

8445909000 Άλλα 8 0 

8446100000 Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm 8 0 

8446211000 Για βαμβάκι 8 0 

8446212000 Για μαλλί 8 0 

8446213000 Για μετάξι 8 0 

8446219000 Άλλα 8 0 

8446290000 Άλλα 8 0 

8446301010 Για βαμβάκι 8 0 

8446301020 Για μετάξι 8 0 

8446301030 Για πετσέτες 8 0 

8446301090 Άλλα 8 3 

8446302010 Για βαμβάκι 8 0 

8446302020 Για μετάξι 8 0 

8446302030 Για πετσέτες 8 0 

8446302090 Άλλα 8 0 

8446303010 Για βαμβάκι 8 0 

8446303020 Για μετάξι 8 0 

8446303030 Για πετσέτες 8 0 

8446303090 Άλλα 8 0 

8446309010 Για βαμβάκι 8 0 

8446309020 Για μετάξι 8 0 

8446309030 Για πετσέτες 8 0 

8446309090 Άλλα 8 0 

8447111000 Πλεκτική μηχανή για κάλτσες 8 0 

8447119000 Άλλα 8 0 

8447120000 Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm 8 0 

8447201010 Μηχανές κεντήματος (συμπεριλαμβανομένων των ημιαυτόματων 
αργαλειών για πλέξιμο) 

8 0 

8447201020 Αυτόματοι αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. 8 3 

8447201090 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8447202010 Πλεκτομηχανές Ράσελ 8 3 

8447202020 Μηχανή πλέξης τρικό 8 0 

8447202090 Άλλα 8 0 

8447209000 Άλλα 8 0 

8447901000 Δαντελομηχανή 8 0 

8447902010 Αυτόματες μηχανές κεντήματος 8 0 

8447902090 Άλλα 8 0 

8447903000 Μηχανές υφασμάτων βροχιδωτών με κόμπους 8 0 

8447909000 Άλλα 8 0 

8448111000 Ρατιέρες 8 0 

8448112000 Μηχανικές διατάξεις Jacquard 8 0 

8448113000 Μηχανές διάτρησης χαρτονιών 8 0 

8448119000 Άλλα 8 0 

8448191000 Στηρίγματα στημονορόλου ή ανέμες 8 0 

8448192000 Αυτόματη διακοπή κίνησης 8 0 

8448193000 Διάταξη δεσίματος κόμπων 8 0 

8448199010 Βοηθητικές μηχανές κατασκευής νημάτων (εκτός των νημάτων 
βαμβακιού) 

5 0 

8448199090 Άλλα 8 0 

8448201000 Φιλιέρες 5 0 

8448209000 Άλλα 5 0 

8448310000 Επενδύσεις λαναριών 8 0 

8448321000 Για λαναριστικές μηχανές (με εξαίρεση τα σύρματα γρανάτη) 5 0 

8448329000 Άλλα 8 0 

8448331000 Άτρακτοι με πτερύγια 5 0 

8448339010 Άτρακτοι 8 0 

8448339020 Δακτύλιοι κλώσης 8 0 

8448339030 Δρομείς κλώσης 8 0 

8448391000 Στημονορολός 8 0 

8448399000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8448420000 Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών 8 3 

8448491000 Σαΐτες 8 0 

8448499000 Άλλα 8 0 

8448511000 Βελόνες και πλατίνες 8 0 

8448512000 Βελόνες για μηχανές κεντήματος 8 0 

8448513000 Βελόνες για δαντελομηχανές 8 0 

8448519000 Άλλα 8 3 

8448590000 Άλλα 8 3 

8449001010 Καπελομηχανές 8 0 

8449001090 Άλλα 8 0 

8449002000 Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας 8 0 

8449009000 Μέρη 8 0 

8450110000 Μηχανές εντελώς αυτόματες 8 0 

8450120000 Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα 8 0 

8450190000 Άλλα 8 0 

8450200000 Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που 
υπερβαίνει τα 10 kg 

8 0 

8450900000 Μέρη 8 0 

8451100000 Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα 8 0 

8451210000 Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν 
υπερβαίνει τα 10 kg 

8 0 

8451290000 Άλλα 8 0 

8451301000 Πρέσες ατμού 8 0 

8451309000 Άλλα 8 0 

8451401000 Πλυντήρια ρούχων 8 0 

8451402000 Μηχανές λεύκανσης 8 0 

8451403000 Μηχανές βαφής 8 0 

8451501000 Μηχανές ξετυλίγματος 8 0 

8451502000 Μηχανές κοπής 8 3 

8451509000 Άλλα 8 0 

8451801000 Μηχανές θερμικής κατεργασίας 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8451802000 Μηχανές τεντώματος 8 0 

8451803000 Μηχανές μερσερισμού 8 0 

8451809010 Μηχανές «μαζέματος» 8 0 

8451809020 Μηχανές επικάλυψης ή εμποτισμού 8 0 

8451809030 Μηχανές χνουδιάσματος 8 0 

8451809040 Μηχανές παραγεμίσματος 8 0 

8451809090 Άλλα 8 0 

8451901000 Μηχανές στεγνού καθαρισμού· 8 0 

8451902000 Μηχανές στεγνώματος 8 0 

8451909000 Άλλα 8 0 

8452101010 Για ευθεία ραφή 8 0 

8452101020 Για ραφή ζικ-ζακ 8 0 

8452101030 Του τύπου με ελεύθερο άκρο 8 0 

8452101090 Άλλα 8 0 

8452102000 Χειροκίνητου τύπου 8 0 

8452211000 Για την κατασκευή παπουτσιών 8 0 

8452212000 Για το ράψιμο σάκων 8 0 

8452213000 Για το ράψιμο δερμάτων ή άλλων χονδρών υλικών 8 0 

8452214000 Για το ράψιμο γουνών 8 0 

8452219000 Άλλα 8 0 

8452291000 Για την κατασκευή παπουτσιών 8 0 

8452292000 Για το ράψιμο σάκων 8 0 

8452293000 Για το ράψιμο δερμάτων ή άλλων χονδρών υλικών 8 0 

8452294000 Για το ράψιμο γουνών 8 0 

8452299000 Άλλα 8 0 

8452300000 Βελόνες για ραπτομηχανές 8 0 

8452400000 Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη 
τους 

8 0 

8452900000 Άλλα μέρη ραπτομηχανών 8 0 

8453101000 Μηχανές για την παρασκευή των δερμάτων γενικά 8 0

EL L 127/424 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)426 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8453102000 Μηχανές για τη δέψη των δερμάτων γενικά 8 0 

8453103000 Μηχανές για την κατεργασία των δερμάτων γενικά 8 0 

8453201000 Μηχανές για την κατασκευή υποδημάτων 8 0 

8453202000 Μηχανές για την επισκευή υποδημάτων 8 0 

8453800000 Άλλες μηχανές και συσκευές 8 0 

8453900000 Μέρη 8 0 

8454100000 Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα 8 0 

8454200000 Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου 8 0 

8454301010 Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων 8 3 

8454301090 Άλλα 8 0 

8454309000 Άλλα 8 0 

8454901000 Μετατροπέων 8 0 

8454909000 Άλλα 8 0 

8455100000 Έλαστρα για σωλήνες 8 0 

8455210000 Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή 
και ψυχρή έλαση 

8 0 

8455220000 Έλαστρα για ψυχρή έλαση 8 0 

8455301000 Χύτευσης 8 0 

8455302000 Σφυρηλάτησης 8 0 

8455309000 Άλλα 8 0 

8455900000 Άλλα 8 0 

8456103000 Που λειτουργούν με λέιζερ 8 7 

8456109000 Άλλα 8 7 

8456200000 Που λειτουργούν με υπερήχους 8 0 

8456301010 Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης δια σύρματος 8 0 

8456301090 Άλλα 8 0 

8456309000 Άλλα 8 0 

8456900000 Άλλα 8 0 

8457101000 Κάθετου τύπου 8 5 

8457102000 Οριζόντιου τύπου 8 7 

8457103000 Τύπου με διπλή στήλη 8 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8457109000 Άλλα 8 5 

8457200000 Μηχανές σταθερής θέσης 8 0 

8457300000 Μηχανές πολλαπλών θέσεων 8 0 

8458110000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8458190000 Άλλα 8 0 

8458910000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8458990000 Άλλα 8 0 

8459100000 Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες 8 0 

8459210000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8459291000 Ακτινωτό δράπανο 8 0 

8459292000 Κατακόρυφο δράπανο 8 0 

8459293000 Μηχανές διάτρησης πολλών ατράκτων 8 0 

8459299000 Άλλα 8 0 

8459310000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8459390000 Άλλα 8 0 

8459401000 Μηχανές διάτρησης με πρότυπο-οδηγό 8 0 

8459402000 Οριζόντια διατρητικά μηχανήματα 8 0 

8459409000 Άλλα 8 0 

8459510000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8459590000 Άλλα 8 0 

8459611000 Φρεζομηχανές σταθεράς τραπέζης 8 0 

8459612000 Μηχανές πλανίσματος και εκγλυφής 8 0 

8459619000 Άλλα 8 0 

8459691000 Φρεζομηχανές σταθεράς τραπέζης 8 0 

8459692000 Μηχανές πλανίσματος και εκγλυφής 8 0 

8459693000 Μηχανές εκγλυφής εργαλείων 8 0 

8459694000 Μηχανές φρεζαρίσματος προφίλ 8 3 

8459699000 Άλλα 8 0 

8459701000 Μηχανές διαμόρφωσης εσωτερικών σπειρωμάτων 8 0 

8459709000 Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών σπειρωμάτων 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8460110000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8460190000 Άλλα 8 0 

8460211000 Κυλινδρικές μηχανές ακονίσματος 8 0 

8460212000 Εσωτερικές διατάξεις ακονίσματος 8 0 

8460213000 Εσωτερική κυκλική λείανση χωρίς αξονική συγκράτηση 8 3 

8460214000 Λειαντές προφίλ 8 3 

8460219000 Άλλα 8 0 

8460291000 Κυλινδρικές μηχανές ακονίσματος 8 0 

8460292000 Εσωτερικές διατάξεις ακονίσματος 8 0 

8460293000 Εσωτερική κυκλική λείανση χωρίς αξονική συγκράτηση 8 0 

8460294000 Λειαντές προφίλ 8 0 

8460299000 Άλλα 8 3 

8460310000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8460390000 Άλλα 8 0 

8460401000 Μηχανές Honing 8 0 

8460402000 Μηχανές για γυάλισμα ή ξύσιμο 8 0 

8460900000 Άλλα 8 3 

8461200000 Μέγγενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής 8 0 

8461300000 Μηχανές ενστίξεως 8 0 

8461401010 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 3 

8461401090 Άλλα 8 0 

8461402000 Μηχανές λείανσης ή τελειώματος οδοντωτών τροχών 8 3 

8461500000 Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο 
μήκος 

8 0 

8461900000 Άλλα 8 3 

8462101000 Πνευματική σφύρα 8 0 

8462109000 Άλλα 8 3 

8462210000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8462290000 Άλλα 8 0 

8462310000 Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 8 0 

8462390000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8462411000 Μηχανές διάτρησης (συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδυά 
ζουν λειτουργίες ψαλιδίσματος) 

8 0 

8462412000 Μηχανές ανοίγματος οπών 8 0 

8462491000 Μηχανές διάτρησης (συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδυά 
ζουν λειτουργίες ψαλιδίσματος) 

8 0 

8462492000 Μηχανές ανοίγματος οπών 8 0 

8462911000 Μέγιστης πίεσης έως 100 μετρικούς τόνους 8 0 

8462912000 Μέγιστης πίεσης άνω των 100 αλλά έως 300 μετρικούς τόνους 8 0 

8462913000 Μέγιστης πίεσης άνω των 300 αλλά έως 1 000 μετρικούς τόνους 8 0 

8462914000 Μέγιστης πίεσης άνω των 1 000 μετρικών τόνων 8 0 

8462991010 Μέγιστης πίεσης έως 30 μετρικούς τόνους 8 0 

8462991020 Μέγιστης πίεσης πάνω από 30 αλλά έως 100 μετρικούς τόνους 8 0 

8462991030 Μέγιστης πίεσης άνω από 100 αλλά έως 300 μετρικούς τόνους 8 0 

8462991040 Μέγιστης πίεσης πάνω από 300 αλλά έως 600 μετρικούς τόνους 8 0 

8462991050 Μέγιστης πίεσης πάνω από 600 αλλά έως 1 500 μετρικούς 
τόνους 

8 0 

8462991090 Άλλα 8 0 

8462999000 Άλλα 8 0 

8463100000 Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορι 
σμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων 

8 0 

8463200000 Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος 
με κύλισμα ή έλαση 

8 0 

8463300000 Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος 8 0 

8463900000 Άλλα 8 3 

8464100000 Μηχανές για το πριόνισμα 8 0 

8464201000 Για την κατεργασία γυαλιού για οπτικούς φακούς 8 0 

8464202000 Για την κατεργασία άλλου γυαλιού 8 0 

8464209000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8464901000 Μηχανήματα για την κατεργασία γυαλιού σε ψυχρή κατάσταση 8 0 

8464902000 Μηχανήματα για την κατεργασία σκυροδέματος 8 0 

8464903000 Μηχανήματα για την κατεργασία κεραμικών 8 0 

8464909000 Άλλα 8 0 

8465101000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465109000 Άλλα 8 0 

8465911000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465919000 Άλλα 8 0 

8465921000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465929000 Άλλα 8 0 

8465931000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465939000 Άλλα 8 0 

8465941000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465949000 Άλλα 8 0 

8465951000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465959000 Άλλα 8 0 

8465961000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465969000 Άλλα 8 0 

8465991000 Για την κατεργασία του ξύλου 8 0 

8465999000 Άλλα 8 0 

8466100000 Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης 8 5 

8466201000 Για αεροσκάφη 8 0 

8466209000 Άλλα 8 0 

8466300000 Διαιρετικές διατάξεις και άλλα ειδικά προσαρτήματα για εργαλει 
ομηχανές 

8 0 

8466910000 Για μηχανές της κλάσης 84.64 8 0 

8466920000 Για μηχανές της κλάσης 84.65 8 0 

8466930000 Για μηχανές των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61 8 3 

8466940000 Για μηχανές των κλάσεων 84.62 ή 84.63 8 0 

8467111000 Δράπανα βράχων 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8467112000 Κατσαβίδια 8 0 

8467113000 Μηχανές αλέσεως 8 0 

8467114000 Κρουστικό κλειδί κοχλιών 8 0 

8467115000 Τρυπάνια 8 0 

8467119000 Άλλα 8 3 

8467191000 Δράπανα βράχων 8 0 

8467199000 Άλλα 8 0 

8467210000 Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα περιστροφικά 

8 0 

8467220000 Πριόνια 8 0 

8467290000 Άλλα 8 0 

8467810000 Αλυσοπρίονα 8 0 

8467891010 Της διάκρισης 8430.49 ή 8479.10 0 0 

8467891020 Της διάκρισης 8479.89.9010, 8479.89.9030 ή 8479.89.9091 8 0 

8467891090 Άλλα 8 3 

8467899000 Άλλα 8 0 

8467910000 Αλυσοπριόνων 8 0 

8467920000 Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα 8 0 

8467990000 Άλλα 8 0 

8468100000 Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι 8 0 

8468201000 Μηχανές συγκόλλησης αερίου 8 0 

8468202000 Αυτόματες μηχανές κοπής αερίου 8 0 

8468209000 Άλλα 8 0 

8468800000 Άλλες μηχανές και συσκευές 8 0 

8468900000 Μέρη 8 0 

8469001010 Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων 0 0 

8469001020 Γραφομηχανές αυτόματες 8 0 

8469002000 Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές 8 0 

8469003000 Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές 8 0 

8470103010 Με λιγότερα από 17 ψηφία 0 0 

8470103020 Με τουλάχιστον 17 ψηφία 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8470104010 Της διάκρισης 8472.90.9000 0 0 

8470104090 Άλλα 0 0 

8470211000 Με λιγότερα από 17 ψηφία 0 0 

8470212000 Με τουλάχιστον 17 ψηφία 0 0 

8470290000 Άλλα 0 0 

8470300000 Άλλες υπολογιστικές μηχανές 0 0 

8470500000 Αριθμητικά ταμεία 0 0 

8470901000 Μηχανές γραμματοσήμανσης 0 0 

8470902000 Μηχανές έκδοσης εισιτηρίων 0 0 

8470903000 Λογιστικές μηχανές 0 0 

8470909000 Άλλα 0 0 

8471300000 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμβάνουν του 
λάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο 
και μία οθόνη 

0 0 

8471411000 Μηχανές με τουλάχιστον 64bit για τη μετάδοση δεδομένων CPU 
και με χωρητικότητα κύριας μνήμης τουλάχιστον 64Μb 

0 0 

8471412000 Μηχανές με τουλάχιστον 32bit για τη μετάδοση δεδομένων CPU 
και με χωρητικότητα κύριας μνήμης τουλάχιστον 16Μb 

0 0 

8471419000 Άλλα 0 0 

8471491010 Μηχανές με τουλάχιστον 64bit για τη μετάδοση δεδομένων CPU 
και με χωρητικότητα κύριας μνήμης τουλάχιστον 64Μb 

0 0 

8471491020 Μηχανές με τουλάχιστον 32bit για τη μετάδοση δεδομένων CPU 
και με χωρητικότητα κύριας μνήμης τουλάχιστον 16Μb 

0 0 

8471491090 Άλλα 0 0 

8471499000 Άλλα 0 0 

8471501000 Μηχανές με τουλάχιστον 64bit για τη μετάδοση δεδομένων CPU 
και με χωρητικότητα κύριας μνήμης τουλάχιστον 64Μb 

0 0 

8471502000 Μηχανές με τουλάχιστον 32bit για τη μετάδοση δεδομένων CPU 
και με χωρητικότητα κύριας μνήμης τουλάχιστον 16Μb 

0 0 

8471509000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8471601010 Διατάξεις ανάγνωσης χαρακτήρων (ενδείξεων) 0 0 

8471601020 Κύριο σύστημα εισαγωγής 0 0 

8471601030 Ποντίκι (υπολογιστή) 0 0 

8471601040 Σαρωτές 0 0 

8471601090 Άλλα 0 0 

8471602000 Μονάδες εξόδου 0 0 

8471603020 Videotex ή teletex 0 0 

8471603030 Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής φωνής 0 0 

8471603090 Άλλα 0 0 

8471701000 Μονάδες κύριας μνήμης (RAM & ROM) 0 0 

8471702010 Μηχανισμός δισκέτας 0 0 

8471702020 Οδηγός σκληρού δίσκου 0 0 

8471702031 Οδηγός συμπαγούς δίσκου 0 0 

8471702032 Οδηγός ψηφιακού βιντεοδίσκου 0 0 

8471702039 Άλλα 0 0 

8471702090 Άλλα 0 0 

8471709000 Άλλα 0 0 

8471800000 Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων 0 0 

8471900000 Άλλα 0 0 

8472100000 Φωτοαντιγραφικές μηχανές 8 0 

8472301000 Μηχανές διαλογής επιστολών 8 0 

8472302000 Μηχανές για την ακύρωση γραμματοσήμων 8 0 

8472309000 Άλλα 8 3 

8472901010 Αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων ή κερμάτων 0 0 

8472901020 Αυτόματοι αποδέκτες τραπεζογραμματίων ή κερμάτων 0 0 

8472901040 Αυτόματοι διανομείς και αποδέκτες τραπεζογραμματίων ή κερμά 
των 

0 0 

8472901050 Μηχανές μέτρησης ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων 8 0 

8472901090 Άλλα 8 0 

8472902000 Αυτόματες μηχανές κατασκευής φύλλων για φωτοαντίγραφα και 
εκτύπωση 

8 0

EL L 127/432 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)434 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8472903000 Μηχανές έκδοσης εισιτηρίων 8 0 

8472904000 Συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών 8 0 

8472905000 Χαρτοκοπτικές μηχανές 8 0 

8472906000 Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλακών εκτύπω 
σης διευθύνσεων 

8 0 

8472909000 Άλλα 8 0 

8473101000 Επίπεδες οθόνες για μηχανές επεξεργασίας κειμένου (συμπεριλαμ 
βανομένων των LCD, EL (ηλεκτροφωταύγεια), πλάσματος και 
άλλων τεχνολογιών) 

0 0 

8473102000 PCA (Συστήματα τυπωμένων κυκλωμάτων) για μηχανές επεξεργα 
σίας κειμένου, που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τυπω 
μένα κυκλώματα του κωδικού ΣΟ 85.34 

0 0 

8473109000 Άλλα 8 0 

8473210000 Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 
8470.10, 8470.21 ή 8470.29 

0 0 

8473291000 Για μηχανές της διάκρισης 8470.30 0 0 

8473293000 Για μηχανές της διάκρισης 8470.50 0 0 

8473294000 Για μηχανές της διάκρισης 8470.90 0 0 

8473301000 Μαγνητική κεφαλή 0 0 

8473302000 Κύριος πίνακας, που σχεδιάστηκε για να εξοπλιστεί με μονάδα 
μικροϋπολογιστή 

0 0 

8473303000 Θήκη για υπολογιστή 0 0 

8473304010 Κάρτες ηχητικών σημάτων (Sound Cards) 0 0 

8473304020 Κάρτες οπτικών σημάτων 0 0 

8473304030 Κάρτες πολυμέσων (Multimedia Cards) 0 0 

8473304050 Κάρτες διεπαφής επικοινωνίας 0 0 

8473304060 Δομοστοιχεία DRAM 0 0 

8473304090 Άλλα 0 0 

8473309000 Άλλα 0 0 

8473401000 Επίπεδες οθόνες για αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές εκτός 
εκείνων των διακρίσεων 8472.90.1050 και 8472.90.1090 
(συμπεριλαμβανομένων των LCD, EL (ηλεκτροφωταύγεια), πλά 
σματος και άλλων τεχνολογιών) 

0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8473402000 PCA (Συστήματα τυπωμένων κυκλωμάτων) για αυτόματες ταμει 
ολογιστικές μηχανές εκτός εκείνων των διακρίσεων 
8472.90.1050 και 8472.90.1090, που αποτελούνται από ένα 
ή περισσότερα τυπωμένα κυκλώματα της κλάσης 85.34 

0 0 

8473409000 Άλλα 8 0 

8473501000 Κατάλληλο για χρήση κυρίως με ηλεκτρονικές υπολογιστικές 
μηχανές των διακρίσεων 8470.10, 8470.21 ή 8470.29 

0 0 

8473509000 Άλλα 0 0 

8474100000 Μηχανές και συσκευές διαλογής, κοσκινίσματος, διαχωρισμού ή 
πλυσίματος 

0 0 

8474201000 Μηχανές και συσκευές με δυναμικό θραύσης ή λειοτρίβησης, που 
δεν υπερβαίνει τους 20 τόνους ανά ώρα 

0 0 

8474209000 Άλλα 0 0 

8474311000 Εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου 0 0 

8474319000 Άλλα 0 0 

8474321000 Εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου 0 0 

8474329000 Άλλα 0 0 

8474390000 Άλλα 0 0 

8474801000 Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο 0 0 

8474802000 Μηχανές και συσκευές για τη συμπίεση, τη μορφοποίηση ή το 
σχηματισμό 

0 0 

8474809000 Άλλα 0 0 

8474900000 Μέρη 0 0 

8475100000 Μηχανές για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρικών λαμπτήρων, με 
μορφή σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ή των ηλεκτρονικών 
λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), σε 
γυάλινο περίβλημα 

8 0 

8475210000 Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων 
τους 

8 0 

8475291000 Μηχανές για την παραγωγή υαλοπινάκων 8 0 

8475292000 Μηχανές για την παραγωγή υαλοφυαλών 8 0 

8475299000 Άλλα 8 0 

8475901000 Μηχανών για την παραγωγή υαλοπινάκων 8 0 

8475909000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8476210000 Με ενσωματωμένες διατάξεις θέρμανσης ή ψύξης 8 0 

8476290000 Άλλα 8 0 

8476811000 Για την πώληση τροφίμων 8 0 

8476819000 Άλλα 8 0 

8476891000 Για την πώληση τροφίμων 8 0 

8476893000 Για την πώληση τσιγάρων 8 0 

8476894000 Για την αλλαγή νομισμάτων 8 0 

8476899000 Άλλα 8 0 

8476900000 Μέρη 8 0 

8477101000 Για τη βιομηχανία ελαστικών 8 0 

8477102000 Για τη βιομηχανία πλαστικών υλών 8 0 

8477201000 Για τη βιομηχανία ελαστικών 8 0 

8477202000 Για τη βιομηχανία πλαστικών υλών 8 0 

8477300000 Μηχανές για χύτευση με φύσημα 8 0 

8477400000 Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφο 
ποίηση σε θερμή κατάσταση 

8 0 

8477510000 Για χύτευση ή αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή μορ 
φοποίηση των αεροθαλάμων 

8 0 

8477590000 Άλλα 8 3 

8477800000 Άλλες μηχανές και συσκευές 8 0 

8477900000 Μέρη 8 0 

8478100000 Μηχανές και συσκευές 8 0 

8478900000 Μέρη 8 0 

8479101000 Μηχανές απλώματος σκυροδέματος ή κονιάματος 0 0 

8479102000 Άλλες μηχανές οδοποιίας 0 0 

8479109000 Άλλες διαδικασίες 0 0 

8479200000 Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών 
ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών 

8 0 

8479300000 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 

8 0 

8479400000 Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8479501000 Μηχανές των διακρίσεων 8479.81, 8479.82, 8479.89.9010, 
8479.89.9030, 8479.89.9040, 8479.89.9060 ή 
8479.89.9091 

8 0 

8479502000 Μηχανές της διάκρισης 8479.89.9080 8 0 

8479509000 Άλλες 8 3 

8479600000 Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση 8 0 

8479811000 Μηχανές καθαρισμού μετάλλων 8 0 

8479812010 Με σκοπό την παραγωγή ημιαγωγών 3 0 

8479812090 Άλλα 8 0 

8479813000 Μηχανές περιέλιξης νημάτων 8 0 

8479814000 Μηχανές επικάλυψης με μονωτικό ή προστατευτικό υλικό 8 0 

8479819000 Άλλα 8 0 

8479821000 Αναμίκτες 8 3 

8479822000 Θραυστήρες και μηχανήματα λείανσης 8 0 

8479823000 Συσκευές ομογενοποίησης 8 0 

8479824000 Αναδευτήρες 8 0 

8479829000 Άλλα 8 3 

8479891010 Καθαριστές αέρος (που έχουν λειτουργίες ύγρανσης και αφύγραν 
σης του αέρα) 

8 0 

8479891090 Άλλα 8 0 

8479899010 Μηχανές πίεσης και διέλασης 8 0 

8479899020 Μηχανές και συσκευές πλοίων ή αλιευτικής βιομηχανίας 8 3 

8479899030 Μηχανές τοποθέτησης θηλειών ή σωληνωτών καψουλιών 8 0 

8479899040 Αυτόματες μηχανές συναρμολόγησης μαγνητικής ταινίας 8 0 

8479899050 Μηχανές επίχρισης 8 0 

8479899060 Χειριστές αυτόματης πόρτας 8 0 

8479899080 Αυτόματες μηχανές περιέλιξης για τη αλιεία 8 0 

8479899091 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 0 

8479899092 Μηχανές στήριξης σε επιφάνεια για ηλεκτρονικά εξαρτήματα 16 7
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8479899099 Άλλα 8 3 

8479901010 Κλιματιστικών ψυκτικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένων των 
εξαρτημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων) 

8 0 

8479901020 Μηχανών και μηχανικών συσκευών για οικιακή χρήση 8 0 

8479901030 Οχημάτων του κεφαλαίου 87 8 0 

8479902000 Αυτών που διευκρινίζονται στη διάκριση 8479.89.9080 8 0 

8479903000 Μηχανών και μηχανικών συσκευών για την κατασκευή εξαρτημά 
των για ημιαγωγούς 

8 0 

8479909010 Μηχανών και συσκευών για τα δημόσια έργα, τη δόμηση ή ανά 
λογες εργασίες 

8 0 

8479909020 Μηχανών και συσκευών για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών 
ή φυτικών λιπών ή ελαίων 

8 0 

8479909030 Μηχανών σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας 8 0 

8479909040 Μηχανών και συσκευών επεξεργασίας μετάλλου 8 3 

8479909050 Μηχανών για την ανάμειξη, τη μάλαξη, τη θραύση, τη λείανση, τη 
διαλογή, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποί 
ηση ή την ανατάραξη 

8 3 

8479909060 Μηχανών πίεσης και διέλασης 8 0 

8479909070 Μηχανών και συσκευών πλοίων ή αλιευτικής βιομηχανίας 8 3 

8479909080 Αυτόματες μηχανές συναρμολόγησης μαγνητικής ταινίας 8 0 

8479909090 Άλλα 8 3 

8480100000 Κάσες (πλαίσια) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου 8 0 

8480200000 Βάσεις για μήτρες 8 0 

8480300000 Μοντέλα για μήτρες 8 0 

8480410000 Τύποι για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 8 0 

8480490000 Άλλα 8 0 

8480500000 Μήτρες για το γυαλί 8 0 

8480600000 Μήτρες για τις ορυκτές ύλες 8 0 

8480710000 Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 8 0 

8480790000 Άλλα 8 0 

8481100000 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης 8 3
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8481201000 Βαλβίδες (δικλείδες) για τη μετάδοση ενέργειας με ελαιοϋδραυ 
λικό σύστημα 

8 5 

8481202000 Βαλβίδες (δικλείδες) για τη μετάδοση ενέργειας με σύστημα 
συμπιεσμένου αέρα 

8 5 

8481300000 Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης 8 7 

8481400000 Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας 8 3 

8481801010 Μηχανές που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 8 5 

8481801020 Μηχανές που λειτουργούν με υδραυλική πίεση 8 5 

8481801030 Άλλες με αυτόματο έλεγχο μηχανισμού 8 7 

8481801090 Άλλα 8 5 

8481802000 Κρουνοί, κάνουλες και σιφόνια 8 3 

8481809000 Άλλα 8 3 

8481901000 Ενεργοποιητές 8 3 

8481909000 Άλλα 8 3 

8482101000 Εσωτερικής διαμέτρου άνω των 100 mm 8 5 

8482102000 Εσωτερικής διαμέτρου κάτω των 100 mm 13 5 

8482200000 Ένσφαιρα τριβής (ρουλεμάν) με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών 
κυλίνδρων 

8 7 

8482300000 Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού 8 3 

8482400000 Ρουλεμάν με βελόνες 8 3 

8482500000 Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους 8 3 

8482800000 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν 8 5 

8482910000 Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες 8 3 

8482990000 Άλλα 8 3 

8483101000 Για αεροσκάφη 3 0 

8483109010 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 3 

8483109090 Άλλα 8 5 

8483201000 Για αεροσκάφη 3 0 

8483209000 Άλλα 8 0 

8483301000 Για αεροσκάφη 3 0 

8483309000 Άλλα 8 3 

8483401010 Ελικωτοί άξονες 3 0
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8483401090 Άλλα 3 0 

8483409010 Εργαλεία 8 3 

8483409020 Κιβώτια ταχυτήτων 8 0 

8483409030 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 0 

8483409041 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 0 

8483409049 Άλλα 8 0 

8483409090 Άλλα 8 3 

8483501000 Για αεροσκάφη 8 0 

8483509000 Άλλα 8 0 

8483601000 Για αεροσκάφη 3 0 

8483609000 Άλλα 8 0 

8483901000 Για αεροσκάφη 3 0 

8483909000 Άλλα 8 0 

8484101000 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 3 

8484109000 Άλλα 8 3 

8484200000 Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές 8 5 

8484900000 Άλλα 8 0 

8486101000 Στυπτήρια με φυγοκεντρική διαδικασία 0 0 

8486102000 Συσκευές για την ανάπτυξη ή την έλξη μονοκρυσταλλικών ημια 
γωγών πλινθωμάτων 

0 0 

8486103010 Μηχανές πριονίσματος (κοπής) μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών 
πλινθωμάτων σε τεμάχια 

0 0 

8486103020 Λειαντικές ή στιλβωτικές μηχανές για την κατεργασία ημιαγωγών 
δίσκων (wafers), συμπεριλαμβανομένων των μηχανών για γυάλι 
σμα ή ξύσιμο 

0 0 

8486103090 Άλλα 8 0 

8486104011 Μηχανές για την κατεργασία κάθε υλικού μέσω αφαίρεσης υλικού 
στην παραγωγή ημιαγωγών δίσκων (wafers) 

0 0 

8486104019 Άλλα 8 7 

8486104020 Συσκευές για απόξεση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων «wafers», 
που λειτουργούν με ηλεκτροχημικές διαδικασίες, με δέσμες ηλε 
κτρονίων ή ιόντων ή με εκτόξευση πλάσματος 

0 0 

8486105010 Κλίβανοι και φούρνοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση) 0 0
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8486105020 Κλίβανοι και φούρνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλε 
κτρικές απώλειες 

0 0 

8486105030 Άλλοι κλίβανοι 0 0 

8486109000 Άλλα 8 0 

8486201000 Στυπτήρια με φυγοκεντρική διαδικασία 0 0 

8486202100 Κλίβανοι και φούρνοι που θερμαίνονται με αντίσταση (με έμμεση 
θέρμανση) 

0 0 

8486202210 Συσκευές για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγω 
γούς δίσκους (wafers) 

0 0 

8486202290 Άλλα 8 0 

8486202310 Συσκευές για ταχεία θέρμανση των ημιαγωγών δίσκων (wafers) 0 0 

8486202390 Άλλα 0 0 

8486203000 Εμφυτευτές ιόντων για την βελτίωση των ιδιοτήτων των ημιαγω 
γών 

0 0 

8486204000 Μηχανές για τοποθέτηση μεμβράνης ή για επίστρωση μετάλλου 
σε δίσκους (wafers) 

0 0 

8486205110 Για ημιαγωγούς συναρμογών 0 0 

8486205190 Άλλα 8 0 

8486205910 Για ημιαγωγούς συναρμογών 0 0 

8486205990 Άλλα 8 0 

8486206010 Συσκευές άμεσης εγγραφής σε δίσκους (wafers) 0 0 

8486206020 Φωτοεπαναλήπτες 0 0 

8486206090 Άλλα 0 0 

8486207000 Συσκευές για την υγρή εγχάραξη, ανάπτυξη, απόξεση, ή καθαρι 
σμό ημιαγωγών δίσκων (wafers) 

0 0 

8486208110 Κόπτες λέιζερ για το κόψιμο ραγών επαφής σε υλικά ημιαγωγών 0 0 

8486208190 Άλλα 8 7 

8486208200 Συσκευές για ξηρά εγχάραξη ιχνών σε ημιαγώγιμα υλικά με ηλε 
κτροχημικές διαδικασίες, με δέσμες ηλεκτρονίων ή ιόντων ή με 
εκτόξευση πλάσματος 

0 0 

8486208300 Συσκευές για απόξεση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers), 
που λειτουργούν με ηλεκτροχημικές διαδικασίες, με δέσμες ηλε 
κτρονίων ή ιόντων ή με εκτόξευση πλάσματος 

0 0 

8486209110 Συσκευές ψεκασμού για εγχάραξη, απόξεση ή καθαρισμό ημιαγω 
γών δίσκων (wafers) 

0 0
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8486209120 Μηχανές για καθαρισμό και για απολύμανση των μεταλλικών 
συναρμογών για συσκευασίες ημιαγωγών πριν από τη διαδικασία 
ηλεκτροεπικάλυψης 

0 0 

8486209190 Άλλα 0 0 

8486209200 Μηχανές επικάλυψης και ανάπτυξης ή σταθεροποίησης της φωτο 
αντοχής 

0 0 

8486209310 Λειαντικές ή στιλβωτικές μηχανές για την κατεργασία ημιαγωγών 
δίσκων (wafers), συμπεριλαμβανομένων των μηχανών για γυάλι 
σμα ή ξύσιμο 

0 0 

8486209320 Μηχανές τεμαχισμού για τη χάραξη ή την αυλάκωση ημιαγωγών 
δίσκων (wafers) 

0 0 

8486209390 Άλλα 8 0 

8486209400 Μηχανή για πλύσιμο δίσκων (wafers) μεταφορέα ή σωλήνα 0 0 

8486209500 Μηχανές για την τοποθέτηση ταινίας σε δίσκους (wafers) 0 0 

8486209600 Μηχανές για το πριόνισμα δίσκων (wafers) σε ψηφίδες (chips) 0 0 

8486209900 Άλλα 8 0 

8486301000 Συσκευές για την υγρή εγχάραξη, ανάπτυξη, απόξεση, ή καθαρι 
σμό 

0 0 

8486302000 Συσκευές για την προβολή ή την πραγμάτωση σχεδιαγραμμάτων 
κυκλωμάτων σε ευαίσθητα υποστρώματα για διατάξεις απεικόνι 
σης με επίπεδη οθόνη 

0 0 

8486303010 Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτο 
νίων 

8 7 

8486303020 Που λειτουργούν με υπερήχους 8 0 

8486303030 Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση 8 0 

8486303041 Μηχανές στεγνής χάραξης 8 0 

8486303049 Άλλα 8 0 

8486304010 Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα 8 0 

8486304020 Μηχανές χάραξης 8 0 

8486304090 Άλλα 8 0 

8486305010 Μηχανές επίχρισης 8 0 

8486305020 Μηχανές επίχρισης και ανάπτυξης 8 0 

8486305031 Που λειτουργούν με φυσική μέθοδο 8 0 

8486305032 Που λειτουργούν με χημική μέθοδο 8 0 

8486305039 Άλλα 8 0
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8486306010 Διανεμητές συναρμογών, συνδέσμων, διαχωριστών ή μορίων 
υγρού κρυστάλλου 

8 0 

8486306090 Άλλα 8 0 

8486307000 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι φυγόκεντροι στεγνωτήρες 

8 0 

8486308000 Μηχανικές συσκευές για τη διασπορά ή εκτόξευση ή ψεκασμό 
υγρών ή σκόνης 

8 5 

8486309010 Συναρμολογητής πίνακα 8 0 

8486309020 Ρομπότ για την κατασκευή επίπεδων οθονών 8 3 

8486309090 Άλλα 8 0 

8486401010 Συσκευές δημιουργίας προτύπων που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή μασκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με 
φωτοευαίσθητη ρητίνη 

0 0 

8486401020 Φρεζομηχανές εστιασμένης δέσμης ιόντων που προορίζονται για 
την αφαίρεση ή την επιδιόρθωση μασκών και δικτύων 

0 0 

8486401030 Μηχανές επικάλυψης και ανάπτυξης ή σταθεροποίησης φωτοαντο 
χής 

0 0 

8486401090 Άλλα 8 0 

8486402010 Συσκευές σύνδεσης πλίνθων, στοιχεία στήριξης αυτόματης ταινίας 
και συγκολλητές σύρματος για συναρμολόγηση ημιαγωγών 

0 0 

8486402020 Μηχανές για την εισαγωγή ή την αφαίρεση ημιαγωγών διατάξεων 8 0 

8486402031 Εξοπλισμός συσκευασίας σε καψάκια για τη συναρμολόγηση 
ημιαγωγών 

0 0 

8486402039 Άλλα 8 0 

8486402040 Μηχανές για τη συγκόλληση μικροσφαιριδίων από κράμα σε 
πλάκα κυκλώματος ημιαγωγών ή σε κεραμική πλάκα 

3 0 

8486402050 Συσκευές που προορίζονται για τη σύνδεση ή αποσύνδεση δίσκων 
(wafers) λείανσης σε κεραμικό μπλοκ 

8 0 

8486402061 Μηχανές για χύτευση με έγχυση 8 0 

8486402062 Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφο 
ποίηση σε θερμή κατάσταση 

8 0 

8486402063 Άλλες μηχανές για χύτευση ή άλλη μορφοποίηση, εκτός από 
εξωθητήρες, μηχανές για χύτευση με φύσημα και για μορφοποί 
ηση ή αναγόμωση των επισώτρων ή χύτευση ή μορφοποίηση 
αεροθαλάμων 

8 3
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8486402070 Μήτρες για καουτσούκ ή πλαστικές ύλες για χύτευση με έγχυση ή 
συμπίεση 

0 0 

8486402080 Μηχανή για σύνδεση μήτρας ημιαγωγού, πλύσιμο δίσκων (wafers) 
μεταφορέα ή σωλήνα 

0 0 

8486402091 Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) 
κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανί 
σματος κατεργασίας μετάλλου για καλωδιώσεις ημιαγωγών, με ή 
χωρίς ψηφιακό σύστημα ελέγχου. 

0 0 

8486402092 Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) 
κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανί 
σματος κατεργασίας μετάλλου εκτός των καλωδιώσεων ημιαγω 
γών, με ή χωρίς ψηφιακό σύστημα ελέγχου. 

8 0 

8486402099 Άλλα 8 0 

8486403010 Αυτόματες μηχανές και συσκευές για μεταφορά, διακίνηση και 
αποθήκευση ημιαγωγών δίσκων (wafers), κασετών και κυτίων 
για δίσκους (wafers) και λοιπών υλικών για ημιαγωγούς διατάξεις 

0 0 

8486403090 Άλλα 0 0 

8486404011 Στερεοσκοπικά μικροσκόπια ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό 
και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών σταυ 
ρών εστίασης (reticles) 

0 0 

8486404012 Άλλα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία ειδικά εξοπλισμένα 
για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων πυριτίου 
(wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) 

0 0 

8486404020 Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλισμένα για τον 
χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή δικτυω 
τών σταυρών εστίασης (reticles) 

0 0 

8486409000 Άλλα 8 0 

8486901010 Της διάκρισης 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3010, 
8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4020, 
8486.10.5010, 8486.10.5020 ή 8486.10.5030 

0 0 

8486901020 Της διάκρισης 8486.10.3090, 8486.10.4019 ή 8486.10.9000 8 

– Της διάκρισης 8486.10.3090 0 

– Της διάκρισης 8486.10.4019 3 

– Της διάκρισης 8486.10.9000 0
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8486902010 Της διάκρισης 8486.20.1000, 8486.20.2100, 8486.20.2210, 
8486.20.2310, 8486.20.2390, 8486.20.3000, 
8486.20.4000, 8486.20.5110, 8486.20.5910, 
8486.20.6010, 8486.20.6020, 8486.20.6090, 
8486.20.7000, 8486.20.8110, 8486.20.8200, 
8486.20.8300, 8486.20.9110, 8486.20.9120, 
8486.20.9190, 8486.20.9200, 8486.20.9310, 
8486.20.9320, 8486.20.9400, 8486.20.9500 ή 
8486.20.9600 

0 0 

8486902020 Της διάκρισης 8486.20.2290, 8486.20.5190, 8486.20.5990, 
8486.20.8190, 8486.20.9390 ή 8486.20.9900 

8 

– Της διάκρισης 8486.20.9390 0 

– Της διάκρισης 8486.20.8190 3 

– Της διάκρισης 8486.20.5190, 8486.20.5990 0 

– Της διάκρισης 8486.20.2290 0 

– Της διάκρισης 8486.20.9900 0 

8486903010 Της διάκρισης 8486.30.1000 ή 8486.30.2000 0 0 

8486903020 Της διάκρισης 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 
8486.30.3041, 8486.30.3049, 8486.30.4010, 
8486.30.4020, 8486.30.4090, 8486.30.7000, 
8486.30.8000, 8486.30.9020 ή 8486.30.9090 

8 

– Της διάκρισης 8486.30.7000 3 

– Της διάκρισης 8486.30.8000 5 

– Της διάκρισης 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090 0 

– Της διάκρισης 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 
8486.30.3041, 8486.30.3049 

3 

– Της διάκρισης 8486.30.9020 3 

– Της διάκρισης 8486.30.9090 0 

8486903030 Της διάκρισης 8486.30.5010, 8486.30.5020, 8486.30.5031, 
8486.30.5032, 8486.30.5039, 8486.30.6010, 8486.30.6090 
ή 8486.30.9010 

8 0
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8486904010 Της διάκρισης 8486.40.1010, 8486.40.1020, 8486.40.1030, 
8486.40.2010, 8486.40.2031, 8486.40.2070, 
8486.40.2080, 8486.40.2091, 8486.40.3010, 
8486.40.3090, 8486.40.4011, 8486.40.4012 ή 
8486.40.4020 

0 0 

8486904020 Της διάκρισης 8486.40.1090, 8486.40.2020, 8486.40.2039, 
8486.40.2040, 8486.40.2050, 8486.40.2061, 
8486.40.2062, 8486.40.2063, 8486.40.2092, 8486.40.2099 
ή 8486.40.9000 

8 0 

8487100000 Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους 8 3 

8487901000 Για οχήματα του κεφαλαίου 87 8 3 

8487909010 Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι λαδιού 8 3 

8487909090 Άλλα 8 3 

8501101000 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501102000 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος 8 0 

8501103000 Κινητήρες κοινοί 8 0 

8501201000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
100 W 

8 0 

8501202000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 100 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 W 

8 0 

8501203000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W 8 0 

8501311010 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 100 W 8 0 

8501311090 Άλλα 8 0 

8501312000 Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501321000 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501322000 Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501331000 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501332000 Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501341000 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501342000 Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος 8 0 

8501401000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 100 W 8 0 

8501402000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 100 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 W 

8 0 

8501403000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kW 

8 0
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8501404000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW 8 0 

8501510000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 8 0 

8501520000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kW 

8 3 

8501531000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 375 kW 8 3 

8501532000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
1 500 kW 

8 0 

8501534000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 500 kW 8 3 

8501611000 Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 750 VA 8 0 

8501612000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 VA αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kVA 

8 0 

8501620000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

8 0 

8501631000 Με ισχύ τουλάχιστον ισοδύναμη με 400 kW 0 0 

8501639000 Άλλα 8 0 

8501640000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 0 0 

8502111000 Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 750 VA 8 0 

8502112000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 VA αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kVA 

8 0 

8502120000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

8 3 

8502131010 Με ισχύ τουλάχιστον ισοδύναμη σε 400 kW 0 0 

8502131090 Άλλα 8 0 

8502132000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
3 500 kVA 

0 0 

8502134000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 500 kVA 0 0 

8502201000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 8 0 

8502202000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

8 0 

8502203010 Με ισχύ τουλάχιστον ισοδύναμη με 400 kW 0 0 

8502203090 Άλλα 8 0 

8502204000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 0 0 

8502311000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 8 0
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8502312000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

8 0 

8502313000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 kVA 

8 0 

8502314000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 8 0 

8502391000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 8 0 

8502392000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

8 0 

8502393000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 kVA 

8 0 

8502394000 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 8 0 

8502400000 Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 8 0 

8503001000 Κινητήρων 8 3 

8503002000 Γεννητριών και συγκροτημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 8 0 

8503003000 Περιστροφικών μεταλλακτών 8 0 

8504101010 Με ένταση ρεύματος κάτω του 1 A 8 0 

8504101020 Με ένταση ρεύματος άνω του 1 A αλλά κάτω των 20 A 8 3 

8504102000 Με ένταση άνω των 20 A, αλλά κάτω των 60 A 8 0 

8504103000 Με ένταση άνω των 60 A 8 0 

8504211000 Μετασχηματιστές μέτρησης 8 0 

8504219010 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 
100 kVΑ 

8 0 

8504219020 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 100 
kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 650 kVA 

8 0 

8504221000 Μετασχηματιστές μέτρησης 8 0 

8504229010 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kVA 

8 0 

8504229020 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
1 000 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kVA 

8 0 

8504229030 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
5 000 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA 

8 0 

8504230000 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
10 000 kVΑ 

8 0 

8504311000 Μετασχηματιστές μέτρησης 8 0
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8504312000 Ρυθμιστές τάσης 8 0 

8504319010 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 
100 VA 

8 0 

8504319020 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει το 
100 VA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 VA 

8 0 

8504319040 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
500 VA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1kVA 

8 0 

8504321000 Μετασχηματιστές μέτρησης 8 0 

8504322000 Ρυθμιστές τάσης 8 0 

8504329010 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει το 
1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 5kVA 

8 0 

8504329020 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει 16kVA 

8 0 

8504331000 Μετασχηματιστές μέτρησης 8 0 

8504332000 Ρυθμιστές τάσης 8 0 

8504339010 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 16 
kVA, αλλά δεν υπερβαίνει 30kVA 

8 0 

8504339020 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
30 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kVA 

8 0 

8504339040 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
100 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA 

8 0 

8504341000 Μετασχηματιστές μέτρησης 8 0 

8504342000 Ρυθμιστές τάσης 8 0 

8504349010 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
500 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 kVA 

8 0 

8504349030 Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 
2 000 kVΑ 

8 0 

8504401010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504401090 Άλλα 8 0 

8504402011 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504402019 Άλλα 8 3
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8504402091 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504402099 Άλλα 8 0 

8504403010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504403090 Άλλα 8 0 

8504404010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504404090 Άλλα 8 3 

8504405010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504405090 Άλλα 8 0 

8504409011 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 0 0 

8504409019 Άλλα 0 0 

8504409091 Για συσκευές τηλεπικοινωνίας 0 0 

8504409099 Άλλα 8 0 

8504501010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504501090 Άλλα 8 0 

8504502010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504502090 Άλλα 8 0 

8504509010 Για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές 
μονάδες τους, καθώς και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504509090 Άλλα 8 0 

8504901000 PCA (σύνθετα τυπωμένα κυκλώματα) της διάκρισης 8504.40, 
8504.50, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τυπω 
μένα κυκλώματα της διάκρισης 85.34, για μηχανές αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων και τις σχετικές μονάδες τους, καθώς 
και συσκευές τηλεπικοινωνίας 

0 0 

8504909000 Άλλα 8 0 

8505111000 Από alnico 8 0 

8505119000 Άλλα 8 0
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8505191000 Από οξείδιο του σιδήρου 8 0 

8505199000 Άλλα 8 0 

8505200000 Ηλεκτρομαγνητικές συζεύξεις, συμπλέκτες και φρένα 8 0 

8505901000 Ηλεκτρομαγνήτες 8 0 

8505902000 Ηλεκτρομαγνητικές ή μαγνητικές διατάξεις στερέωσης και παρό 
μοιες διατάξεις συγκράτησης. 

8 0 

8505903000 Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 8 0 

8505909000 Μέρη 8 0 

8506101000 Ηλεκτρικές στήλες που περιέχουν μαγγάνιο 13 0 

8506102000 Αλκαλικές ηλεκτρικές στήλες που περιέχουν μαγγάνιο 13 0 

8506109000 Άλλα 8 0 

8506300000 Με οξείδιο του υδραργύρου 8 0 

8506400000 Με οξείδιο του αργύρου 8 0 

8506500000 Με λίθιο 8 0 

8506600000 Αέρα-ψευδαργύρου 8 0 

8506801000 Οξείδιο του ψευδαργύρου 8 0 

8506809000 Άλλα 8 0 

8506900000 Μέρη 8 0 

8507100000 Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση 
των εμβολοφόρων κινητήρων 

8 0 

8507200000 Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο 8 0 

8507300000 Με καδμιονικέλιο 8 3 

8507400000 Με σιδηρονικέλιο 8 0 

8507801000 Μεταλλικού υδρογονομένου νικελίου 8 0 

8507802000 Ιόντων λιθίου 8 0 

8507803000 Πολυμερές λιθίου 8 0 

8507809000 Άλλα 8 0 

8507901000 Διαχωριστές 8 0 

8507909000 Άλλα 8 0 

8508110000 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι οποίες διαθέτουν 
κονιόσακο ή άλλο δοχείο με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει 
τα 20 l 

8 0
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8508191000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση 8 0 

8508199000 Άλλα 8 3 

8508600000 Άλλες ηλεκτρικές σκούπες 8 3 

8508701000 Της διάκρισης 8508.11.0000 ή 8508.19.1000 8 0 

8508702000 Της διάκρισης 8508.19.9000 ή 8508.60.0000 8 3 

8509400000 Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για 
το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών 

8 0 

8509801000 Μύλοι του καφέ 8 0 

8509802000 Μύλοι πάγου 8 0 

8509803000 Παρκετέζες 8 0 

8509804000 Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας 8 0 

8509809000 Άλλα 8 0 

8509900000 Μέρη 8 0 

8510100000 Ξυριστικές μηχανές 8 0 

8510200000 Κουρευτικές μηχανές 8 0 

8510300000 Αποτριχωτικές συσκευές 8 0 

8510901000 Ξυριστικών μηχανών 8 0 

8510902000 Κουρευτικών μηχανών 8 0 

8510903000 Αποτριχωτικών συσκευών 8 0 

8511101000 Για αεροσκάφη 3 0 

8511109000 Άλλα 8 0 

8511201000 Για αεροσκάφη 3 0 

8511209000 Άλλα 8 0 

8511301000 Για αεροσκάφη 3 0 

8511309000 Άλλα 8 0 

8511401000 Για αεροσκάφη 3 0 

8511409000 Άλλα 8 0 

8511501000 Για αεροσκάφη 3 0 

8511509000 Άλλα 8 0 

8511801000 Για αεροσκάφη 3 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8511809000 Άλλα 8 0 

8511901000 Για αεροσκάφη 3 0 

8511909000 Άλλα 8 0 

8512100000 Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα 

8 0 

8512201000 Φώτα 8 0 

8512202000 Εξοπλισμός σηματοδότησης 8 0 

8512300000 Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης 8 0 

8512400000 Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων 
πάγου και του αχνού 

8 0 

8512900000 Μέρη 8 0 

8513101000 Λάμπες ασφαλείας του είδους που χρησιμοποιείται στα ορυχεία 8 0 

8513102000 Φλας 8 0 

8513109000 Άλλα 8 0 

8513900000 Μέρη 8 0 

8514101000 Για εργαστήρια 8 0 

8514102000 Για τη μεταλλουργία 8 0 

8514103000 Για βιομηχανίες τροφίμων 8 0 

8514109000 Άλλα 8 0 

8514201000 Για εργαστήρια 8 0 

8514202000 Για τη μεταλλουργία 8 0 

8514203000 Για βιομηχανίες τροφίμων 8 0 

8514209000 Άλλα 8 0 

8514300000 Άλλοι κλίβανοι και φούρνοι 8 3 

8514401000 Για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

8514409000 Άλλα 8 0 

8514901000 Για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

8514909000 Άλλα 8 0 

8515110000 Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης 8 0 

8515190000 Άλλα 8 3 

8515211010 Τύπου ρομπότ 8 0
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8515211090 Άλλα 8 0 

8515212010 Τύπου ρομπότ 8 0 

8515212090 Άλλα 8 0 

8515213010 Τύπου ρομπότ 8 0 

8515213090 Άλλα 8 0 

8515219010 Τύπου ρομπότ 8 0 

8515219090 Άλλα 8 0 

8515291000 Συγκολλητές σημείων 8 0 

8515292000 Συγκολλητές ραφής 8 0 

8515293000 Συγκολλητές άκρων 8 0 

8515299000 Άλλα 8 0 

8515311010 Τύπου ρομπότ 8 0 

8515311090 Άλλα 8 0 

8515319010 Τύπου ρομπότ 8 0 

8515319090 Άλλα 8 3 

8515391000 Μηχανές και συσκευές συγκόλλησης των μετάλλων με βολταϊκό 
τόξο 

8 0 

8515399000 Άλλα 8 0 

8515801000 Μηχανήματα υπερήχων 8 3 

8515802000 Μηχανήματα εκτόξευσης δέσμης ηλεκτρονίων 8 0 

8515803000 Μηχανήματα που λειτουργούν με λέιζερ 8 0 

8515809000 Άλλα 8 0 

8515901000 Μηχανές συγκόλλησης 8 0 

8515909000 Άλλα 8 0 

8516100000 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη 
θέρμανσή του, ηλεκτρικά 

8 0 

8516210000 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση 8 0 

8516290000 Άλλα 8 0 

8516310000 Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών 8 0 

8516320000 Άλλες συσκευές για την κόμμωση 8 0 

8516330000 Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών 8 0 

8516400000 Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος 8 0
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8516500000 Φούρνοι με μικροκύματα 8 0 

8516601000 Ηλεκτρικοί φούρνοι 8 0 

8516602000 Ηλεκτρικοί βραστήρες ρυζιού (συμπεριλαμβανομένων των βρα 
στήρων με μόνιμη λειτουργία διατήρησης ζεστού) 

8 0 

8516609000 Άλλα 8 0 

8516710000 Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού 8 0 

8516720000 Φρυγανιέρες 8 0 

8516791000 Βραστήρας 8 0 

8516799000 Άλλα 8 0 

8516800000 Ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις 8 0 

8516900000 Μέρη 8 0 

8517110000 Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό 0 0 

8517121010 Με ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη 0 0 

8517121090 Άλλα 0 0 

8517122010 Με ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη 0 0 

8517122090 Άλλα 0 0 

8517123010 Με ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη 0 0 

8517123090 Άλλα 0 0 

8517124010 Με ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη 0 0 

8517124090 Άλλα 0 0 

8517129010 Με ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη 0 0 

8517129090 Άλλα 0 0 

8517181000 Του τύπου με ωθούμενο δακόπτη 0 0 

8517189000 Άλλα 0 0 

8517611000 Σταθμοί πομποδεκτών βάσης 0 0 

8517619000 Άλλα 0 0 

8517621000 Τηλέτυπα 0 0 

8517622010 Για δημόσιες ανταλλαγές 0 0 

8517622020 Για δημόσιες ανταλλαγές 0 0 

8517622090 Άλλα 0 0 

8517623110 Τερματικός εξοπλισμός 0 0
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8517623120 Επαναλήπτης 0 0 

8517623190 Άλλα 0 0 

8517623210 Τερματικός εξοπλισμός 0 0 

8517623220 Επαναλήπτης 0 0 

8517623290 Άλλα 0 0 

8517623310 Οπτικός επαναλήπτης 0 0 

8517623320 Τερματικός εξοπλισμός οπτικής γραμμής 0 0 

8517623390 Άλλα 0 0 

8517623410 Μετατροπέας αναλογικού-ψηφιακού και ψηφιακού-αναλογικού 0 0 

8517623420 Codec (κωδικοποιητής/ αποκωδικοποιητής) 0 0 

8517623430 Διαποδιαμορφωτής (Modem) (συμπεριλαμβανομένης της κάρτας 
διαποδιαμορφωτή (modem card) 

0 0 

8517623490 Άλλα 0 0 

8517623510 Του τύπου FDM (πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας) 0 0 

8517623520 Του τύπου TDM (διαμόρφωση διαίρεσης χρόνου) 0 0 

8517623590 Άλλα 0 0 

8517623900 Άλλα 0 0 

8517624010 Πληκτροτηλέφωνα 0 0 

8517624020 Τηλεγραφική συσκευή εικόνας 0 0 

8517624090 Άλλα 0 0 

8517625000 Συσκευές μετάδοσης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγρα 
φία 

0 0 

8517626010 Τηλεγραφική συσκευή εκτύπωσης 0 0 

8517626020 Συσκευή τηλεγράφησης φωτογραφίας 0 0 

8517626031 Συσκευές χειροπομποδέκτης (Walkie-talkie) 0 0 

8517626039 Άλλα 0 0 

8517626040 Εξοπλισμός διαβίβασης φαξ 0 0 

8517626050 Συσκευές μεταγωγής για ραδιοτηλεπικοινωνία 0 0 

8517626060 Επαναλήπτης για ραδιοτηλεπικοινωνία 0 0 

8517626090 Άλλα 0 0
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8517627000 Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων 0 0 

8517629000 Άλλα 0 0 

8517691100 Συσκευή λήψης υψηλής συχνότητας (HF-high frequency), μέσης 
συχνότητας (MF) ή χαμηλής συχνότητας (LF) 

8 0 

8517691211 Φορητοί δέκτες τηλεειδοποίησης [κλήσης], προειδοποίησης ή 
αναζήτησης προσώπων 

0 0 

8517691219 Άλλα 8 0 

8517691290 Άλλα 8 0 

8517691900 Άλλα 8 0 

8517692000 Τηλέφωνα με εικόνα 0 0 

8517699000 Άλλα 0 0 

8517701010 Συσκευές ενσύρματου τηλέφωνου 0 0 

8517701020 Συσκευές κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρμα 
των δικτύων 

0 0 

8517701090 Άλλα 0 0 

8517702000 Της διάκρισης 8517.61 0 0 

8517703010 Τηλέτυπα 0 0 

8517703021 Για δημόσιες ανταλλαγές 0 0 

8517703022 Για δημόσιες ανταλλαγές 0 0 

8517703029 Άλλα 0 0 

8517703031 Εξοπλισμός μεταφορέα ομοαξονικών καλωδίων 0 0 

8517703032 Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες 0 0 

8517703039 Άλλα 0 0 

8517703041 Τηλεγραφική συσκευή εικόνας 0 0 

8517703049 Άλλα 0 0 

8517703050 Συσκευές μετάδοσης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγρα 
φία 

0 0 

8517703060 Συσκευή μετάδοσης με ενσωματωμένη συσκευή λήψης για τη 
ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία άλλη από αυτή της διάκρισης 
8517.70.10 

0 0 

8517703070 Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων 0 0 

8517703090 Άλλα 0 0
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8517704011 Φορητοί δέκτες τηλεειδοποίησης [κλήσης], προειδοποίησης ή 
αναζήτησης προσώπων 

0 0 

8517704019 Άλλα 8 0 

8517704020 Εικονοτηλέφωνα 0 0 

8517704090 Άλλα 8 0 

8518101000 Μικρόφωνα με φάσμα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, 
διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και ύψους που δεν 
υπερβαίνει τα 3 mm για τηλεπικοινωνιακή χρήση 

0 0 

8518109000 Άλλα 8 0 

8518210000 Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο 8 0 

8518220000 Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο 8 3 

8518291000 Για τηλεπικοινωνιακή χρήση, (χωρίς περίβλημα, με φάσμα συχνό 
τητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει 
τα 50 mm) 

0 0 

8518299000 Άλλα 8 0 

8518304000 Ακουστικά ενσύρματης τηλεφωνίας 0 0 

8518309000 Άλλα 8 0 

8518400000 Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας 8 0 

8518500000 Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου 8 0 

8518901000 Συστήματα τυπωμένων κυκλωμάτων (PCA-printed circuit assem
blies) των διακρίσεων 8518.10.1000, 8518.29.1000 

0 0 

8518909000 Άλλα 8 0 

8519201000 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου που λειτουργούν με κέρματα ή 
δίσκους, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου 

8 0 

8519209000 Άλλες συσκευές χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου 8 0 

8519301000 Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων 8 0 

8519309000 Άλλα 8 0 

8519500000 Συσκευές αυτόματου τηλεφωνητή 0 0 

8519811000 Μηχανές για υπαγόρευση χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής 
ήχου 

8 0 

8519812100 Κασετόφωνα, όπως ορίζονται στις σημειώσεις της διάκρισης 1 του 
κεφαλαίου 85 

8 0
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8519812210 Για οχήματα 8 0 

8519812220 Φορητά, διαφορετικά από αυτά που ορίζονται στις σημειώσεις της 
διάκρισης 1 του κεφαλαίου 85 

8 0 

8519812290 Άλλα 8 0 

8519812310 Για οχήματα 8 0 

8519812320 Φορητού τύπου 8 0 

8519812390 Άλλα 8 0 

8519812900 Άλλα 8 0 

8519813000 Μηχανές για υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 

8 0 

8519814111 Για οχήματα 8 0 

8519814112 Φορητού τύπου 8 0 

8519814119 Άλλα 8 0 

8519814190 Άλλα 8 0 

8519814210 Για οχήματα 8 0 

8519814220 Φορητού τύπου 8 0 

8519814290 Άλλα 8 0 

8519814310 Τύπου καρουλιού 8 0 

8519814390 Άλλα 8 0 

8519815010 Τύπου καρουλιού 8 0 

8519815020 Με δίσκο 8 0 

8519815030 Με κασέτες 8 0 

8519815090 Άλλα 8 0 

8519819000 Άλλες συσκευές εγγραφής ήχου, με ή χωρίς ενσωματωμένη διά 
ταξη αναπαραγωγής ήχου 

8 0 

8519891010 Χωρίς μεγάφωνο 8 0 

8519891090 Άλλα 8 0 

8519892000 Μηχανές για υπαγόρευση χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής 
ήχου 

8 0 

8519893000 Στερεοφωνικές συσκευές με ή χωρίς ενσωματωμένη διάταξη ανα 
παραγωγής ήχου 

8 0 

8519899010 Άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διά 
ταξη εγγραφής ήχου 

8 0
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8519899020 Άλλες συσκευές εγγραφής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη 
αναπαραγωγής ήχου 

8 0 

8521101000 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 12,7 mm 8 0 

8521102000 Με πλάτος μέχρι 12,7 mm 8 0 

8521901000 Με δίσκο 8 0 

8521909000 Άλλα 8 0 

8522100000 Φωνογραφικοί αναγνώστες 8 0 

8522901010 Για εγγραφή ήχου 8 0 

8522901020 Για εγγραφή βίντεο 8 0 

8522901090 Άλλα 8 0 

8522902000 Φωνογράφος λέιζερ 8 0 

8522909010 Επίπεδες οθόνες (συμπεριλαμβανομένων των LCD, EL(ηλεκτροφω 
ταύγεια), πλάσματος και άλλων τεχνολογιών) για συσκευές αυτό 
ματου τηλεφωνητή 

0 0 

8522909020 Συστήματα τυπωμένων κυκλωμάτων (PCA- printed circuit assem
blies) για συσκευές αυτόματου τηλεφωνητή, που αποτελούνται 
από ένα ή περισσότερα τυπωμένα κυκλώματα της κλάσης 85.34 

0 0 

8522909090 Άλλα 8 0 

8523210000 Κάρτες με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία με ή χωρίς εγγραφή 8 0 

8523291110 Με πλάτος μέχρι 4 mm 0 0 

8523291120 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
6,5 mm 

0 0 

8523291130 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 mm 0 0 

8523291210 Δισκέτες 0 0 

8523291290 Άλλα 0 0 

8523291900 Άλλα 0 0 

8523292111 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523292119 Άλλα 0 0 

8523292121 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523292129 Άλλα 0 0 

8523292131 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0
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8523292139 Άλλα 0 0 

8523292211 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523292219 Άλλα 8 0 

8523292221 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523292229 Άλλα 8 0 

8523292231 Με εγγραφή βίντεο 13 % ή 20 won/ 
min(σε κανονική 

ταχύτητα) 

0 

8523292239 Άλλα 8 0 

8523292911 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523292919 Άλλα 0 0 

8523292991 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523292992 Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων 
και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή 
να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω 
μηχανής αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523292999 Άλλα 8 0 

8523401000 Μέσα χωρίς εγγραφή 0 0 

8523402111 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523402119 Άλλα 0 0 

8523402120 Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά 8 0 

8523402131 Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων 
και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή 
να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω 
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523402139 Άλλα 8 0 

8523402911 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523402919 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8523402991 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523402992 Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων 
και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή 
να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω 
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523402999 Άλλα 8 0 

8523511000 Μέσα χωρίς εγγραφή 0 0 

8523512110 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523512190 Άλλα 0 0 

8523512910 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523512920 Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων 
και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή 
να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω 
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523512990 Άλλα 8 0 

8523521000 Κάρτες με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 
και μέρη της 

0 0 

8523529000 Άλλα και τα μέρη τους 8 0 

8523591000 Μέσα χωρίς εγγραφή 0 0 

8523592110 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523592190 Άλλα 0 0 

8523592910 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523592920 Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων 
και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή 
να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω 
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523592990 Άλλα 8 0 

8523593000 Κάρτες και πινακίδες ενεργοποίησης εκ του σύνεγγυς 0 0 

8523801000 Μέσα χωρίς εγγραφή 0 0 

8523802100 Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα 8 0 

8523802210 Περιέχουν δεδομένα ή εντολές για χρήση σε αυτόματο εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων 

0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8523802290 Άλλα 0 0 

8523802910 Με εγγραφή βίντεο 8 0 

8523802920 Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων 
και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή 
να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω 
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων 

0 0 

8523802990 Άλλα 8 0 

8525501000 Συσκευές για ραδιοφωνικές εκπομπές 8 0 

8525502000 Συσκευές τηλεοπτικής διαβίβασης 8 0 

8525509000 Άλλα 8 3 

8525601000 Συσκευές για ραδιοφωνικές εκπομπές 0 0 

8525602000 Συσκευές τηλεοπτικής διαβίβασης 0 0 

8525609000 Άλλα 0 0 

8525801010 Για συσκευή βιντεοεγγραφής 8 0 

8525801020 Για οθόνες τηλεόρασης 8 0 

8525801090 Άλλα 8 0 

8525802010 Βιντεοσυσκευές λήψης σταθερών εικόνων 0 0 

8525802090 Άλλα 0 0 

8525803000 Βιντεοκάμερες 0 0 

8526101000 Για αεροσκάφη 8 3 

8526109000 Άλλα 8 0 

8526911010 Για αεροσκάφη 8 0 

8526911090 Άλλα 8 0 

8526912010 Για αεροσκάφη 8 0 

8526912090 Άλλα 8 0 

8526913010 Για αεροσκάφη 8 0 

8526913020 Για οχήματα 8 0 

8526913090 Άλλα 8 0 

8526914000 Δέκτες Loran 8 0 

8526919010 Για αεροσκάφη 8 0 

8526919020 Για οχήματα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8526919090 Άλλα 8 0 

8526920000 Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 8 0 

8527120000 Ραδιοκασετόφωνα τσέπης 8 0 

8527131000 Με κασέτες 8 0 

8527132000 Με δίσκο 8 0 

8527133000 Συνδυασμός με κασέτες και δίσκους 8 0 

8527139000 Άλλα 8 0 

8527190000 Άλλα 8 0 

8527211000 Με κασέτες 8 0 

8527212000 Με δίσκο 8 0 

8527213000 Συνδυασμός με κασέτες και δίσκους 8 0 

8527219000 Άλλα 8 0 

8527290000 Άλλα 8 0 

8527911010 Με κασέτες 8 0 

8527911020 Με δίσκο 8 0 

8527911030 Συνδυασμός με κασέτες και δίσκους 8 0 

8527911090 Άλλα 8 0 

8527919000 Άλλα 8 0 

8527920000 Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή 

8 0 

8527990000 Άλλα 8 0 

8528410000 Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή 
κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων της κλάσης 
84.71 

0 0 

8528491010 Οθόνες τηλεόρασης ειδικά κατασκευασμένες για ιατρικούς σκο 
πούς 

8 0 

8528491090 Άλλα 8 0 

8528492010 Οθόνες τηλεόρασης ειδικά κατασκευασμένες για ιατρικούς σκο 
πούς 

8 0 

8528492090 Άλλα 8 0 

8528511000 Οθόνη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 0 0 

8528519000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8528591010 Οθόνες τηλεόρασης ειδικά κατασκευασμένες για ιατρικούς σκο 
πούς 

8 0 

8528591090 Άλλα 8 0 

8528592010 Οθόνες τηλεόρασης ειδικά κατασκευασμένες για ιατρικούς σκο 
πούς 

8 0 

8528592090 Άλλα 8 0 

8528610000 Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή 
κυρίως με αυτόματη σύστημα επεξεργασίας δεδομένων της κλά 
σης 84.71 

0 0 

8528690000 Άλλα 8 0 

8528711010 Χρωματισμός 8 0 

8528711020 Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 8 0 

8528712010 Υποστήριξη λήψης εκπομπής της οποίας η κατακόρυφη διακρι 
τική ικανότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 720 γραμμών 

8 0 

8528712090 Άλλα 8 0 

8528719010 Χρωματισμός 8 0 

8528719020 Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 8 0 

8528721010 Αναλογικό 8 0 

8528721020 Ψηφιακό 8 0 

8528722010 Αναλογικό 8 0 

8528722020 Ψηφιακό 8 0 

8528723010 Αναλογικό 8 0 

8528723020 Ψηφιακό 8 0 

8528724010 Αναλογικό 8 0 

8528724020 Ψηφιακό 8 0 

8528729000 Άλλα 8 0 

8528731000 Φθορίζουσα οθόνη με σωλήνα Βraun μήκους κάτω των 37 cm σε 
διαγώνιο γραμμή 

8 0 

8528732000 Φθορίζουσα οθόνη με σωλήνα Βraun μήκους άνω των 37 cm 
αλλά κάτω των 45,72 cm σε διαγώνιο γραμμή 

8 0 

8528733000 Φθορίζουσα οθόνη με σωλήνα Βraun μήκους άνω των 45,72 cm 
σε διαγώνιο γραμμή 

8 0 

8528739000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8529101000 Για συσκευές ραντάρ 8 0 

8529109100 Συσκευές για ραδιοναυσιπλοΐα ή ραδιοτηλεχειρισμό 8 0 

8529109210 Για τη λήψη από δορυφόρους 8 0 

8529109290 Άλλα 8 0 

8529109300 Του είδους που χρησιμοποιείται με συσκευές ραδιοτηλεφωνίας 
και ραδιοτηλεγραφίας 

0 0 

8529109900 Άλλα 8 3 

8529901000 Συσκευών ραντάρ 8 3 

8529909100 Συσκευών για ραδιοναυσιπλοΐα ή ραδιοτηλεχειρισμό 8 0 

8529909200 Συσκευής μετάδοσης για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές 8 0 

8529909400 Δεκτών ραδιοφωνικής εκπομπής 8 0 

8529909500 Τηλεοπτικών μηχανών λήψης 8 0 

8529909610 Συντονιστής για χρώμα 8 0 

8529909620 Συντονιστής για μαύρο και άσπρο ή μονόχρωμο 8 0 

8529909630 Οθόνη για προβολή βίντεο 8 0 

8529909640 Άλλα μέρη για χρώμα 8 0 

8529909650 Άλλα μέρη για μαύρο και άσπρο ή μονόχρωμο 8 0 

8529909910 Συσκευής μετάδοσης με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή 
ψηφιακή μηχανή λήψης (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών 
μηχανών λήψης βίντεο σταθερής εικόνας) 

0 0 

8529909920 Της διάκρισης 8528.51, 8528.41.0000 ή 8528.61.0000 0 0 

8529909990 Άλλα 8 0 

8530101010 Εξοπλισμός εδάφους 8 0 

8530101090 Άλλα 8 0 

8530109000 Άλλα 8 0 

8530800000 Άλλος εξοπλισμός 8 0 

8530900000 Μέρη 8 0 

8531101000 Συναγερμοί διάρρηξης 8 0 

8531102000 Συναγερμοί φωτιάς 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8531103000 Συναγερμοί αερίου 8 0 

8531104000 Ηλεκτρικά κουδούνια 8 0 

8531105000 Σειρήνες 8 0 

8531109000 Άλλες συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης 8 0 

8531201000 Πίνακες ενδείξεων με ενσωματωμένες διατάξεις υγρού κρυστάλλου 
(LCD) 

0 0 

8531202000 Πίνακες ενδείξεων με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (LED) 0 0 

8531801000 Πίνακες ενδείξεων με ενσωματωμένες οργανικές φωτοδιόδους 
(OLED) 

8 0 

8531809000 Άλλα 8 0 

8531901000 Της διάκρισης 8531.10 8 0 

8531902000 Της διάκρισης 8531.20 0 0 

8531909000 Άλλα 8 0 

8532100000 Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά 
κυκλώματα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ 
αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος) 

0 0 

8532210000 Με ταντάλιο 0 0 

8532220000 Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο 0 0 

8532230000 Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση 0 0 

8532240000 Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις 0 0 

8532250000 Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη 0 0 

8532290000 Άλλα 0 0 

8532301000 Μεταβλητοί πυκνωτές πολυαιθυλενίου 0 0 

8532309000 Άλλα 0 0 

8532901000 Σταθεροί πυκνωτές 0 0 

8532902000 Μεταβλητοί πυκνωτές 0 0 

8532909000 Άλλα 0 0 

8533100000 Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση 0 0 

8533211000 Τύπου ψηφίδας (chip) 0 0 

8533219000 Άλλα 0 0 

8533291000 Τύπου ψηφίδας (chip) 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8533299000 Άλλα 0 0 

8533310000 Για ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 
20 W 

0 0 

8533390000 Άλλα 0 0 

8533401000 Αντιστάσεις μεταβλητές με άνθρακα 0 0 

8533402000 Θερμοστάτης 0 0 

8533403000 Βαριστόρ (μεταβλητή αντίσταση) 0 0 

8533409000 Άλλα 0 0 

8533901000 Μεταβλητές αντιστάσεις 0 0 

8533909000 Άλλα 0 0 

8534001000 Προκύπτουν από τη διαμόρφωση με παθητικά στοιχεία (επαγω 
γείς, αντιστάσεις και πυκνωτές) 

0 0 

8534002000 Τύπου ταινίας ή προκύπτουν από τη μορφοποίηση με κυκλώματα 
που λειτουργούν ως αγώγιμο πλαίσιο 

0 0 

8534009000 Άλλα 0 0 

8535100000 Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες 8 0 

8535211000 Ισχύος άνω των 7,25 kV 8 0 

8535212000 Ισχύος ίσης με 7,25 kV και άνω αλλά κατώτερης των 75,5 kV 8 0 

8535291000 Ισχύος κάτω των 200 kV 8 0 

8535292000 Ισχύος ίσης με 200 kV και άνω 8 0 

8535301000 Ισχύος κάτω των 7,25 kV 8 0 

8535302000 Ισχύος ίσης με 7,25 kV και άνω, αλλά κατώτερης των 72,5 kV 8 0 

8535303000 Ισχύος ίσης με 72,5 kV και άνω, αλλά κατώτερης των 200 kV 8 0 

8535304000 Ισχύος ίσης με 200 kV και άνω 8 0 

8535400000 Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντι 
στάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού 

8 0 

8535901000 Συζευκτήρας 8 0 

8535902000 Ηλεκτρικός τερματικός σταθμός 8 0 

8535909000 Άλλα 8 0 

8536101000 Τύπου σωλήνα 8 0 

8536109000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8536200000 Αυτόματοι διακόπτες 8 0 

8536300000 Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 8 0 

8536410000 Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 60 V 8 0 

8536490000 Άλλα 8 3 

8536501000 Περιστροφικά 8 0 

8536502000 Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου 8 0 

8536503000 Μικρού τύπου 8 0 

8536504000 Μαγνητικοί διακόπτες (συμπεριλαμβανομένων των μαγνητικών 
εξαρτημάτων επαφής) 

8 0 

8536509010 Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 11 
Α 

0 0 

8536509020 Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτε 
λούνται από οπτικά συζευγμένα κυκλώματα εξόδου (μεμονωμένοι 
διακόπτες θυρίστορ EP) 

0 0 

8536509030 Θερμικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών διακοπτών που αποτε 
λούνται από ένα τρανζίστορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολογία 
«chip on chip») για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V 

0 0 

8536509090 Άλλα 8 0 

8536610000 Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) 8 0 

8536691000 Για ομοαξονικά καλώδια και τυπωμένα κυκλώματα 0 0 

8536699000 Άλλα 8 0 

8536701000 Είδη από πλαστικές ύλες 8 3 

8536702000 Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις 8 0 

8536703010 Είδη που κατασκευάζονται με χύτευση απλή ή σε τύπους, απο 
τύπωση ή σφυρηλάτηση, χωρίς όμως περαιτέρω επεξεργασία 

0 0 

8536703090 Άλλα 8 0 

8536901000 Κουτιά σύνδεσης 0 0 

8536909010 Σύνδεση και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια 0 0 

8536909090 Άλλα 8 0 

8537101000 Πίνακες διακοπτών 8 3 

8537102000 Αυτόματοι πίνακες ελέγχου 8 0 

8537109000 Άλλα 8 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8537201000 Πίνακες διακοπτών 8 0 

8537202000 Αυτόματοι πίνακες ελέγχου 8 0 

8537209000 Άλλα 8 0 

8538100000 Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέ 
ματα για τα είδη της κλάσης 85.37, χωρίς τις συσκευές τους 

8 0 

8538901000 Μεταγωγείς 8 0 

8538902000 Αυτόματοι διακόπτες 8 0 

8538903000 Ηλεκτρονόμοι 8 0 

8538904000 Αυτόματοι πίνακες ελέγχου 8 0 

8538909000 Άλλα 8 0 

8539100000 Φάροι και προβολείς σφραγισμένοι 8 0 

8539210000 Λαμπτήρες βολφραμίου αλογόνου 8 3 

8539221000 Λαμπτήρες πυράκτωσης 8 0 

8539222000 Διακοσμητικοί λαμπτήρες 8 0 

8539223000 Προβολείς 8 0 

8539224000 Φανοί για την προσέλκυση ψαριών 8 0 

8539229000 Άλλα 8 0 

8539290000 Άλλα 8 0 

8539310000 Λαμπτήρες φθορισμού, θερμής καθόδου 8 0 

8539321000 Λαμπτήρες υδραργύρου 8 0 

8539322000 Λαμπτήρες ατμών νατρίου 8 0 

8539323000 Μεταλλικές λάμπες αλογόνου 8 3 

8539390000 Άλλα 8 0 

8539410000 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου 8 0 

8539491010 Μηχανές και μηχανικές συσκευές για την κατασκευή διατάξεων 
για ημιαγωγούς 

3 0 

8539491090 Άλλα 8 0 

8539492000 Λαμπτήρες με υπέρυθρες ακτίνες 8 0 

8539901000 Λαμπτήρες πυράκτωσης 8 0 

8539902000 Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων 8 0 

8539909000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8540110000 Χρωματισμός 8 0 

8540120000 Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 8 0 

8540201000 Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης 8 0 

8540209000 Άλλα 8 0 

8540400000 Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών/δεδομένων, έγχρωμοι, με 
βήμα φωσφορίζουσας κοκκιδωτής οθόνης μικρότερο από 0,4 mm 

8 0 

8540500000 Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, ασπρόμαυροι ή άλλοι 
μονόχρωμοι 

8 0 

8540601000 Χρωματισμός 8 0 

8540609000 Άλλα 8 0 

8540710000 Μάγνετρον 8 0 

8540720000 Κλύστρον 8 0 

8540790000 Άλλα 8 0 

8540810000 Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης 8 0 

8540891000 Θερμιονικές λυχνίες και σωλήνες για πομπούς 8 0 

8540892000 Λυχνίες εκκένωσης 8 0 

8540893000 Digitron 8 0 

8540899000 Άλλα 8 0 

8540911000 Πηνία εκτροπής 8 0 

8540912000 Ηλεκτρονικά όπλα 8 0 

8540913000 Μάσκες σκίασης 8 0 

8540919000 Άλλα 8 0 

8540990000 Άλλα 8 0 

8541101000 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8541109000 Άλλα 0 0 

8541211000 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8541219000 Άλλα 0 0 

8541291000 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8541299000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8541301000 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8541302000 Θυρίστορ 0 0 

8541303000 Διοδικοί διακόπτες (διάκ) 0 0 

8541304000 Τριαδικοί διακόπτες (τριάκ) 0 0 

8541401000 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8541402010 Διατάξεις λέιζερ 0 0 

8541402090 Άλλα 0 0 

8541409010 Φωτοβολταϊκά κύτταρα 0 0 

8541409020 Φωτοβολταϊκά κύτταρα (φωτοβολταϊκά κύτταρα συμπεριλαμβανο 
μένων των ηλιακών κυψελών, των φωτοδιόδων, φωτοσυζευκτών 
και φωτοηλεκτρονόμων) 

0 0 

8541409030 Διατάξεις με σύζευξη φορτίου (CCD) 0 0 

8541409090 Άλλα 0 0 

8541501000 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8541502000 Διατάξεις ανόρθωσης 0 0 

8541509000 Άλλα 0 0 

8541601000 Δονητής κρυστάλλου 0 0 

8541609000 Άλλα 0 0 

8541901000 Πλαίσια μολύβδου 0 0 

8541902000 Διόδων 0 0 

8541903000 Κρυσταλλολυχνίες 0 0 

8541909000 Άλλα 0 0 

8542311010 Ψηφίδες (chips), πλινθία και wafers που δεν έχουν κοπεί ακόμη 
σε ψηφίδες (chips) 

0 0 

8542311020 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) για υπολογιστές 0 0 

8542311030 Μικροσυσκευές ελέγχου 0 0 

8542311040 Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος 0 0 

8542311090 Άλλα 0 0 

8542312000 Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 0 0 

8542313000 Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών ψηφίδων 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8542321010 DRAM (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης) 0 0 

8542321020 SRAM (στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης) 0 0 

8542321030 Μνήμη τύπου «flash» 0 0 

8542321090 Άλλα 0 0 

8542322000 Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 0 0 

8542323000 Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών ψηφίδων 0 0 

8542331000 Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 0 0 

8542332000 Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 0 0 

8542333000 Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών ψηφίδων 0 0 

8542391000 Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 0 0 

8542392000 Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 0 0 

8542393000 Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών ψηφίδων 0 0 

8542901010 Πλαίσια μολύβδου 0 0 

8542901090 Άλλα 0 0 

8542902010 Πλαίσια μολύβδου 0 0 

8542902090 Άλλα 0 0 

8542903010 Πλαίσια μολύβδου 0 0 

8542903090 Άλλα 0 0 

8543100000 Επιταχυντές σωματιδίων 8 0 

8543200000 Γεννήτριες σημάτων 8 0 

8543300000 Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλε 
κτροφόρησης 

8 0 

8543701000 Ηλεκτροδότες φρακτών 8 0 

8543702010 Ιατρικές συσκευές υδατοηλεκτρόλυσης 8 0 

8543702020 Ηλεκτρικές συσκευές καλλωπισμού 8 0 

8543702030 Κονσόλες ήχου 8 0 

8543702040 Εξισωτής 8 0 

8543702050 Γεννήτρια όζοντος 8 0 

8543702090 Άλλα 8 0 

8543703000 Ηλεκτρικές συσκευές με λειτουργίες μετάφρασης ή λεξικού 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8543709010 Ενισχυτές υψηλής συχνότητας 8 0 

8543709020 Ανιχνευτές, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών αισθητήρων 8 0 

8543709030 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διέγερση των νεύρων (T.E.N.S) 0 0 

8543709090 Άλλα 8 0 

8543901000 Ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 0 0 

8543909010 Επίπεδες οθόνες για συσκευές με λειτουργίες μετάφρασης ή λεξι 
κού (συμπεριλαμβανομένων των LCD, EL (ηλεκτροφωταύγεια), 
πλάσματος και άλλων τεχνολογιών) 

0 0 

8543909020 Συστήματα τυπωμένων κυκλωμάτων (PCA-printed circuit assem
blies) για συσκευές με λειτουργίες μετάφρασης ή λεξικού, που 
αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τυπωμένα κυκλώματα της 
κλάσης 85.34 

0 0 

8543909090 Άλλα 8 0 

8544111000 Σύρματα ή καλώδια με μόνωση λάκας ή σμάλτου 8 0 

8544119000 Άλλα 8 0 

8544190000 Άλλα 8 0 

8544200000 Ομοαξονικά καλώδια και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί 8 0 

8544300000 Συρμάτινες διατάξεις ανάφλεξης και άλλες συρμάτινες διατάξεις 
των τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία 

8 0 

8544421010 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες 0 0 

8544421090 Άλλα 8 0 

8544422010 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες 0 0 

8544422090 Άλλα 8 0 

8544429010 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες 0 0 

8544429090 Άλλα 8 0 

8544491011 Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 0 0 

8544491012 Για τάση που υπερβαίνει τα 80 V, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 1 000 V 

8 0 

8544491090 Άλλα 8 0 

8544492011 Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 0 0 

8544492012 Για τάση που υπερβαίνει τα 80 V, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 1 000 V 

8 3 

8544492090 Άλλα 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8544499011 Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 0 0 

8544499012 Για τάση που υπερβαίνει τα 80 V, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 1 000 V 

8 0 

8544499090 Άλλα 8 0 

8544601010 Μονωμένα σύρματα με πλαστική ύλη 8 0 

8544601090 Άλλα 8 3 

8544602010 Μονωμένα σύρματα με πλαστική ύλη 8 0 

8544602090 Άλλα 8 0 

8544603010 Μονωμένα σύρματα με πλαστική ύλη 8 0 

8544603090 Άλλα 8 0 

8544700000 Καλώδια από οπτικές ίνες 0 0 

8545110000 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους 5 0 

8545190000 Άλλα 5 0 

8545200000 Βούρτσες 8 0 

8545901000 Ράβδος άνθρακα 8 0 

8545909000 Άλλα 8 0 

8546101000 Ισχύος κάτω του 1 000 V 8 0 

8546102000 Ισχύος άνω των 1 000 V 8 0 

8546201000 Ισχύος κάτω του 1 000 V 8 0 

8546202000 Ισχύος άνω του 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kV 8 0 

8546203000 Ισχύος άνω του 10 kV, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kV 8 0 

8546204000 Ισχύος άνω του 100 kV, αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kV 8 0 

8546205000 Ισχύος άνω των 300 kV 8 0 

8546901000 Μονωτές με τεχνητό πλαστικό υλικό 8 0 

8546909000 Άλλα 8 0 

8547100000 Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό 8 0 

8547200000 Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες 8 0 

8547900000 Άλλα 8 0 

8548101000 Της διάκρισης 3824.90 6,5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8548102000 Της διάκρισης 7204.21, 7204.29, 7204.30 ή 7204.49 0 0 

8548103000 Της διάκρισης 7404.00 0 0 

8548104010 Της διάκρισης 7503.00 0 0 

8548104020 Της διάκρισης 7902.00 0 0 

8548105000 Της διάκρισης 7802.00 0 0 

8548106010 Της διάκρισης 8107.30 3 0 

8548106020 Της διάκρισης 8111.00 3 0 

8548107000 Της διάκρισης 8506.10, 8506.30, 8506.40 ή 8506.50 8 0 

8548109000 Άλλα 8 0 

8548901000 Ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 0 0 

8548909000 Άλλα 8 0 

8601100000 Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 5 5 

8601200000 Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές 5 0 

8602100000 Ντιζελοηλεκτρικές άμαξες 0 0 

8602900000 Άλλα 0 0 

8603101000 Αυτοκινητάμαξες 5 5 

8603102000 Κλειστά και ανοιχτά φορτηγά 5 0 

8603901000 Πούλμαν 5 0 

8603902000 Οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές 5 0 

8604001000 Εργαστήρια 5 0 

8604002000 Γερανοί 5 3 

8604003000 Οχήματα δοκιμών 5 0 

8604004000 Οχήματα ελέγχου γραμμών (δραιζίνες) 5 3 

8604009000 Άλλα 5 0 

8605001010 Κλινάμαξες 5 0 

8605001090 Άλλα 5 0 

8605002000 Βαγόνια αποσκευών 5 0 

8605003000 Ταχυδρομικά οχήματα 5 0 

8605004000 Νοσοκομειακοί συρμοί 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8605009000 Άλλα 5 0 

8606100000 Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια 0 0 

8606300000 Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα της διάκρισης 
8606.10 

0 0 

8606911000 Βαγόνια ισόθερμα, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρι 
σης 8606.10 

0 0 

8606919000 Άλλα 0 0 

8606920000 Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 
60 cm (ανατρεπόμενα) 

0 0 

8606990000 Άλλα 0 0 

8607110000 Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης 5 0 

8607120000 Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών 5 0 

8607191000 Άξονες 5 3 

8607192000 Τροχοί 5 3 

8607193000 Ζεύγος αξόνων και τροχών 5 3 

8607199000 Άλλα 5 0 

8607210000 Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους 5 5 

8607290000 Άλλα 5 3 

8607301000 Άγκιστρα 5 0 

8607302000 Διάταξη ζεύξης 5 3 

8607303000 Προσκρουστήρες 5 3 

8607309000 Άλλα 5 0 

8607910000 Για σιδηροδρομικές μηχανές 5 0 

8607990000 Άλλα 5 3 

8608001000 Μόνιμος εξοπλισμός σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών· 8 0 

8608002000 Μηχανικός εξοπλισμός σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου 
της κυκλοφορίας 

8 0 

8608009000 Μέρη 8 0 

8609001000 Για τη μεταφορά ρευστών υλών 0 0 

8609002000 Για τη μεταφορά συμπιεσμένου αερίου 0 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8609003000 Για τη μεταφορά κανονικών αγαθών και υλικών 0 0 

8609004000 Για τη μεταφορά ζώντων ζώων 0 0 

8609005000 Θάλαμοι κατάψυξης και ψύξης 0 0 

8609009000 Άλλα 0 0 

8701100000 Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι 8 0 

8701201000 Καινούργια 8 5 

8701202000 Μεταχειρισμένα 8 5 

8701300000 Ελκυστήρες τοποθέτησης τροχαίου υλικού 0 0 

8701901010 Καινούργια 8 5 

8701901020 Μεταχειρισμένα 8 5 

8701909110 Λιγότερο των 50HP 0 0 

8701909190 Άλλα 0 0 

8701909900 Άλλα 8 0 

8702101010 Καινούργια 10 0 

8702101020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8702102010 Καινούργια 10 0 

8702102020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8702103010 Καινούργια 10 0 

8702103020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8702901010 Καινούργια 10 0 

8702901020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8702902010 Καινούργια 10 0 

8702902020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8702903010 Καινούργια 10 0 

8702903020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8703101000 Για κίνηση στο χιόνι 8 0 

8703102000 Οχήματα για γήπεδα γκόλφ 8 0 

8703109000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8703217000 Καινούργια 8 5 

8703218000 Μεταχειρισμένα 8 5 

8703227000 Καινούργια 8 5 

8703228000 Μεταχειρισμένα 8 5 

8703231010 Καινούργια 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 3 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703231020 Μεταχειρισμένα 8 

– Τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 3 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703239010 Καινούργια 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 3 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8703239020 Μεταχειρισμένα 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 3 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703241010 Καινούργια 8 

– Τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703241020 Μεταχειρισμένα 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703249010 Καινούργια 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8703249020 Μεταχειρισμένα 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703317000 Καινούργια 8 5 

8703318000 Μεταχειρισμένα 8 5 

8703321010 Καινούργια 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 5 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703321020 Μεταχειρισμένα 8 

– Τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 5 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8703329010 Καινούργια 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 5 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703329020 Μεταχειρισμένα 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 5 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 3 

8703337000 Καινούργια 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 5 

8703338000 Μεταχειρισμένα 8 

– τύπου λιμουζίνας (sedan) 3 

– τύπου jeep 3 

– τύπου ανοικτού φορτηγού, τύπου κλειστού φορτηγού και παρό 
μοιου τύπου 

5 

– κλειστών αυτοκινήτων τύπου Break 5 

– ασθενοφόρα 5 

– τροχόσπιτα 5 

– άλλα 5 

8703907000 Ηλεκτρικά οχήματα 8 5
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8703909000 Άλλα 8 5 

8704100000 Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρη 
σιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο 

0 0 

8704211010 Καινούργια 10 0 

8704211020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8704219010 Οχήματα καταψύκτες και ψυγεία 10 0 

8704219020 Βυτιοφόρα οχήματα 10 0 

8704219090 Άλλα 10 0 

8704221011 Καινούργια 10 3 

8704221012 Μεταχειρισμένα 10 3 

8704221091 Καινούργια 10 3 

8704221092 Μεταχειρισμένα 10 3 

8704229010 Οχήματα καταψύκτες και ψυγεία 10 0 

8704229020 Βυτιοφόρα οχήματα 10 0 

8704229090 Άλλα 10 0 

8704231010 Καινούργια 10 5 

8704231020 Μεταχειρισμένα 10 5 

8704239010 Οχήματα καταψύκτες και ψυγεία 10 0 

8704239020 Βυτιοφόρα οχήματα 10 0 

8704239090 Άλλα 10 3 

8704311010 Καινούργια 10 0 

8704311020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8704319010 Οχήματα καταψύκτες και ψυγεία 10 0 

8704319020 Βυτιοφόρα οχήματα 10 0 

8704319090 Άλλα 10 0 

8704321010 Καινούργια 10 0 

8704321020 Μεταχειρισμένα 10 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8704329010 Οχήματα καταψύκτες και ψυγεία 10 0 

8704329020 Βυτιοφόρα οχήματα 10 0 

8704329090 Άλλα 10 0 

8704901010 Καινούργια 10 0 

8704901020 Μεταχειρισμένα 10 0 

8704909010 Οχήματα καταψύκτες και ψυγεία 10 0 

8704909020 Βυτιοφόρα οχήματα 10 0 

8704909090 Άλλα 10 0 

8705101000 Τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα 8 0 

8705102000 Τύπου με δικτυωτό βραχίονα 8 0 

8705109000 Άλλα 8 0 

8705200000 Οχήματα με πύργο γεωτρήσεων (derricks) 8 0 

8705300000 Πυροσβεστικά οχήματα 8 0 

8705400000 Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες) 8 0 

8705901010 Γεωργικά φορτηγά καταβρεκτήρες 8 0 

8705901090 Άλλα 8 0 

8705909010 Φορτηγά-γερανοί οχημάτων 8 0 

8705909020 Φορτηγά καθαρισμού δρόμων 8 0 

8705909030 Κινητά εργαστήρια 8 0 

8705909040 Οχήματα κινητής ραδιοφωνίας 8 0 

8705909050 Κινητές κλινικές 8 0 

8705909060 Οχήματα ραντάρ και φορτηγά μετάδοσης και λήψης τηλεγραφίας, 
ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλεφωνίας 

8 0 

8705909070 Εκχιονιστήρες 8 0 

8705909090 Άλλα 8 3 

8706001010 Αυτών που αναφέρονται στη διάκριση 8701.20 ή 8701.90.10 8 0 

8706001090 Άλλα 8 0 

8706002000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.02 8 0 

8706003000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.03 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8706004000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.04 8 0 

8706005000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.05 8 0 

8707100000 Των οχημάτων της κλάσης 87.03 8 0 

8707901010 Αυτών που αναφέρονται στη διάκριση 8701.20 ή 8701.90.10 8 0 

8707901090 Άλλα 8 0 

8707902000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.02 8 0 

8707903000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.04 8 0 

8707904000 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.05 8 0 

8708100000 Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους 8 0 

8708210000 Ζώνες ασφαλείας 8 0 

8708290000 Άλλα 8 0 

8708301000 Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων 8 0 

8708302000 Ενισχυτές φρένων 8 0 

8708303000 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου πέδησης 8 0 

8708309000 Άλλα 8 0 

8708400000 Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους 8 0 

8708501000 Κινητήριοι άξονες με διαφορικό, με ή χωρίς άλλα όργανα μετά 
δοσης κίνησης και μέρη αυτών 

8 0 

8708502000 Μη κινητήριοι άξονες οχήματος και τα μέρη τους 8 0 

8708700000 Τροχοί και τα μέρη και εξαρτήματά τους 8 0 

8708800000 Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβά 
νονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)] 

8 0 

8708910000 Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους 8 0 

8708920000 Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης· τα μέρη αυτών 8 0 

8708930000 Συμπλέκτες και τα μέρη τους 8 0 

8708940000 Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως· τα μέρη τους 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8708951000 Αερόσακοι 8 0 

8708959000 Άλλα 8 0 

8708991010 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.01 8 0 

8708991020 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.02 8 0 

8708991030 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.03 8 0 

8708991040 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.04 8 0 

8708991050 Για μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην κλάση 87.05 8 0 

8708999000 Άλλα 8 0 

8709110000 Ηλεκτρικά 8 0 

8709190000 Άλλα 8 0 

8709900000 Μέρη 8 3 

8710001000 Δεξαμενές 0 0 

8710002000 Άλλα μηχανοκίνητα θωρακισμένα οχήματα μάχης 0 0 

8710009000 Μέρη 0 0 

8711101000 Μοτοσικλέτες 8 0 

8711102000 Μοτοποδήλατα 8 0 

8711103000 Πλευρικό κάνιστρο (Side-cars) 8 0 

8711109000 Άλλα 8 0 

8711201000 Μοτοσικλέτες 8 0 

8711202000 Πλευρικό κάνιστρο 8 0 

8711209000 Άλλα 8 0 

8711301000 Μοτοσικλέτες 8 0 

8711302000 Πλευρικό κάνιστρο 8 0 

8711309000 Άλλα 8 0 

8711401000 Μοτοσικλέτες 8 0 

8711402000 Πλευρικό κάνιστρο 8 0 

8711409000 Άλλα 8 0 

8711501000 Μοτοσικλέτες 8 0
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8711502000 Πλευρικό κάνιστρο 8 0 

8711509000 Άλλα 8 0 

8711901000 Μοτοσικλέτες 8 0 

8711902000 Πλευρικό κάνιστρο 8 0 

8711909000 Άλλα 8 0 

8712001000 Αγωνιστικά ποδήλατα 8 0 

8712009010 Για μεταφορά αγαθών 8 0 

8712009020 Τρίκυκλα 8 0 

8712009090 Άλλα 8 0 

8713100000 Χωρίς μηχανική προώθηση 0 0 

8713900000 Άλλα 0 0 

8714110000 Σέλες 8 0 

8714190000 Άλλα 8 0 

8714200000 Για αναπηρικές πολυθρόνες ή άλλα οχήματα για αναπήρους 0 0 

8714911000 Πλαίσια 8 0 

8714912000 Δίκρανα 8 0 

8714919000 Άλλα μέρη 8 0 

8714921000 Ζάντες 8 0 

8714922000 Ακτίνες 8 0 

8714931000 Πλήμνες, άλλες από πλήμνες φρένων και ομφαλούς φρένων 8 0 

8714932000 Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών 8 0 

8714941000 Ομφαλοί για φρένο 8 0 

8714942000 Άλλα φρένα 8 0 

8714949000 Μέρη αυτών 8 0 

8714950000 Σέλες 8 0 

8714961000 Ποδομοχλοί (πεντάλ) 8 0 

8714962000 Μηχανισμοί ποδομοχλών 8 0 

8714969000 Μέρη αυτών 8 0 

8714990000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8715000000 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους 8 0 

8716100000 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τύπου τροχόσπιτου, για 
κατοίκηση ή κατασκήνωση 

8 0 

8716200000 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα 
φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις 

8 0 

8716310000 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα βυτιοφόρα 8 0 

8716390000 Άλλα 8 0 

8716400000 Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 8 0 

8716801000 Χειροκίνητα καρότσια 8 0 

8716802000 Κάρα που σέρνονται από βόδια ή άλογα 8 0 

8716803000 Έλκηθρα 8 0 

8716809000 Άλλα 8 0 

8716901000 Ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 8 0 

8716909000 Άλλα 8 0 

8801001010 Ανεμοπλάνα 0 0 

8801001020 Αιωροπλάνα 0 0 

8801009010 Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα. 8 0 

8801009090 Άλλα 0 0 

8802111000 Για στρατιωτική χρήση 0 0 

8802119000 Άλλα 0 0 

8802121000 Για στρατιωτική χρήση 0 0 

8802129000 Άλλα 0 0 

8802201000 Τύπου ελικοστρόβιλων κινητήρων 0 0 

8802202000 Τύπου ελικοστρόβιλων κινητήρων τούρμπο 0 0 

8802203000 Τύπου αεροσκαφών με στροβιλοκινητήρες 0 0 

8802209000 Άλλα 0 0 

8802301000 Τύπου ελικοστρόβιλων κινητήρων 0 0 

8802302000 Τύπου ελικοστρόβιλων κινητήρων τούρμπο 0 0 

8802303000 Τύπου αεροσκαφών με στροβιλοκινητήρες 0 0 

8802309000 Άλλα 0 0 

8802401000 Τύπου ελικοστρόβιλων κινητήρων 0 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8802402000 Τύπου ελικοστρόβιλων κινητήρων τούρμπο 0 0 

8802403000 Τύπου αεροσκαφών με στροβιλοκινητήρες 0 0 

8802409000 Άλλα 0 0 

8802601010 Δορυφόροι 0 0 

8802601090 Άλλα 0 0 

8802602000 Οχήματα εκτόξευσης διαστημόπλοιων 0 0 

8802603000 Οχήματα υπό τροχιά στο διάστημα 0 0 

8803100000 Έλικες και έλικες ελικοπτέρων και τα μέρη τους 0 0 

8803200000 Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους 0 0 

8803301000 Αεροσκαφών 0 0 

8803302000 Ελικοπτέρων 0 0 

8803901000 Ανεμόπτερων και αιωρόπτερων 0 0 

8803902000 Διαστημόπλοια (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων) 0 0 

8803909000 Άλλα 0 0 

8804001000 Αλεξίπτωτα (συμπεριλαμβανομένων των κατευθυνόμενων και των 
στροφόπτωτων αλεξίπτωτων (rotochutes). 

0 0 

8804002000 Στροφόπτωτα (rοtοchutes) 0 0 

8804009010 Αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβανομένων των κατευθυνόμενων και των 
στροφόπτωτων αλεξίπτωτων (rotochutes) 

0 0 

8804009020 Στροφόπτωτων (rotochutes) 0 0 

8805101010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0 

8805101090 Άλλα 5 0 

8805102010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0 

8805102090 Άλλα 5 0 

8805109010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0 

8805109090 Άλλα 5 0 

8805211010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0 

8805211090 Άλλα 5 0 

8805212010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0 

8805212090 Άλλα 5 0 

8805291010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8805291090 Άλλα 5 0 

8805292010 Για στρατιωτική και αστυνομική χρήση 0 0 

8805292090 Άλλα 5 0 

8901100000 Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν 
κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων· οχηματαγωγά 
(φέρι-μποτ) κάθε είδους 

0 0 

8901200000 Δεξαμενόπλοια 0 0 

8901300000 Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901.20 0 0 

8901901000 Σκάφη για τη μεταφορά εμπορευμάτων 0 0 

8901902000 Σκάφη για τη μεταφορά τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων 0 0 

8902001010 Πλοία από χάλυβα 0 0 

8902001020 Πλοία από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες 0 0 

8902001030 Πλοία από ξύλο 0 0 

8902001090 Άλλα 0 0 

8902002010 Πλοία-εργοστάσια και άλλα σκάφη για την επεξεργασία ή την 
κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας 

0 0 

8902002090 Άλλα 0 0 

8903100000 Φουσκωτά 8 0 

8903910000 Πλοία ιστιοφόρα, με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα 8 0 

8903920000 Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή 8 0 

8903991000 Εξωλέμβια μηχανοκίνητα πλοία 8 0 

8903999000 Άλλα 8 0 

8904001000 Πλοία ρυμουλκά 5 0 

8904002000 Πλοία προωθητικά 5 0 

8904009000 Άλλα 5 0 

8905100000 Βυθοκόροι 5 0 

8905201000 Πλωτές εξέδρες γεώτρησης 5 0 

8905202000 Εξέδρες εξόρυξης 5 0 

8905209000 Άλλα 5 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/489

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 491 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

8905901000 Πλοία-φάροι 5 0 

8905902000 Πλοία-αντλίες 5 0 

8905903000 Πλωτοί-γερανοί 5 0 

8905904000 Σκάφη-γεννήτριες 5 0 

8905905000 Πλοία διάσωσης 5 0 

8905906000 Σκάφη-εργαστήρια 5 0 

8905907000 Πλοία γεώτρησης 5 0 

8905908000 Πλωτές δεξαμενές 5 0 

8905909000 Άλλα 5 0 

8906100000 Πολεμικά πλοία 0 0 

8906900000 Άλλα 0 0 

8907100000 Σχεδίες φουσκωτές 5 0 

8907901000 Σχεδίες (άλλες από αυτές της διάκρισης 8907.10) 5 0 

8907902000 Δεξαμενές 5 0 

8907903000 Στεγανά κιβώτια 5 0 

8907904000 Πλωτές αποβάθρες 5 0 

8907905000 Σημαδούρες 5 3 

8907906000 Πλωτοί υφαλοδείκτες 5 0 

8907909000 Άλλα 5 0 

8908001000 Πλοία, σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές προς διάλυση 0 0 

8908009000 Άλλα 0 0 

9001101000 Οπτικές ίνες 8 0 

9001102000 Δέσμες οπτικών ινών 8 0 

9001103000 Καλώδια από οπτικές ίνες 8 0 

9001200000 'Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες 8 0 

9001300000 Φακοί επαφής 8 3 

9001401000 Για τη διόρθωση της όρασης 8 0 

9001409000 Άλλα 8 0 

9001501000 Για τη διόρθωση της όρασης 8 0 

9001509000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9001901000 Πρίσματα 8 3 

9001902000 Καθρέφτες 8 0 

9001903000 Άλλοι φακοί 8 0 

9001909000 Άλλα 8 0 

9002111000 Για φωτογραφικές μηχανές 8 0 

9002119010 Για κινηματογραφικές συσκευές λήψης και συσκευές εγγραφής 
βιντεοταινιών 

8 0 

9002119020 Για μηχανές προβολής 8 3 

9002119090 Άλλα 8 0 

9002191000 Για μικροσκόπια 8 0 

9002192000 Για αστρονομικά τηλεσκόπια 8 0 

9002199000 Άλλα 8 3 

9002201000 Για φωτογραφικές μηχανές 8 0 

9002209000 Άλλα 8 0 

9002901000 Για φωτογραφικές μηχανές 8 0 

9002909010 Μηχανών και μηχανικών συσκευών για την κατασκευή διατάξεων 
για ημιαγωγούς 

3 0 

9002909090 Άλλα 8 0 

9003110000 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9003191000 Από πολύτιμα μέταλλα ή κράματα πολύτιμων μετάλλων 8 0 

9003199000 Άλλα 8 0 

9003900000 Μέρη 8 3 

9004101000 Από πολύτιμα μέταλλα ή κράματα πολύτιμων μετάλλων 8 0 

9004109000 Άλλα 8 3 

9004901010 Από πολύτιμα μέταλλα ή κράματα πολύτιμων μετάλλων 8 0 

9004901090 Άλλα 8 0 

9004909010 Από πολύτιμα μέταλλα ή κράματα πολύτιμων μετάλλων 8 0 

9004909090 Άλλα 8 0 

9005100000 Διόπτρες 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9005801000 Τηλεσκόπια 8 0 

9005802010 Τηλεσκόπια αντανάκλασης 8 0 

9005802020 Αστρονομικά διοπτρικά τηλεσκόπια 8 0 

9005802030 Όργανα ναυσιπλοΐας, ισημερινά ή ζενιθιακά τηλεσκόπια και αλτα 
ζυμούθια 

8 0 

9005802090 Άλλα 8 0 

9005809000 Άλλα 8 0 

9005900000 Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις 
στήριξης) 

8 0 

9006100000 Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης 

8 0 

9006301000 Για υποβρύχια φωτογράφηση 8 0 

9006302000 Φωτογραφικές μηχανές εναέριας φωτογράφησης 8 0 

9006303000 Συσκευές για ιατρικές και χειρουργικές εξετάσεις εσωτερικών 
οργάνων 

8 3 

9006304000 Φωτογραφικές μηχανές για ιατροδικαστικά ή εγκληματολογικά 
εργαστήρια 

8 0 

9006401000 Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση 8 0 

9006402000 Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση 8 0 

9006409000 Άλλα 8 0 

9006511000 Φωτογραφικές μηχανές για ειδικές χρήσεις 8 0 

9006519000 Άλλα 8 0 

9006521000 Φωτογραφικές μηχανές για ειδικές χρήσεις 8 0 

9006529010 Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρ 
μες 

8 0 

9006529090 Άλλα 8 0 

9006531000 Φωτογραφικές μηχανές για ειδικές χρήσεις 8 0 

9006539010 Φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης 8 0 

9006539020 Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρ 
μες 

8 0 

9006539090 Άλλα 8 0 

9006591000 Φωτογραφικές μηχανές για ειδικές χρήσεις 8 0 

9006599010 Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρ 
μες 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9006599090 Άλλα 8 0 

9006610000 Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπι 
αίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά») 

8 0 

9006691000 Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παρόμοια 8 0 

9006699000 Άλλα 8 0 

9006910000 Για μηχανές λήψης 8 3 

9006990000 Άλλα 8 3 

9007110000 Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 
8 mm 

8 0 

9007191000 Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 30 mm 8 0 

9007199000 Άλλα 8 0 

9007201000 Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm 8 0 

9007209010 Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 20 mm 8 0 

9007209020 Για ταινίες με πλάτος τουλάχιστον 20 mm 8 0 

9007910000 Για μηχανές λήψης 8 0 

9007920000 Για μηχανές προβολής 8 0 

9008100000 Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντς) 8 0 

9008200000 Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων 
μικροφορμών, με ή χωρίς δυνατότητα παραγωγής φωτοαντίγρα 
φων 

8 0 

9008300000 Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων 8 0 

9008401000 Φωτογραφικές μηχανές για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών 8 0 

9008402000 Για μικροφίλμ 8 0 

9008409000 Άλλα 8 0 

9008900000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9010101000 Για φωτοτυπογραφία 8 3 

9010102000 Για μικροφίλμ 8 0 

9010109010 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

9010109090 Άλλα 8 0 

9010501000 Συσκευές εμφάνισης για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

9010509000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9010600000 Οθόνες για προβολές 8 0 

9010901010 Των συσκευών της διάκρισης 9010.50.1000 0 0 

9010901090 Άλλα 0 0 

9010909000 Άλλα 8 3 

9011100000 Μικροσκόπια στερεοσκοπικά 8 3 

9011201000 Για φωτομικρογραφία 8 0 

9011209000 Άλλα 8 0 

9011801000 Πολωτικά μικροσκόπια 8 0 

9011802000 Μεταλλουργικά μικροσκόπια 8 0 

9011803000 Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης και μικροσκόπια παρεμβολής 8 0 

9011804000 Βιολογικά μικροσκόπια 8 0 

9011805000 Μικροσκόπια σύγκρισης 8 0 

9011809000 Άλλα 8 0 

9011900000 Μέρη και εξαρτήματα 8 3 

9012101000 Μικροσκόπια 8 0 

9012102000 Συσκευές διάθλασης του φωτός 8 0 

9012900000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9013100000 Διόπτρες σκόπευσης για όπλα· περισκόπια· διόπτρες για μηχανές, 
συσκευές ή όργανα του παρόντος κεφαλαίου ή του τμήματος XVI 

8 0 

9013200000 Λέιζερ (lasers), άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser) 8 0 

9013801010 Για οπτικοηλεκτρονικά ωρολόγια 8 0 

9013801020 Για ηλεκτρονικές αριθμομηχανές 0 0 

9013801030 Για τηλεοράσεις 8 0 

9013801090 Άλλα 8 0 

9013802000 Μεγεθυντικά γυαλιά, μεγεθυντικοί φακοί, κλωστόμετρα, 8 0 

9013803000 Μάτια πόρτας εισόδου(door eyes) 8 0 

9013809000 Άλλα 8 0 

9013901000 Της διάκρισης 9013.80.1020 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9013909000 Άλλα 8 0 

9014101010 Για αεροσκάφη 8 0 

9014101090 Άλλα 8 0 

9014102010 Για αεροσκάφη 8 0 

9014102090 Άλλα 8 0 

9014109000 Άλλα 8 0 

9014200000 Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα 
(άλλα από τις πυξίδες) 

8 0 

9014800000 Άλλα όργανα και συσκευές 8 0 

9014901000 Για αεροσκάφη 8 0 

9014909000 Άλλα 8 0 

9015100000 Τηλέμετρα 8 0 

9015200000 Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα 8 0 

9015300000 Επίπεδα 8 3 

9015400000 Όργανα και συσκευές εικονομετρίας 8 0 

9015801000 Για χερσαία χρήση. 8 0 

9015802000 Για υδρογραφική χρήση 8 0 

9015803000 Για ωκεανογραφική χρήση 8 0 

9015804000 Για υδρολογική χρήση 8 0 

9015805000 Για μετεωρολογική χρήση 8 0 

9015809000 Άλλα 8 0 

9015900000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9016001000 Ζυγοί άμεσης ένδειξης 8 0 

9016002000 Ηλεκτρονικοί ζυγοί 8 3 

9016008000 Άλλα 8 0 

9016009000 Μέρη ή εξαρτήματα 8 0 

9017101000 Σχεδιογράφοι 0 0 

9017109000 Άλλα 8 0 

9017201010 Σχεδιογράφοι 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9017201090 Άλλα 8 0 

9017202010 Σχεδιογράφοι 0 0 

9017202090 Άλλα 8 0 

9017203000 Όργανα και συσκευές για μαθηματικούς υπολογισμούς 8 0 

9017209000 Άλλα 8 0 

9017301000 Μικρόμετρα 8 0 

9017302000 Ωρολόγια μετρητές 8 0 

9017303000 Διαστημόμετρο με βερνιέρο (Vernier callipers) 8 0 

9017309000 Άλλα 8 0 

9017801000 Χάρακες με υποδιαιρέσεις μέτρησης, μέτρα σε ράβδους και ται 
νίες 

8 0 

9017809010 Για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

9017809090 Άλλα 8 0 

9017901000 Για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

9017909010 Συστήματα τυπωμένων κυκλωμάτων (PCA- printed circuit assem
blies) για σχεδιογράφους, που αποτελούνται από ένα ή περισσό 
τερα τυπωμένα κυκλώματα της κλάσης 85.34 

0 0 

9017909020 Επίπεδες οθόνες για σχεδιογράφους (συμπεριλαμβανομένων των 
LCD, EL (ηλεκτρο-φωταύγειας), πλάσματος και άλλων τεχνολο 
γιών) 

0 0 

9017909090 Άλλα 8 0 

9018111000 Ηλεκτροκαρδιογράφοι 8 5 

9018119000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9018120000 Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ) 8 5 

9018130000 Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό 8 5 

9018140000 Συσκευές σπινθηρογράφησης 8 0 

9018191000 Ηλεκτροεγκεφαλογράφοι 8 0 

9018192000 Ακουόμετρα και παρόμοιες συσκευές 8 0 

9018194000 Ηλεκτροτονογράφοι 8 0 

9018197000 Σύστημα παρακολούθησης ασθενών 8 5 

9018198000 Άλλα 8 7
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9018199000 Μέρη και εξαρτήματα 8 3 

9018201000 Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτινών 8 3 

9018209000 Μέρη και εξαρτήματα 8 3 

9018310000 Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες 8 0 

9018321000 Βελόνες για ενέσεις 8 3 

9018322000 Βελόνες για χειρουργικές ραφές 8 0 

9018329000 Άλλα 8 0 

9018391000 Σύριγγες μετάγγισης αίματος ή ενδοφλέβιας χρήσης 8 3 

9018392000 Καθετήρες 8 3 

9018398000 Άλλα 8 3 

9018399000 Μέρη και εξαρτήματα 8 3 

9018411000 Οδοντιατρικοί τροχοί 8 3 

9018419000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9018491000 Τροχίσκοι λείανσης για οδοντιατρικά εργαλεία 8 3 

9018492000 Οδοντιατρικές μονάδες 8 3 

9018493000 Απόξεστρο για την πέτρα των δοντιών 8 5 

9018498000 Άλλα 8 5 

9018499000 Μέρη και εξαρτήματα 8 5 

9018501000 Άλλα οφθαλμολογικά όργανα και συσκευές 8 5 

9018509000 Μέρη και εξαρτήματα 8 3 

9018901000 Διαγνωστικές συσκευές εγκυμοσύνης 8 0 

9018909010 Άλλα συνήθη χειρουργικά όργανα και συσκευές 8 5 

9018909020 Γυναικολογικές ή μαιευτικές συσκευές και όργανα 8 0 

9018909030 Ενδοσκόπια (γαστροσκόπια, περιτονοσκόπια, κυστοσκόπια και 
παρόμοια) 

8 5 

9018909040 Συσκευές τεχνητών νεφρών (αιμοκάθαρσης) 8 0 

9018909050 Διαλύτες για συσκευές τεχνητών νεφρών (αιμοκάθαρσης) 8 3 

9018909060 Κτηνιατρικά όργανα και συσκευές 8 0 

9018909080 Άλλα 8 7
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9018909090 Μέρη και εξαρτήματα 8 3 

9019101000 Συσκευές μηχανοθεραπείας 0 0 

9019102000 Συσκευές μάλαξης (μασάζ) 0 0 

9019103000 Συσκευές ψυχοτεχνικής 0 0 

9019109000 Μέρη και εξαρτήματα 0 0 

9019201000 Συσκευές οζονοθεραπείας 0 0 

9019202000 Συσκευές οξυγονοθεραπείας 0 0 

9019203000 Συσκευές θεραπείας με αερόλυμα 0 0 

9019204000 Συσκευές τεχνητής αναπνοής 0 0 

9019208000 Άλλα 0 0 

9019209000 Μέρη και εξαρτήματα 0 0 

9020001000 Μάσκες αερίου 8 0 

9020008000 Άλλες συσκευές αναπνοής 8 0 

9020009000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9021100000 Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα 0 0 

9021210000 Τεχνητά δόντια 0 0 

9021290000 Άλλα 0 0 

9021310000 Προθέσεις αρθρώσεων 0 0 

9021390000 Άλλα 0 0 

9021400000 Συσκευές βαρηκοΐας, εκτός από μέρη και εξαρτήματα 0 0 

9021500000 Βηματοδότες, εκτός από μέρη και εξαρτήματα 0 0 

9021901000 Βίδες, συνδετήρες, πινέζες ή παρόμοια αντικείμενα που εισέρχο 
νται στο ανθρώπινο σώμα 

0 0 

9021908000 Άλλα 0 0 

9021909000 Μέρη και εξαρτήματα 0 0 

9022120000 Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή 8 3 

9022130000 Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις 8 3 

9022141020 Μονάδες αγγειογραφίας 8 5 

9022141030 Μετρητής πυκνότητας οστών 8 3
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9022141090 Άλλα 8 7 

9022142000 Για κτηνιατρική χρήση 8 0 

9022191000 Για φυσικής και χημικές δοκιμές 8 3 

9022192000 Για βιομηχανική χρήση 8 3 

9022199000 Άλλα 8 0 

9022211010 Συσκευές (κάμερες) ακτινοβολίας γάμμα 8 0 

9022211020 Γραμμικοί επιταχυντές 8 0 

9022211030 Μονάδες θεραπείας κοβαλτίου 60 8 0 

9022211090 Άλλα 8 3 

9022212000 Για κτηνιατρική χρήση 8 0 

9022291000 Για φυσικές και χημικές δοκιμές 8 0 

9022292000 Για βιομηχανική χρήση 8 0 

9022299000 Άλλα 8 0 

9022300000 Σωλήνες για ακτίνες X 8 0 

9022901010 Γεννήτριες ακτινών X 8 3 

9022901020 Οθόνες για ακτίνες X 8 0 

9022901030 Γεννήτριες ακτινών X υψηλής τάσης 8 0 

9022901090 Άλλα 8 0 

9022909000 Μέρη και εξαρτήματα 8 5 

9023001000 Μοντέλα ανατομίας ανθρώπων και ζώων 8 0 

9023009000 Άλλα 8 0 

9024101000 Μηχανές δοκιμής σκληρότητας 8 0 

9024102000 Μηχανές δοκιμής αντοχής 8 0 

9024103000 Μηχανές δοκιμής συμπίεσης 8 0 

9024104000 Μηχανές δοκιμής κόπωσης 8 0 

9024105000 Μηχανές δοκιμής γενικής χρήσης 8 0 

9024109000 Άλλα 8 0 

9024801010 Μηχανές δοκιμής για την ανίχνευση αλλαγών στις διαστάσεις 
κλωστοϋφαντουργικών 

8 0 

9024801020 Μηχανές δοκιμής τριβής 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9024801090 Άλλα 8 0 

9024809010 Μέτρα ελαστικότητας 8 0 

9024809020 Πλαστικόμετρα 8 0 

9024809090 Άλλα 8 0 

9024901000 Αισθητήρας (συσκευές που αισθάνονται συγκεκριμένη ποσότητα 
αλλαγής, συνδυασμένη ή μη με εξοπλισμό, ο οποίος μετατρέπει 
το μετρημένο σήμα σε ηλεκτρικό σήμα) 

8 0 

9024909000 Άλλα 8 0 

9025111000 Ιατρικά ή κτηνιατρικά θερμόμετρα 0 0 

9025119000 Άλλα 8 0 

9025191000 Θερμόμετρα 8 0 

9025192010 Οπτικά πυρόμετρα 8 0 

9025192090 Άλλα 8 0 

9025801000 Υδρόμετρα και παρόμοια πλωτά όργανα 8 0 

9025802010 Υδραργυρικό βαρόμετρο 8 0 

9025802090 Άλλα 8 0 

9025803010 Ψυχρόμετρα 8 0 

9025803020 Υγρόμετρα τρίχας 8 0 

9025803090 Άλλα 8 0 

9025809000 Άλλα 8 0 

9025901100 Αισθητήρας θερμοκρασίας 8 0 

9025901200 Αισθητήρας υγρασίας 8 0 

9025901900 Άλλοι αισθητήρες 8 0 

9025909000 Άλλα 8 0 

9026101000 Μετρητές ροής 0 0 

9026102000 Αλφαδογωνιές 0 0 

9026109000 Άλλα 0 0 

9026201110 Υγρού τύπου 0 0 

9026201120 Μεταλλικού τύπου 0 0 

9026201190 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9026201900 Άλλα 0 0 

9026209000 Άλλα 0 0 

9026801000 Μέτρα θερμότητας 0 0 

9026802000 Ανεμόμετρα 0 0 

9026809000 Άλλα 0 0 

9026901100 Αισθητήρας στάθμης καυσίμου 0 0 

9026901200 Αισθητήρας ροής μάζας ή ταχύτητας 0 0 

9026901300 Αισθητήρας πίεσης 0 0 

9026901400 Θερμικός αισθητήρας, άλλος από τους αισθητήρες θερμοκρασίας 
και τον αισθητήρα θερμίδων 

0 0 

9026901900 Άλλοι αισθητήρες 0 0 

9026909000 Άλλα 0 0 

9027100000 Αναλυτές αερίων ή καπνών 8 0 

9027200000 Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης 0 0 

9027301000 Φασματόμετρα 0 0 

9027302000 Φασματοφωτόμετρα 0 0 

9027303000 Φασματογράφος 0 0 

9027501000 Πολωσίμετρα 0 0 

9027502000 Διαθλασίμετρα 0 0 

9027503000 Θερμιδόμετρα 0 0 

9027504000 Λουξόμετρα 0 0 

9027509000 Άλλα 0 0 

9027801000 Για φυσικές και χημικές αναλύσεις 0 0 

9027802010 P.H μέτρα 0 0 

9027802020 Θερμιδόμετρα 0 0 

9027802030 Ιξόμετρα 0 0 

9027802040 Διαστελόμετρα 0 0 

9027802050 Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση 8 0 

9027802090 Άλλα 0 0 

9027901000 Μικροτόμοι 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9027909110 Αισθητήρας αερίου 8 0 

9027909121 Αισθητήρας σωματιδίων 0 0 

9027909122 Καπνού 8 0 

9027909130 Αισθητήρας θερμίδων 0 0 

9027909190 Άλλα 0 0 

9027909910 Για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

9027909991 Όργανα και μικροτόμοι για την ανάλυση αερίου ή καπνού 8 0 

9027909999 Άλλα 0 0 

9028101010 Ψηφιακού τύπου 8 0 

9028101090 Άλλα 8 3 

9028102000 Πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες 8 0 

9028201010 Ψηφιακού τύπου 8 0 

9028201090 Άλλα 8 0 

9028202000 Πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες 8 0 

9028301010 50 A ή περισσότερο 8 0 

9028301020 Μικρότερο από 50 A 8 0 

9028302000 Πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες 8 0 

9028900000 Μέρη και εξαρτήματα 8 0 

9029101000 Μετρητές στροφών 8 0 

9029102000 Μετρητές παραγωγής 8 0 

9029103000 Ταξίμετρα 8 0 

9029104000 Μετρητές διανυόμενων αποστάσεων 8 0 

9029105000 Μετρητές για ένδειξη των ωρών λειτουργίας μηχανών 8 0 

9029109000 Άλλα 8 0 

9029201010 Χρονομετρικό σύστημα 8 0 

9029201090 Άλλα 8 0 

9029202000 Στροβοσκόπια 8 0 

9029901100 Αισθητήρας ταχύτητας 8 5 

9029901200 Αισθητήρας περιστροφών 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9029901900 Άλλοι αισθητήρες 8 0 

9029909000 Άλλα 8 0 

9030100000 Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτι 
νοβολιών ιονισμού 

0 0 

9030201010 Καθοδικών λυχνιών 8 0 

9030201090 Άλλα 8 0 

9030202010 Καθοδικών λυχνιών 8 0 

9030202090 Άλλα 8 0 

9030310000 Πολύμετρα χωρίς διάταξη καταγραφής 8 0 

9030320000 Πολύμετρα με διάταξη καταγραφής 8 0 

9030331000 Βολτόμετρα 8 0 

9030332000 Αμπερόμετρα 8 0 

9030333000 Δοκιμαστές κυκλωμάτων 8 0 

9030334000 Μέτρα αντίστασης 8 0 

9030335000 Γαλβανόμετρα 8 0 

9030336000 Συσκευή μέτρησης της συχνότητας 8 0 

9030339000 Άλλα 8 0 

9030391000 Βολτόμετρα 8 0 

9030392000 Αμπερόμετρα 8 0 

9030393000 Δοκιμαστές κυκλωμάτων 8 0 

9030394000 Μέτρα αντίστασης 8 0 

9030395000 Γαλβανόμετρα 8 0 

9030396000 Συσκευή μέτρησης της συχνότητας 8 0 

9030399000 Άλλα 8 0 

9030401000 Υψόμετρα 0 0 

9030402000 Κερδόμετρα 0 0 

9030403000 Παραμορφωσίμετρα 0 0 

9030404000 Ψοφόμετρα 0 0 

9030409000 Άλλα 0 0 

9030820000 Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων 0 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/503

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 505 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9030840000 Άλλες, με διάταξη εγγραφής 8 0 

9030890000 Άλλα 8 0 

9030901100 Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας 8 0 

9030901200 Αισθητήρας ακτινοβολίας 8 0 

9030901900 Άλλοι αισθητήρες 8 0 

9030909010 Της διάκρισης 9030.82 (συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων 
της διάκρισης 9030.90) 

0 0 

9030909090 Άλλα 8 0 

9031100000 Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών 8 0 

9031200000 Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών 8 0 

9031411000 Φακόμετρα 0 0 

9031419000 Άλλα 0 0 

9031491000 Δοκιμαστές οπτικής επιφάνειας 8 0 

9031492000 Οπτικά γωνιόμετρα ή καλίμπρα γωνίας 8 0 

9031493000 Φακόμετρα 8 0 

9031494010 Για την παραγωγή ημιαγωγών 0 0 

9031494090 Άλλα 8 0 

9031499010 Για τη μέτρηση της ρύπανσης από σωματίδια των επιφανειών σε 
δίσκους ημιαγωγών 

0 0 

9031499090 Άλλα 8 0 

9031801000 Υπερηχητικοί ερευνητές ψαριών 8 0 

9031802000 Δυναμομετρικά κύτταρα 8 0 

9031809010 Εξοπλισμός για τη δοκιμή των χαρακτηριστικών των κινητήρων 
εσωτερικής καύσης 

8 0 

9031809020 Μηχανές δοκιμής ταχυτήτων 8 0 

9031809030 Εμβαδόμετρα/επιπεδόμετρα 8 0 

9031809040 Σφαιρόμετρα 8 0 

9031809050 Όργανο για τον έλεγχο υφαντουργικών υλών 8 0 

9031809060 Ηπερηχητικά όργανα μέτρησης πάχους 8 0 

9031809070 Όργανα ανίχνευσης λαθών, ρωγμών ή άλλων βλαβών 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9031809080 Δυναμόμετρα 8 0 

9031809091 Για τους σκοπούς παραγωγής ημιαγωγών 0 0 

9031809099 Άλλα 8 0 

9031901111 Της διάκρισης 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031901119 Άλλων 0 0 

9031901190 Άλλα 8 0 

9031901291 Της διάκρισης 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031901292 Κατασκευής άλλων ημιαγωγών 0 0 

9031901299 Άλλα 8 0 

9031901911 Της διάκρισης 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031901919 Άλλων 0 0 

9031901990 Άλλα 8 0 

9031909011 Της διάκρισης 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031909019 Άλλων βοοειδών 0 0 

9031909090 Άλλα 8 0 

9032101010 Για ψυγεία 8 0 

9032101020 Για αεροσκάφη 5 0 

9032101090 Άλλα 8 0 

9032102000 Σταθερού τύπου 8 0 

9032200000 Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης) 8 0 

9032811010 Για αεροσκάφη 5 0 

9032811090 Άλλα 8 0 

9032812010 Για αεροσκάφη 5 0 

9032812091 Μηχανών και μηχανικών συσκευών για την κατασκευή διατάξεων 
για ημιαγωγούς 

3 0 

9032812099 Άλλα 8 0 

9032819010 Για αεροσκάφη 5 0 

9032819090 Άλλα 8 0 

9032891010 Για αεροσκάφη 5 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9032891090 Άλλα 8 0 

9032892010 Για αεροσκάφη 5 0 

9032892090 Άλλα 8 0 

9032893010 Για αεροσκάφη 5 0 

9032893090 Άλλα 8 0 

9032899010 Για αεροσκάφη 5 0 

9032899090 Άλλα 8 0 

9032901000 Για αεροσκάφη 5 0 

9032909000 Άλλα 8 0 

9033000000 Μέρη και εξαρτήματα (που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο, για μηχανές, συσκευές, 
όργανα ή εργαλεία του κεφαλαίου 90) 

8 0 

9101110000 Με μηχανική απεικόνιση μόνο 8 0 

9101191000 Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο 8 0 

9101199000 Άλλα 8 0 

9101210000 Με αυτόματο κούρδισμα 8 0 

9101290000 Άλλα 8 0 

9101910000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 8 0 

9101990000 Άλλα 8 0 

9102111000 Για τους τυφλούς 8 0 

9102112000 Με δίσκους, ταινίες ή παρόμοια από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

8 0 

9102119010 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9102119090 Άλλα 8 0 

9102121000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9102129010 Για τους τυφλούς 8 0 

9102129020 Με δίσκους, ταινίες ή παρόμοια από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

8 0 

9102129090 Άλλα 8 0 

9102191000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9102199010 Για τους τυφλούς 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9102199020 Με δίσκους, ταινίες ή παρόμοια από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

8 0 

9102199090 Άλλα 8 0 

9102211000 Για τους τυφλούς 8 0 

9102212000 Με δίσκους, ταινίες ή παρόμοια από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

8 0 

9102219000 Άλλα 8 0 

9102291000 Για τους τυφλούς 8 0 

9102292000 Με δίσκους, ταινίες ή παρόμοια από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

8 0 

9102299000 Άλλα 8 0 

9102911000 Χρονόμετρα 8 0 

9102912000 Για τους τυφλούς 8 0 

9102919010 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9102919090 Άλλα 8 0 

9102991000 Χρονόμετρα 8 0 

9102992000 Για τους τυφλούς 8 0 

9102999000 Άλλα 8 0 

9103101000 Ξυπνητήρια ταξιδίου 8 0 

9103109000 Άλλα 8 0 

9103901000 Ξυπνητήρια ταξιδίου 8 0 

9103909000 Άλλα 8 0 

9104001000 Για οχήματα 8 0 

9104002000 Για αεροσκάφη 8 0 

9104004000 Για σκάφη 8 0 

9104009000 Άλλα 8 0 

9105110000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 8 0 

9105190000 Άλλα 8 0 

9105210000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 8 0 

9105290000 Άλλα 8 0 

9105910000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9105990000 Άλλα 8 0 

9106100000 Ρολόγια καταγραφής χρόνου· συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας 
και ώρας και μετρητές ωρών 

8 0 

9106901000 Όργανα αποτύπωσης χρόνου 8 0 

9106902000 Συσκευές χρονισμού 8 0 

9106903000 Παρκόμετρα 8 0 

9106909000 Άλλα 8 0 

9107001000 Με σύγχρονο κινητήρα 8 0 

9107009000 Άλλα 8 0 

9108110000 Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την 
ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης 

5 0 

9108120000 Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο 5 0 

9108190000 Άλλα 5 0 

9108200000 Με αυτόματο κούρδισμα 5 0 

9108900000 Άλλα 5 0 

9109110000 Για ξυπνητήρια 8 0 

9109190000 Άλλα 8 0 

9109900000 Άλλα 8 0 

9110111000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9110112000 Με αυτόματο κούρδισμα 8 0 

9110119000 Άλλα 8 0 

9110121000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9110122000 Με αυτόματο κούρδισμα 8 0 

9110129000 Άλλα 8 0 

9110191000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9110192000 Με αυτόματο κούρδισμα 8 0 

9110199000 Άλλα 8 0 

9110901000 Που λειτουργούν με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) ή συσσωρευτή 8 0 

9110909000 Άλλα 8 0 

9111100000 Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρω 
μένα με πολύτιμα μέταλλα 

8 0 

9111200000 Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή 
επαργυρωμένα 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9111800000 Άλλες κάσες (κελύφη) 8 0 

9111901000 Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα 

8 0 

9111909000 Άλλα 8 0 

9112200000 Κάλυκες 8 0 

9112900000 Μέρη 8 0 

9113100000 Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα 

8 0 

9113200000 Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα 8 0 

9113901000 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9113902000 Από δέρμα φυσικό ή συνθετικό 8 0 

9113909000 Άλλα 8 0 

9114100000 Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή 8 0 

9114200000 Πολύτιμες πέτρες 8 0 

9114300000 Πλάκες 8 0 

9114400000 Πλάκες και γέφυρες 8 0 

9114900000 Άλλα 8 0 

9201101000 Αυτόματου 8 0 

9201109000 Άλλα 8 0 

9201200000 Πιάνα με ουρά 8 5 

9201901000 Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) 8 0 

9201909000 Άλλα 8 0 

9202101000 Βιολιά 8 3 

9202102000 Βιολοντσέλο 8 3 

9202109000 Άλλα 8 3 

9202901000 Κιθάρες 8 0 

9202902000 Άρπες 8 0 

9202903000 Μαντολίνα 8 0 

9202904000 Μπάντζο 8 0 

9202909000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9205101000 Τρομπέτες 8 0 

9205102000 Τρομπόνια 8 0 

9205109000 Άλλα 8 0 

9205901010 Φλογέρες 8 0 

9205901020 Κλαρινέτα 8 0 

9205901030 Σαξόφωνα 8 0 

9205901040 Αυλός 8 0 

9205901090 Άλλα 8 0 

9205902010 Εκκλησιαστικά όργανα με αυλούς 8 0 

9205902020 Αρμόνια 8 0 

9205902090 Άλλα 8 0 

9205903010 Ακορντεόν 8 0 

9205903020 Φυσαρμόνικες 8 0 

9205903090 Άλλα 8 0 

9205904000 Φυσαρμόνικες στόματος 8 0 

9205909000 Άλλα 8 0 

9206001000 Ντράμς 8 0 

9206002000 Ξυλόφωνα 8 0 

9206003000 Κύμβαλα 8 0 

9206004000 Καστανιέτες 8 0 

9206005000 Μαράκας (maracas) 8 0 

9206006000 Ταμπουρίνα 8 0 

9206009000 Άλλα 8 0 

9207101000 Όργανα (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών σύνθεσης) 8 0 

9207103000 Πιάνα 8 0 

9207109000 Άλλα 8 0 

9207901000 Κιθάρες 8 0 

9207902000 Ακορντεόν 8 0 

9207903000 Συσκευή ρυθμού (Rythm box) 8 0 

9207909000 Άλλα 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9208100000 Μουσικά κουτιά 8 0 

9208901000 Μουσικά όργανα - ορχήστρες 8 0 

9208902000 Λατέρνες 8 0 

9208903000 Μηχανικά ωδικά πτηνά 8 0 

9208904000 Μουσικά πριόνια 8 0 

9208909000 Άλλα 8 0 

9209301000 Από μεταλλικό σύρμα 8 0 

9209309000 Άλλα 8 0 

9209910000 Μέρη και εξαρτήματα πιάνων 8 0 

9209920000 Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 92.02 8 0 

9209940000 Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 92.07 8 0 

9209991000 Για αυτόματα μουσικής 8 0 

9209992000 Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου 8 0 

9209993000 Μηχανισμοί μουσικών κουτιών 8 0 

9209999000 Άλλα 8 0 

9301110000 Αυτοκινούμενα 0 0 

9301190000 Άλλα 0 0 

9301200000 Εκτοξευτές πυραύλων· φλογοβόλα· εκτοξευτές βομβίδων· εκτοξευ 
τές τορπιλών και παρόμοιοι εκτοξευτές 

0 0 

9301901000 Πλήρως αυτόματα τουφέκια 0 0 

9301902010 Επαναληπτικά 0 0 

9301902020 Ημιαυτόματα 0 0 

9301902030 Πλήρως αυτόματα 0 0 

9301902090 Άλλα 0 0 

9301903000 Πολυβόλα 0 0 

9301904010 Πλήρως αυτόματα πιστόλια 0 0 

9301904090 Άλλα 0 0 

9301909000 Άλλα 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9302001010 Περίστροφα 0 0 

9302001021 Ημιαυτόματα 0 0 

9302001029 Άλλα 0 0 

9302001030 Πιστόλια με διπλή κάννη 0 0 

9302001090 Άλλα 0 0 

9302009010 Περίστροφα 0 0 

9302009021 Ημιαυτόματα 0 0 

9302009029 Άλλα 0 0 

9302009030 Πιστόλια, με διπλή κάννη 0 0 

9302009090 Άλλα 0 0 

9303100000 Πυροβόλα όπλα που οπλίζονται μόνον από την κάννη 8 0 

9303201011 Τύπου «χράπα-χρούπα» 8 0 

9303201012 Ημιαυτόματα 8 0 

9303201019 Άλλα 8 0 

9303201020 Τουφέκια με διπλή κάννη, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμέ 
νων όπλων 

8 0 

9303201090 Άλλα 8 0 

9303209011 Τύπου «χράπα-χρούπα» 8 0 

9303209012 Ημιαυτόματα 8 0 

9303209019 Άλλα 8 0 

9303209020 Τουφέκια με διπλή κάννη συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμέ 
νων όπλων 

8 0 

9303209090 Άλλα 8 0 

9303301010 Πυροβόλα όπλα μίας βολής 8 0 

9303301020 Ημιαυτόματα 8 0 

9303301090 Άλλα 8 0 

9303309010 Πυροβόλα όπλα μίας βολής 8 0 

9303309020 Ημιαυτόματα 8 0 

9303309090 Άλλα 8 0 

9303900000 Άλλα 8 0 

9304001000 Αεροβόλα όπλα 8 0

EL L 127/512 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)514 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9304009000 Άλλα 8 0 

9305101010 Μηχανισμοί πυροδότησης 0 0 

9305101020 Σκελετοί και χερούλια 0 0 

9305101030 Κάννες 0 0 

9305101040 Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα 0 0 

9305101050 Γεμιστήρες και τα μέρη τους 0 0 

9305101060 Σιγαστήρες (μετριαστές ήχου) και τα μέρη τους 0 0 

9305101070 Πλέγματα, λαβές και πλάκες 0 0 

9305101080 Ολισθητήρες (για πιστόλια) και κύλινδροι (για περίστροφα) 0 0 

9305101090 Άλλα 0 0 

9305109010 Μηχανισμοί πυροδότησης 8 0 

9305109020 Σκελετοί και χερούλια 8 0 

9305109030 Κύλινδροι 8 0 

9305109040 Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα 8 0 

9305109050 Γεμιστήρες και τα μέρη τους 8 0 

9305109060 Σιγαστήρες (μετριωτές ήχου) και τα μέρη τους 8 0 

9305109070 Πλέγματα, λαβές και πλάκες 8 0 

9305109080 Ελατήρια (για πιστόλια) και κύλινδροι (για περίστροφα) 8 0 

9305109090 Άλλα 8 0 

9305210000 Κάννες λείες 8 0 

9305291000 Μηχανισμοί πυροδότησης 8 0 

9305292000 Σκελετοί και χερούλια 8 0 

9305293000 Κάννες όπλων 8 0 

9305294000 Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα 8 0 

9305295000 Γεμιστήρες και τα μέρη τους 8 0 

9305296000 Σιγαστήρες (μετριαστές ήχου) και τα μέρη τους 8 0 

9305297000 Φλογοκρύπτες και τα μέρη τους 8 0 

9305298000 Κοντάκια, κλείστρα και ράγες κλείστρου 8 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/513

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 515 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9305299000 Άλλα 8 0 

9305911010 Μηχανισμοί πυροδότησης 0 0 

9305911020 Σκελετοί και χερούλια 0 0 

9305911030 Κάννες 0 0 

9305911040 Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα 0 0 

9305911050 Γεμιστήρες και τα μέρη τους 0 0 

9305911060 Σιγαστήρες (μετριαστές ήχου) και τα μέρη τους 0 0 

9305911070 Φλογοκρύπτες και τα μέρη τους 0 0 

9305911080 Κοντάκια, κλείστρα και ράγες κλείστρου 0 0 

9305911090 Άλλα 0 0 

9305919000 Άλλα 0 0 

9305990000 Άλλα 8 0 

9306210000 Φυσίγγια 0 0 

9306290000 Άλλα 0 0 

9306301000 Φυσίγγια για πιστόλια σφράγισης (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για 
πιστόλια σφαγείων και τα μέρη τους 

0 0 

9306309000 Άλλα 0 0 

9306900000 Άλλα 0 0 

9307000000 Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα 
μέρη τους και οι θήκες τους 

0 0 

9401100000 Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη 0 0 

9401200000 Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα μηχανοκίνητα 
οχήματα 

8 0 

9401302000 Από καλάμι 0 0 

9401303000 Με δερμάτινη επένδυση 0 0 

9401309000 Άλλα 0 0 

9401401000 Από ψάθα 0 0 

9401402000 Με δερμάτινη επένδυση 0 0 

9401409000 Άλλα 0 0 

9401510000 Από μπαμπού ή καλάμι rotin 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9401591000 Από ψάθα 0 0 

9401599000 Άλλα 0 0 

9401611000 Με δερμάτινη επένδυση 0 0 

9401619000 Άλλα 0 0 

9401691000 Με δερμάτινη επένδυση 0 0 

9401699000 Άλλα 0 0 

9401711000 Με δερμάτινη επένδυση 0 0 

9401719000 Άλλα 0 0 

9401791000 Με δερμάτινη επένδυση 0 0 

9401799000 Άλλα 0 0 

9401801000 Από πέτρα 0 0 

9401809000 Άλλα 0 0 

9401901000 Από ξύλο 8 0 

9401902000 Από μέταλλο 8 3 

9401909000 Άλλα 8 0 

9402101010 Πολυθρόνες οδοντιατρικές 0 0 

9402101020 Πολυθρόνες οφθαλμίατρου 0 0 

9402101090 Άλλα 0 0 

9402109010 Πολυθρόνες κομμωτών ή αισθητικών 0 0 

9402109090 Άλλα 0 0 

9402901000 Χειρουργικά τραπέζια 0 0 

9402902000 Γυναικολογικά τραπέζια 0 0 

9402903000 Τραπέζια τοκετού 0 0 

9402908000 Άλλα 0 0 

9402909000 Μέρη 0 0 

9403100000 Μεταλλικά έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία 0 0 

9403201000 Κρεβάτια 0 0 

9403209000 Άλλα 0 0 

9403301000 Γραφεία 0 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9403309000 Άλλα 0 0 

9403401000 Τραπέζια γευμάτων 8 0 

9403409000 Άλλα 8 5 

9403501000 Κρεβάτια 0 0 

9403509000 Άλλα 0 0 

9403601010 Ερμάρια χαρτικών 0 0 

9403601020 Έπιπλα καλλωπισμού 0 0 

9403601030 Ιματιοθήκες 0 0 

9403601090 Άλλα 0 0 

9403609010 Ερμάρια χαρτικών 0 0 

9403609020 Έπιπλα καλλωπισμού 0 0 

9403609030 Ιματιοθήκες 0 0 

9403609090 Άλλα 0 0 

9403700000 Έπιπλα από πλαστικές ύλες 0 0 

9403810000 Από μπαμπού ή καλάμι rotin 0 0 

9403890000 Άλλα 0 0 

9403900000 Μέρη 8 3 

9404100000 Στηρίγματα στρωμάτων 8 0 

9404210000 Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επεν 
δυμένα ή μη 

8 0 

9404290000 Από άλλες ύλες 8 0 

9404300000 Υπνόσακοι 8 3 

9404900000 Άλλα 8 0 

9405101000 Λαμπτήρων πυράκτωσης 8 0 

9405102000 Λαμπτήρων φθορισμού 8 0 

9405109000 Άλλα 8 0 

9405201000 Λαμπτήρων πυράκτωσης 8 0 

9405202000 Λαμπτήρων φθορισμού 8 0 

9405209000 Άλλα 8 0 

9405301000 Λαμπτήρων πυράκτωσης 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9405309000 Άλλα 8 0 

9405401000 Με αντιεκρηκτική προστασία 8 0 

9405402000 Τύπου προβολέα 8 0 

9405403000 Τύπου φανοστάτη 8 0 

9405409000 Άλλα 8 0 

9405500000 Μη ηλεκτρικοί λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 8 0 

9405601000 Σωλήνων νέον 8 0 

9405602000 Λαμπτήρων πυράκτωσης 8 0 

9405603000 Λαμπτήρων φθορισμού 8 0 

9405609000 Άλλα 8 0 

9405911000 Πολυελαίων 8 0 

9405919000 Άλλα 8 0 

9405921000 Πολυελαίων 8 0 

9405929000 Άλλα 8 0 

9405991000 Πολυελαίων 8 0 

9405999000 Άλλα 8 0 

9406001000 Από ξύλο 8 5 

9406009010 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9406009020 Από σίδηρο ή χάλυβα 8 0 

9406009030 Από αλουμίνιο 8 0 

9406009090 Άλλα 8 3 

9503001100 Παιδικά τρίκυκλα 0 0 

9503001200 Σκούτερ 0 0 

9503001300 Αυτοκίνητα με πεντάλια 0 0 

9503001400 Αμαξάκια για κούκλες 0 0 

9503001500 Περπατούρες για μωρά 0 0 

9503001800 Άλλα 0 0 

9503001900 Μέρη και εξαρτήματα 0 0 

9503002110 Από υφαντικές ύλες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9503002120 Από ελαστικά (καουτσούκ) 0 0 

9503002130 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9503002140 Από κεραμικό 0 0 

9503002150 Από γυαλί 0 0 

9503002160 Από ξύλο 0 0 

9503002190 Άλλα 8 0 

9503002910 Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα 8 0 

9503002990 Άλλα 0 0 

9503003110 Ηλεκτρικοί συρμοί 0 0 

9503003190 Εξαρτήματα 0 0 

9503003200 Μικροκατασκευές, με ή χωρίς κίνηση, για συναρμολόγηση, άλλες 
από εκείνες της διάκρισης 9503.00.31 

0 0 

9503003300 Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές 0 0 

9503003411 Από υφαντικές ύλες 8 0 

9503003419 Άλλα 8 0 

9503003491 Από υφαντική ύλη 8 0 

9503003492 Από ελαστικά (καουτσούκ) 0 0 

9503003493 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9503003494 Από μέταλλα 8 0 

9503003495 Από κεραμικό 0 0 

9503003496 Από γυαλί 0 0 

9503003497 Από ξύλο 0 0 

9503003499 Άλλα 8 0 

9503003500 Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά 8 0 

9503003600 Συναρμολογούμενα παιχνίδια-σπαζοκεφαλιές 0 0 

9503003700 Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε 
εξαρτύσεις (outfits) 

8 0 

9503003800 Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα 8 0 

9503003911 Μπαλόνια, μπάλες παιγχνιδιού, χαρταετοί και παρόμοια είδη 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9503003919 Άλλα 8 0 

9503003990 Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από αυτά της διάκρισης 
9503.00.3190) 

0 0 

9504100000 Παιχνίδια βίντεο που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη 0 0 

9504201000 Τραπέζια για σφαιριστήρια (μπιλιάρδου) 0 0 

9504202000 Μπάλες για σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) 0 0 

9504209000 Άλλα 0 0 

9504300000 Άλλα παιχνίδια, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, 
χαρτονομίσματος, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλα μέσα 
πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ 

0 0 

9504400000 Παιγνιόχαρτα (τράπουλες) 0 0 

9504901010 Αυτόματες συσκευές παιχνιδιών 0 0 

9504901020 Συσκευές τοποθέτησης (Pin seters) 0 0 

9504901030 Μπάλες μπόουλινγκ 0 0 

9504901040 Διάδρομος μπόουλινγκ 0 0 

9504901050 Ακίδες μπόουλινγκ 0 0 

9504901090 Άλλα 0 0 

9504902000 Ηλεκτρονικά παιγχνίδια 0 0 

9504903000 Άλλα είδη και εξοπλισμός 0 0 

9504909010 Για βιντεοπαιγχνίδια 0 0 

9504909020 Για ηλεκτρονικά παιγχνίδια 0 0 

9504909090 Άλλα 0 0 

9505100000 Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων 8 0 

9505900000 Άλλα 8 0 

9506110000 Χιονοπέδιλα (σκι) 8 0 

9506120000 Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι 8 0 

9506190000 Άλλα 8 0 

9506210000 Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ) 8 0 

9506290000 Άλλα 8 0 

9506310000 Ράβδοι του γκολφ πλήρεις 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9506320000 Σφαιρίδια 8 0 

9506391000 Μέρη ράβδων του γκολφ 8 0 

9506399000 Άλλα 8 0 

9506401000 Τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης 8 3 

9506402000 Ρακέτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης 8 0 

9506403000 Μπάλες επιτραπέζιας αντισφαίρισης 8 0 

9506409000 Άλλα 8 0 

9506510000 Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους 8 0 

9506591000 Ρακέτες αντιπτέρισης (μπάντμιντον) 8 0 

9506599000 Άλλα 8 0 

9506610000 Μπάλες αντισφαίρισης 8 0 

9506621000 Μπάλες ποδοσφαίρου 8 0 

9506622000 Μπάλες μπάσκετ (καλαθοσφαίρισης) 8 0 

9506623000 Μπάλες για βόλλεϊ 8 0 

9506624000 Μπάλες χειροσφαίρισης 8 0 

9506625000 Μπάλες ράγκμπυ (American football) 8 0 

9506629000 Άλλα 8 0 

9506691000 Φτερό αντιπτέρισης (μπάντμιντον) 8 0 

9506692000 Μπάλες για μπέιζ μπωλ 8 0 

9506699000 Άλλα 8 0 

9506700000 Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα 

8 3 

9506910000 Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλα 
σικό αθλητισμό 

8 0 

9506990000 Άλλα 8 0 

9507101000 Από ίνα υάλου 8 0 

9507102000 Από άνθρακα 8 0 

9507109000 Άλλα 8 0 

9507200000 Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παρά 
μολα) 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9507300000 Καρούλια για την αλιεία 8 0 

9507901000 Απόχες για ψάρεμα και άλλα εργαλεία για ψάρεμα 8 0 

9507909000 Άλλα 8 0 

9508100000 Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία 8 0 

9508900000 Άλλα 8 0 

9601100000 Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντό 
δοντο 

8 0 

9601901010 Πυρήνας για μαργαριτάρια καλλιέργειας 0 0 

9601901090 Άλλα 8 0 

9601902000 Από κέρας 8 0 

9601903000 Από οστό 8 0 

9601904000 Από κοράλι 8 0 

9601909010 Πυρήνας για μαργαριτάρια καλλιέργειας 0 0 

9601909090 Άλλα 8 0 

9602001000 Καψάκια ζελατίνης 8 0 

9602009010 Κατεργασμένες φυτικές ύλες προς λάξευση (π.χ. κορόζο) και 
τεχνουργήματα από φυτικές ύλες προς λάξευση 

8 0 

9602009020 Κατεργασμένος γαγάτης (και παρόμοιες με τον γαγάτη ορυκτές 
ύλες), ήλεκτρο, σήπιο, φυσικό και ανασχηματισμένο, καθώς και 
τεχνουργήματα από αυτές τις ουσίες 

8 0 

9602009090 Άλλα 8 0 

9603100000 Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες 
φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή 

8 0 

9603210000 Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για 
οδοντοστοιχίες 

8 0 

9603290000 Άλλα 8 0 

9603300000 Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια 
πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών 

8 0 

9603400000 Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα 
ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της διάκρισης 9603.30). 
Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα 

8 0 

9603500000 Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχη 
μάτων 

8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9603900000 Άλλα 8 0 

9604000000 Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού 8 0 

9605000000 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, 
το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων 

8 0 

9606100000 Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους 8 3 

9606210000 Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 8 0 

9606220000 Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 8 0 

9606291000 Από κέλυφος καρκινοειδών 8 0 

9606299000 Άλλα 8 0 

9606300000 Μήτρες για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών· Ημιτελή κουμπιά 8 0 

9607110000 Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα 8 3 

9607191000 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9607199000 Άλλα 8 0 

9607201000 Από κοινά μέταλλα 8 0 

9607202000 Από πλαστικές ύλες 8 0 

9607209000 Άλλα 8 0 

9608100000 Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια) 8 0 

9608200000 Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες 
πορώδεις μύτες 

8 0 

9608310000 Για σχεδίαση με σινική μελάνη 8 0 

9608391000 Κονδυλοφόροι 8 3 

9608399000 Άλλα 8 0 

9608401000 Μηχανικά μολύβια 8 0 

9608402010 Μηχανικού τύπου 8 0 

9608402090 Άλλα 8 0 

9608500000 Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προα 
ναφερόμενες διακρίσεις 

8 3 

9608600000 Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο 
(μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους 

8 0 

9608911000 Πένες 8 0 

9608912000 Μύτες για πένες 8 0 

9608991000 Μέρη 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9608999000 Άλλα 8 0 

9609101000 Μολύβια 8 3 

9609102000 Χρωματιστά μολύβια 8 0 

9609103000 Κραγιόνια 8 0 

9609200000 Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια 8 0 

9609901000 Κραγιόνια και ελαιοχρώματα παστέλ 8 0 

9609902000 Παστέλ χρώματα 8 0 

9609903010 Για γράψιμο 8 0 

9609903090 Άλλα 8 0 

9609909000 Άλλα 8 0 

9610001000 Πλάκες 8 0 

9610002000 Μαυροπίνακες 8 0 

9610009000 Άλλα 8 0 

9611001000 Σφραγίδες 8 0 

9611002000 Συσκευασίες εκτύπωσης για χρήση με το χέρι 8 0 

9611009000 Άλλα 8 0 

9612101000 Για γραφομηχανή 8 0 

9612102000 Για μηχανές ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων 8 0 

9612109000 Άλλα 8 0 

9612200000 Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια) 8 0 

9613100000 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν 8 0 

9613200000 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν 8 0 

9613800000 Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους 8 0 

9613901000 Μονάδες πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης 8 0 

9613909000 Άλλα 8 0 

9614001000 Πίπες και κεφαλές για πίπες 8 0 

9614009000 Άλλα 8 0 

9615111000 Χτένες 8 0 

9615119000 Άλλα 8 0 

9615191000 Χτένες 8 0
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HSK 2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Διασφαλίσεις 

9615199000 Άλλα 8 0 

9615901000 Φουρκέτες για μαλλιά 8 0 

9615909000 Άλλα 8 0 

9616100000 Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των 
σκελετών 

8 0 

9616200000 Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυ 
ντικών ή προϊόντων καλλωπισμού 

8 0 

9617001000 Φιάλη κενού 8 0 

9617002000 Αεροστεγείς συσκευασίες γεύματος 8 0 

9617008000 Άλλα 8 0 

9617009000 Μέρη 8 0 

9618001000 Κούκλες ραπτών 8 0 

9618002000 Αυτόματα 8 0 

9618009000 Άλλα 8 0 

9701101000 Πίνακες ζωγραφικής 0 0 

9701102000 Σχέδια 0 0 

9701103000 Παστέλ (ζωγραφικοί πίνακες) 0 0 

9701900000 Άλλα 0 0 

9702001000 Έργα χαρακτικής 0 0 

9702002000 Χαλκογραφίες 0 0 

9702003000 Λιθογραφίες 0 0 

9703001000 Έργα αγαλματοποιίας 0 0 

9703002000 Έργα γλυπτικής 0 0 

9704001000 Γραμματόσημα 0 0 

9704009000 Άλλα 0 0 

9705000000 Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυ 
κτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαι 
ολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέ 
ρον 

0 0 

9706001000 Κεραμικά 0 0 

9706002000 Μουσικά όργανα 0 0 

9706009000 Άλλα 0 0
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ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΕ 

Γενικές παρατηρήσεις 

1. Σχέση με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου εκφράζονται εν γένει με τους όρους της ΣΟ 
και η ερμηνεία των διατάξεών του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των διακρίσεων του δασμολογίου, διέπονται από τις γενικές σημειώσεις, τις σημειώσεις 
των τμημάτων και τις σημειώσεις των κεφαλαίων της ΣΟ. Στο βαθμό που οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου είναι ίδιες με τις αντίστοιχες διατάξεις της 
ΣΟ, οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου ερμηνεύονται όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις της ΣΟ. 

2. Βασικοί δασμολογικοί συντελεστές. Οι βασικοί δασμολογικοί συντελεστές που καθορίζονται στο παρόν δασμολόγιο αντικατοπτρίζουν τους συντελεστές του 
κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που τέθηκαν σε ισχύ στις 6 Μαΐου 2007. 

Δασμολόγιο του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ 

ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 

0101 Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 

0101 10 – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0101 10 10 – – Άλογα Ατελώς 0 

0101 10 90 – – Άλλα 7,7 0 

0101 90 – Άλλα 

– – Άλογα 

0101 90 11 – – – Που προορίζονται για σφαγή Ατελώς 0 

0101 90 19 – – – Άλλα 11,5 0 

0101 90 30 – – Γαϊδούρια 7,7 0 

0101 90 90 – – Μουλάρια κάθε είδους 10,9 0 

0102 Βοοειδή ζωντανά 

0102 10 – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0102 10 10 – – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει) Ατελώς 0 

0102 10 30 – – Αγελάδες Ατελώς 0 

0102 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

0102 90 – Άλλα 

– – Κατοικίδια 

0102 90 05 – – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει 
τα 160 kg 

0102 90 21 – – – – Που προορίζονται για σφαγή 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0102 90 29 – – – – Άλλα 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαί 
νει τα 300 kg 

0102 90 41 – – – – Που προορίζονται για σφαγή 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0102 90 49 – – – – Άλλα 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg 

– – – – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει) 

0102 90 51 – – – – – Που προορίζονται για σφαγή 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0102 90 59 – – – – – Άλλα 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Αγελάδες 

0102 90 61 – – – – – Που προορίζονται για σφαγή 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0102 90 69 – – – – – Άλλες 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

0102 90 71 – – – – – Που προορίζονται για σφαγή 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0102 90 79 – – – – – Άλλα 10,2 + 93,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0102 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

0103 Χοιροειδή ζωντανά 

0103 10 00 – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής Ατελώς 0 

– Άλλα 

0103 91 – – Με βάρος κατώτερο των 50 kg 

0103 91 10 – – – Κατοικίδια 41,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0103 91 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0103 92 – – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg 

– – – Κατοικίδια 

0103 92 11 – – – – Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστον και με ελάχι 
στο βάρος 160 kg 

35,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0103 92 19 – – – – Άλλα 41,2 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0103 92 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά 

0104 10 – Προβατοειδή 

0104 10 10 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής Ατελώς 0 

– – Άλλα 

0104 10 30 – – – Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους) 80,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0104 10 80 – – – Άλλα 80,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0104 20 – Αιγοειδή 

0104 20 10 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 3,2 0 

0104 20 90 – – Άλλα 80,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0105 Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκο 
τες, ζωντανά, κατοικίδια 

– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g 

0105 11 – – Πετεινοί και κότες 

– – – Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού 

0105 11 11 – – – – Ωοτόκα γένη 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 19 – – – – Άλλα 52 EUR/1 000 p/st 0 

– – – Άλλα 

0105 11 91 – – – – Ωοτόκα γένη 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 99 – – – – Άλλα 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 12 00 – – Γάλοι και γαλοπούλες 152 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 19 – – Άλλα 

0105 19 20 – – – Χήνες 152 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0105 19 90 – – – Πάπιες και φραγκόκοτες 52 EUR/1 000 p/st 0 

– Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0105 94 00 – – Πετεινοί του είδους Gallus domesticus 20,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0105 99 – – Άλλα 

0105 99 10 – – – Πάπιες 32,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0105 99 20 – – – Χήνες 31,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0105 99 30 – – – Γάλοι και γαλοπούλες 23,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0105 99 50 – – – Φραγκόκοτες 34,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0106 Άλλα ζώα ζωντανά 

– Θηλαστικά 

0106 11 00 – – Πρωτεύοντα Ατελώς 0 

0106 12 00 – – Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών) 

Ατελώς 0 

0106 19 – – Άλλα 

0106 19 10 – – – Κουνέλια κατοικίδια 3,8 0 

0106 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0106 20 00 – Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσ 
σιες χελώνες) 

Ατελώς 0 

– Πτηνά 

0106 31 00 – – Αρπακτικά πτηνά Ατελώς 0 

0106 32 00 – – Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι 
παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ) 

Ατελώς 0 

0106 39 – – Άλλα 

0106 39 10 – – – Περιστέρια 6,4 0 

0106 39 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0106 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩ 
ΣΙΜΑ 

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0201 10 00 – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 12,8 + 176,8 
EUR/100 kg/net 

5 

0201 20 – Άλλα τεμάχια με κόκαλα 

0201 20 20 – – Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρού 
μενα» 

12,8 + 176,8 
EUR/100 kg/net 

5
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0201 20 30 – – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 12,8 + 141,4 
EUR/100 kg/net 

5 

0201 20 50 – – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 12,8 + 212,2 
EUR/100 kg/net 

5 

0201 20 90 – – Άλλα 12,8 + 265,2 
EUR/100 kg/net 

5 

0201 30 00 – Χωρίς κόκαλα 12,8 + 303,4 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 

0202 10 00 – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 12,8 + 176,8 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 20 – Άλλα τεμάχια με κόκαλα 

0202 20 10 – – Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρού 
μενα» 

12,8 + 176,8 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 20 30 – – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 12,8 + 141,4 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 20 50 – – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 12,8 + 221,1 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 20 90 – – Άλλα 12,8 + 265,3 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 30 – Χωρίς κόκαλα 

0202 30 10 – – Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ 
τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιά 
ζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζο 
νται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο 
κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το 
μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το 
πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το 
φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο 

12,8 + 221,1 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 30 50 – – Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται 
«αυστραλιανά» 

12,8 + 221,1 
EUR/100 kg/net 

5 

0202 30 90 – – Άλλα 12,8 + 304,1 
EUR/100 kg/net 

5 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγ 
μένα 

– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0203 11 – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0203 11 10 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων 53,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 11 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0203 12 – – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0203 12 11 – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 77,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 12 19 – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 60,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 12 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0203 19 – – Άλλα 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 19 11 – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών 60,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 19 13 – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 19 15 – – – – Koιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής 46,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

0203 19 55 – – – – – Χωρίς κόκαλα 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 19 59 – – – – – Άλλα 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Κατεψυγμένα 

0203 21 – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0203 21 10 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων 53,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 21 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0203 22 – – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 22 11 – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 77,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 22 19 – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 60,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 22 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0203 29 – – Άλλα 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 29 11 – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών 60,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 29 13 – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 86,9 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0203 29 15 – – – – Koιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής 46,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

0203 29 55 – – – – – Χωρίς κόκαλα 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 29 59 – – – – – Άλλα 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0203 29 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 

0204 10 00 – Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 

12,8 + 171,3 
EUR/100 kg/net 

0 

– Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0204 21 00 – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 12,8 + 171,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 22 – – Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα 

0204 22 10 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 12,8 + 119,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 22 30 – – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό 
οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

12,8 + 188,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 22 50 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό 
κιλότο) 

12,8 + 222,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 22 90 – – – Άλλα 12,8 + 222,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 23 00 – – Χωρίς κόκαλα 12,8 + 311,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 30 00 – Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα 12,8 + 128,8 
EUR/100 kg/net 

0 

– Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα 

0204 41 00 – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 12,8 + 128,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 42 – – Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα 

0204 42 10 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 12,8 + 90,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 42 30 – – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό 
οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

12,8 + 141,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 42 50 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό 
κιλότο) 

12,8 + 167,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 42 90 – – – Άλλα 12,8 + 167,5 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0204 43 – – Χωρίς κόκαλα 

0204 43 10 – – – Αρνιού 12,8 + 234,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 43 90 – – – Άλλα 12,8 + 234,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 – Κρέατα αιγοειδών 

– – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0204 50 11 – – – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 12,8 + 171,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 13 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 12,8 + 119,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 15 – – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό 
οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

12,8 + 188,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 19 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό 
κιλότο) 

12,8 + 222,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

0204 50 31 – – – – Τεμάχια με κόκαλα 12,8 + 222,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 39 – – – – Τεμάχια χωρίς κόκαλα 12,8 + 311,8 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Κατεψυγμένα 

0204 50 51 – – – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 12,8 + 128,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 53 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 12,8 + 90,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 55 – – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό 
οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

12,8 + 141,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 59 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό 
κιλότο) 

12,8 + 167,5 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

0204 50 71 – – – – Τεμάχια με κόκαλα 12,8 + 167,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0204 50 79 – – – – Τεμάχια χωρίς κόκαλα 12,8 + 234,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0205 00 Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

0205 00 20 – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 5,1 0 

0205 00 80 – Κατεψυγμένα 5,1 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατο 
ειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατη 
ρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

0206 10 – Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0206 10 10 – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊ 
όντων 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

0206 10 91 – – – Συκώτια Ατελώς 0 

0206 10 95 – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 12,8 + 303,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0206 10 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Βοοειδών, κατεψυγμένα 

0206 21 00 – – Γλώσσες Ατελώς 0 

0206 22 00 – – Συκώτια Ατελώς 0 

0206 29 – – Άλλα 

0206 29 10 – – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊ 
όντων 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

0206 29 91 – – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 12,8 + 304,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0206 29 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

0206 30 00 – Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Ατελώς 0 

– Χοιροειδών, κατεψυγμένα 

0206 41 00 – – Συκώτια Ατελώς 0 

0206 49 – – Άλλα 

0206 49 20 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων Ατελώς 0 

0206 49 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0206 80 – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0206 80 10 – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊ 
όντων 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

0206 80 91 – – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών 6,4 0 

0206 80 99 – – – Προβατοειδών ή αιγοειδών Ατελώς 0 

0206 90 – Άλλα, κατεψυγμένα 

0206 90 10 – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊ 
όντων 

Ατελώς 0 

– – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0206 90 91 – – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών 6,4 0 

0206 90 99 – – – Προβατοειδών ή αιγοειδών Ατελώς 0 

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105 

– Πετεινοί και κότες 

0207 11 – – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0207 11 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι 
και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %» 

26,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 11 30 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα 
πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %» 

29,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 11 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα 
πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και 
που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται 
διαφορετικά 

32,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 12 – – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 

0207 12 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα 
πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %» 

29,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 12 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα 
πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και 
που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται 
διαφορετικά 

32,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 13 – – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

– – – Τεμάχια 

0207 13 10 – – – – Χωρίς κόκαλα 102,4 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Με κόκαλα σε 

0207 13 20 – – – – – Μισά ή τέταρτα 35,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 13 30 – – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 26,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 13 40 – – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από 
φτερούγες 

18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 13 50 – – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια 60,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 13 60 – – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών 46,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 13 70 – – – – – Άλλα 100,8 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Παραπροϊόντα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0207 13 91 – – – – Συκώτια 6,4 0 

0207 13 99 – – – – Άλλα 18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 14 – – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα 

– – – Τεμάχια 

0207 14 10 – – – – Χωρίς κόκαλα 102,4 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Με κόκαλα σε 

0207 14 20 – – – – – Μισά ή τέταρτα 35,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 14 30 – – – – – Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα 26,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 14 40 – – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερού 
γες 

18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 14 50 – – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια 60,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 14 60 – – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών 46,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 14 70 – – – – – Άλλα 100,8 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Παραπροϊόντα 

0207 14 91 – – – – Συκώτια 6,4 0 

0207 14 99 – – – – Άλλα 18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– Από γάλους και γαλοπούλες 

0207 24 – – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0207 24 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα 
πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %» 

34 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 24 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα 
πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και 
που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται δια 
φορετικά 

37,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 25 – – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 

0207 25 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα 
πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %» 

34 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 25 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα 
πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και 
που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται δια 
φορετικά 

37,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 26 – – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

– – – Τεμάχια
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0207 26 10 – – – – Χωρίς κόκαλα 85,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Με κόκαλα 

0207 26 20 – – – – – Μισά ή τέταρτα 41 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 26 30 – – – – – Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα 26,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 26 40 – – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερού 
γες 

18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 26 50 – – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια 67,9 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 26 60 – – – – – – Κνήμες και τεμάχια κνημών 25,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 26 70 – – – – – – Άλλα 46 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 26 80 – – – – – Άλλα 83 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Παραπροϊόντα 

0207 26 91 – – – – Συκώτια 6,4 0 

0207 26 99 – – – – Άλλα 18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 27 – – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα 

– – – Τεμάχια 

0207 27 10 – – – – Χωρίς κόκαλα 85,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Με κόκαλα 

0207 27 20 – – – – – Μισά ή τέταρτα 41 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 27 30 – – – – – Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα 26,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 27 40 – – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερού 
γες 

18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 27 50 – – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια 67,9 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 27 60 – – – – – – Κνήμες και τεμάχια κνημών 25,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 27 70 – – – – – – Άλλα 46 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 27 80 – – – – – Άλλα 83 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

– – – Παραπροϊόντα 

0207 27 91 – – – – Συκώτια 6,4 0 

0207 27 99 – – – – Άλλα 18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες 

0207 32 – – Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 

– – – Από πάπιες 

0207 32 11 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή 
χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζο 
νται «πάπιες 85 %» 

38 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 32 15 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και 
τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στο 
μάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %» 

46,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 32 19 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα 
πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και 
που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται 
διαφορετικά 

51,3 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Από χήνες 

0207 32 51 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, 
με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 
82 %» 

45,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 32 59 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και 
τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που 
ονομάζονται «χήνες 75 %» ή που παρουσιάζονται διαφορε 
τικά 

48,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 32 90 – – – Από φραγκόκοτες 49,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 33 – – Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες 

– – – Από πάπιες 

0207 33 11 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και 
τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στο 
μάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %» 

46,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 33 19 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα 
πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και 
που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται 
διαφορετικά 

51,3 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Από χήνες 

0207 33 51 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, 
με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 
82 %» 

45,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 33 59 – – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και 
τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που 
ονομάζονται «χήνες 75 %» ή που παρουσιάζονται διαφορε 
τικά 

48,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 33 90 – – – Από φραγκόκοτες 49,3 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0207 34 – – Συκώτια «φουά-γκρα» νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0207 34 10 – – – Χήνας Ατελώς 0 

0207 34 90 – – – Πάπιας Ατελώς 0 

0207 35 – – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

– – – Τεμάχια 

– – – – Χωρίς κόκαλα 

0207 35 11 – – – – – Από χήνες 110,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 15 – – – – – Από πάπιες ή από φραγκόκοτες 128,3 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Με κόκαλα 

– – – – – Μισά ή τέταρτα 

0207 35 21 – – – – – – Από πάπιες 56,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 23 – – – – – – Από χήνες 52,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 25 – – – – – – Από φραγκόκοτες 54,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 31 – – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 26,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 41 – – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερού 
γες 

18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια 

0207 35 51 – – – – – – Από χήνες 86,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 53 – – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες 115,5 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 35 61 – – – – – – Από χήνες 69,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 63 – – – – – – Από πάπιες ή από φραγκόκοτες 46,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 71 – – – – – Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας» 66 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 35 79 – – – – – Άλλα 123,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Παραπροϊόντα 

0207 35 91 – – – – Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 6,4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0207 35 99 – – – – Άλλα 18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 – – Άλλα, κατεψυγμένα 

– – – Τεμάχια 

– – – – Χωρίς κόκαλα 

0207 36 11 – – – – – Από χήνες 110,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 15 – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες 128,3 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Με κόκαλα 

– – – – – Μισά ή τέταρτα 

0207 36 21 – – – – – – Από πάπιες 56,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 23 – – – – – – Από χήνες 52,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 25 – – – – – – Από φραγκόκοτες 54,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 31 – – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 26,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 41 – – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερού 
γες 

18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια 

0207 36 51 – – – – – – Από χήνες 86,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 53 – – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες 115,5 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 36 61 – – – – – – Από χήνες 69,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 63 – – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες 46,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 71 – – – – – Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας» 66 
EUR/100 kg/net 

0 

0207 36 79 – – – – – Άλλα 123,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Παραπροϊόντα 

– – – – Συκώτια
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0207 36 81 – – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας Ατελώς 0 

0207 36 85 – – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) πάπιας Ατελώς 0 

0207 36 89 – – – – – Άλλα 6,4 0 

0207 36 90 – – – – Άλλα 18,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0208 Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

0208 10 – Κουνελιών ή λαγών 

– – Κουνελιών κατοικιδίων 

0208 10 11 – – – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 6,4 0 

0208 10 19 – – – Κατεψυγμένα 6,4 0 

0208 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

0208 30 00 – Πρωτευόντων 9 0 

0208 40 – Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών) 

0208 40 10 – – Κρέατα φάλαινας 6,4 0 

0208 40 90 – – Άλλα 9 0 

0208 50 00 – Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσ 
σιες χελώνες) 

9 0 

0208 90 – Άλλα 

0208 90 10 – – Περιστεριών κατοικιδίων 6,4 0 

– – Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών 

0208 90 20 – – – Ορτυκιών Ατελώς 0 

0208 90 40 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0208 90 55 – – Κρέατα φώκιας 6,4 0 

0208 90 60 – – Ταράνδων 9 0 

0208 90 70 – – Πόδια βατράχων 6,4 0 

0208 90 95 – – Άλλα 9 0 

0209 00 Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος 
πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή 
σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά 

– Λαρδί 

0209 00 11 – – Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή 
σε άλμη 

21,4 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0209 00 19 – – Αποξεραμένο ή καπνιστό 23,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0209 00 30 – Λίπος χοιρινό 12,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0209 00 90 – Λίπος πουλερικών 41,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε 
άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, 
από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 

– Κρέατα χοιροειδών 

0210 11 – – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα 

– – – Χοίρων κατοικιδίων 

– – – – Αλατισμένα ή σε άλμη 

0210 11 11 – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 77,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 11 19 – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 60,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά 

0210 11 31 – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 151,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 11 39 – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 119 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 11 90 – – – Άλλα 15,4 0 

0210 12 – – – – Koιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής 

– – – Χοίρων κατοικιδίων 

0210 12 11 – – – – Αλατισμένα ή σε άλμη 46,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 12 19 – – Αποξεραμένα ή καπνιστά 77,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 12 90 – – – Άλλα 15,4 0 

0210 19 – – Άλλα 

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων 

– – – – Αλατισμένα ή σε άλμη 

0210 19 10 – – – – – Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό 68,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 19 20 – – – – – Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο 75,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 19 30 – – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών 60,1 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0210 19 40 – – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 19 50 – – – – – Άλλα 86,9 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά 

0210 19 60 – – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών 119 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 19 70 – – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 149,6 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – Άλλα 

0210 19 81 – – – – – – Χωρίς κόκαλα 151,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 19 89 – – – – – – Άλλα 151,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 19 90 – – – Άλλα 15,4 0 

0210 20 – Κρέατα βοοειδών 

0210 20 10 – – Με κόκαλα 15,4 + 265,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 20 90 – – Χωρίς κόκαλα 15,4 + 303,4 
EUR/100 kg/net 

0 

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, 
βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 

0210 91 00 – – Πρωτευόντων 15,4 0 

0210 92 00 – – Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών) 

15,4 0 

0210 93 00 – – Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι 
θαλάσσιες χελώνες) 

15,4 0 

0210 99 – – Άλλα 

– – – Κρέατα 

0210 99 10 – – – – Αλόγων, αλατισμένα ή σε άλμη ή και αποξεραμένα 6,4 0 

– – – – Προβατοειδών και αιγοειδών 

0210 99 21 – – – – – Με κόκαλα 222,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 99 29 – – – – – Χωρίς κόκαλα 311,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 99 31 – – – – Ταράνδων 15,4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0210 99 39 – – – – Άλλα 15,4 0 

– – – Παραπροϊόντα 

– – – – Χοίρων κατοικιδίων 

0210 99 41 – – – – – Συκώτια 64,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 99 49 – – – – – Άλλα 47,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Βοοειδών 

0210 99 51 – – – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 15,4 + 303,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0210 99 59 – – – – – Άλλα 12,8 0 

0210 99 60 – – – – Προβατοειδών και αιγοειδών 15,4 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Συκώτια πουλερικών 

0210 99 71 – – – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε 
άλμη 

Ατελώς 0 

0210 99 79 – – – – – – Άλλα 6,4 0 

0210 99 80 – – – – – Άλλα 15,4 0 

0210 99 90 – – – Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα 15,4 + 303,4 
EUR/100 kg/net 

0 

03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 

0301 Ψάρια ζωντανά 

0301 10 – Ψάρια για διακόσμηση 

0301 10 10 – – Γλυκού νερού Ατελώς 0 

0301 10 90 – – Θάλασσας 7,5 0 

– Άλλα ψάρια ζωντανά 

0301 91 – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) 

0301 91 10 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chry
sogaster 

8 3 

0301 91 90 – – – Άλλες 12 3 

0301 92 00 – – Χέλια (Anguilla spp.) Ατελώς 0 

0301 93 00 – – Κυπρίνοι 8 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0301 94 00 – – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) 16 5 

0301 95 00 – – Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii) 16 5 

0301 99 – – Άλλα 

– – – Γλυκού νερού 

0301 99 11 – – – – Σολομoί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tskhawy
tscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και 
Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo 
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 

2 0 

0301 99 19 – – – – Άλλα 8 3 

0301 99 80 – – – Θάλασσας 16 5 

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα 
και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 

– Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0302 11 – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) 

0302 11 10 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chry
sogaster 

8 5 

0302 11 20 – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, 
κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή 
αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν 
περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο 

12 3 

0302 11 80 – – – Άλλες 12 3 

0302 12 00 – – Σολομoί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tskhawy
tscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και 
Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) 
και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 

2 0 

0302 19 00 – – Άλλα 8 3 

– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soléi
des, Scophthalmidés και Citharidés), με εξαίρεση τα συκώτια, 
αυγά και σπέρματα 

0302 21 – – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

0302 21 10 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) 8 3 

0302 21 30 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 8 3 

0302 21 90 – – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis) 15 5 

0302 22 00 – – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa) 7,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0302 23 00 – – Γλώσσες (Solea spp.) 15 5 

0302 29 – – Άλλα 

0302 29 10 – – – Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0302 29 90 – – – Άλλα 15 5 

– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) 
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, 
αυγά και σπέρματα 

0302 31 – – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga) 

0302 31 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 31 90 – – – Άλλοι 22 5 

0302 32 – – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares) 

0302 32 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 32 90 – – – Άλλοι 22 5 

0302 33 – – Παλαμίδες (listaos ή bonites) 

0302 33 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 33 90 – – – Άλλες 22 5 

0302 34 – – Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus) 

0302 34 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 34 90 – – – Άλλοι 22 5 

0302 35 – – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) 

0302 35 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 35 90 – – – Άλλοι 22 5 

0302 36 – – Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii) 

0302 36 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 36 90 – – – Άλλοι 22 5 

0302 39 – – Άλλοι 

0302 39 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0302 39 90 – – – Άλλοι 22 5 

0302 40 00 – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα 
συκώτια, αυγά και σπέρματα 

15 3 

0302 50 – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0302 50 10 – – Του είδους Gadus morhua 12 3 

0302 50 90 – – Άλλοι 12 3 

– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0302 61 – – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sar
dinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 

0302 61 10 – – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus 23 3 

0302 61 30 – – – Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.) 15 3 

0302 61 80 – – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 13 3 

0302 62 00 – – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0302 63 00 – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 7,5 0 

0302 64 00 – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) 

20 3 

0302 65 – – Σκουαλίδες 

0302 65 20 – – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) 6 0 

0302 65 50 – – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0302 65 90 – – – Άλλες 8 3 

0302 66 00 – – Χέλια (Anguilla spp.) Ατελώς 0 

0302 67 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius) 15 3 

0302 68 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 15 3 

0302 69 – – Άλλα 

– – – Γλυκού νερού 

0302 69 11 – – – – Κυπρίνοι 8 3 

0302 69 19 – – – – Άλλα 8 3 

– – – Θάλασσας 

– – – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos 
ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέ 
ρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0302 69 21 – – – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊ 
όντων που υπάγονται στην κλάση 1604 

22 0 

0302 69 25 – – – – – Άλλα 22 3 

– – – – Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.) 

0302 69 31 – – – – – Του είδους Sebastes marinus 7,5 0 

0302 69 33 – – – – – Άλλοι 7,5 0 

0302 69 35 – – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida 12 3 

0302 69 41 – – – – Γάδοι (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0302 69 45 – – – – Μουρούνες (Molva spp.) 7,5 0 

0302 69 51 – – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι 
κίτρινοι (Pollachius pollachius) 

7,5 0 

0302 69 55 – – – – Γαύροι (Engraulis spp.) 15 3 

0302 69 61 – – – – Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.) 
των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp. 

15 3 

– – – – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

– – – – – Μπακαλιάροι του γένους Merluccius 

0302 69 66 – – – – – – Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) 
και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius parado
xus) 

15 3 

0302 69 67 – – – – – – Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis) 15 3 

0302 69 68 – – – – – – Άλλα 15 3 

0302 69 69 – – – – – Μπακαλιάροι του γένους Urophycis 15 3 

0302 69 75 – – – – Λέστιες (Brama spp.) 15 3 

0302 69 81 – – – – Βατραχόψαρα (Lophius spp.) 15 3 

0302 69 85 – – – – Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή 
Gadus poutassou) 

7,5 0 

0302 69 86 – – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis) 7,5 0 

0302 69 91 – – – – Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 3 

0302 69 92 – – – – Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0302 69 94 – – – – Λαυράκια (Dicentrarchus labrax) 15 3 

0302 69 95 – – – – Τσιπούρες (Sparus aurata) 15 3 

0302 69 99 – – – – Άλλα 15 3 

0302 70 00 – Συκώτια, αυγά και σπέρματα 10 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0303 Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 0304 

– Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhyn
chus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0303 11 00 – – Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka) 2 0 

0303 19 00 – – Άλλα 2 0 

– Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0303 21 – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) 

0303 21 10 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chry
sogaster 

9 3 

0303 21 20 – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, 
κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή 
αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν 
περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο 

12 3 

0303 21 80 – – – Άλλες 12 3 

0303 22 00 – – Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη 
(Hucho hucho) 

2 0 

0303 29 00 – – Άλλα 9 3 

– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Solei
des, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, 
αυγά και σπέρματα 

0303 31 – – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

0303 31 10 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0 

0303 31 30 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 

0303 31 90 – – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis) 15 5 

0303 32 00 – – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa) 15 5 

0303 33 00 – – Γλώσσες (Solea spp.) 7,5 0 

0303 39 – – Άλλα 

0303 39 10 – – – Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus) 7,5 0 

0303 39 30 – – – Ψάρια του είδους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα) 7,5 0 

0303 39 70 – – – Άλλα 15 5 

– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) 
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, 
αυγά και σπέρματα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0303 41 – – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga) 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 41 11 – – – – Ολόκληροι 22 0 

0303 41 13 – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια 22 0 

0303 41 19 – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) 22 0 

0303 41 90 – – – Άλλοι 22 5 

0303 42 – – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares) 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

– – – – Ολόκληροι 

0303 42 12 – – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο 20 0 

0303 42 18 – – – – – Άλλοι 20 0 

– – – – Κενoí, χωρίς βράγχια 

0303 42 32 – – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο 22 0 

0303 42 38 – – – – – Άλλοι 22 0 

– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) 

0303 42 52 – – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο 22 0 

0303 42 58 – – – – – Άλλοι 22 0 

0303 42 90 – – – Άλλοι 22 3 

0303 43 – – Παλαμίδες (listaos ή bonites) 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 43 11 – – – – Ολόκληρες 22 0 

0303 43 13 – – – – Κενές, χωρίς βράγχια 22 0 

0303 43 19 – – – – Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες) 22 0 

0303 43 90 – – – Άλλες 22 5 

0303 44 – – Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus) 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 44 11 – – – – Ολόκληροι 22 0 

0303 44 13 – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια 22 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0303 44 19 – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) 22 0 

0303 44 90 – – – Άλλοι 22 3 

0303 45 – – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 45 11 – – – – Ολόκληροι 22 0 

0303 45 13 – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια 22 0 

0303 45 19 – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) 22 0 

0303 45 90 – – – Άλλοι 22 5 

0303 46 – – Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii) 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 46 11 – – – – Ολόκληροι 22 0 

0303 46 13 – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια 22 0 

0303 46 19 – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) 22 0 

0303 46 90 – – – Άλλοι 22 5 

0303 49 – – Άλλοι 

– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων 
που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 49 31 – – – – Ολόκληροι 22 0 

0303 49 33 – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια 22 0 

0303 49 39 – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι) 22 0 

0303 49 80 – – – Άλλοι 22 5 

– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) και μπακαλιάροι 
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαί 
ρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0303 51 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0303 52 – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus) 

0303 52 10 – – – Του είδους Gadus morhua 12 0 

0303 52 30 – – – Του είδους Gadus ogac 12 0 

0303 52 90 – – – Του είδους Gadus macrocephalus 12 0 

– Ξιφίας (Xiphias gladius) και μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dis
sostichus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0303 61 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius) 7,5 3 

0303 62 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 15 5 

– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0303 71 – – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sar
dinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 

0303 71 10 – – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus 23 5 

0303 71 30 – – – Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.) 15 5 

0303 71 80 – – – Σαρδελόρεγγες (Spratus spratus) 13 5 

0303 72 00 – – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0303 73 00 – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 7,5 0 

0303 74 – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) 

0303 74 30 – – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus 20 5 

0303 74 90 – – – Του είδους Scomber australasicus 15 5 

0303 75 – – Σκουαλίδες 

0303 75 20 – – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) 6 0 

0303 75 50 – – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0303 75 90 – – – Άλλα 8 3 

0303 76 00 – – Χέλια (Anguilla spp.) Ατελώς 0 

0303 77 00 – – Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus 
punctatus) 

15 0 

0303 78 – – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

– – – Μερλούκιοι του γένους Merluccius 

0303 78 11 – – – – Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) 
και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus) 

15 5 

0303 78 12 – – – – Μπακαλιάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi) 15 5 

0303 78 13 – – – – Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis) 15 5 

0303 78 19 – – – – Άλλα 15 5 

0303 78 90 – – – Μερλούκιοι του γένους Urophycis 15 5 

0303 79 – – Άλλα 

– – – Γλυκού νερού
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0303 79 11 – – – – Κυπρίνοι 8 3 

0303 79 19 – – – – Άλλα 8 3 

– – – Θάλασσας 

– – – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos 
ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέ 
ρονται στην παραπάνω διάκριση 0303 43 

– – – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊ 
όντων που υπάγονται στην κλάση 1604 

0303 79 21 – – – – – – Ολόκληρα 22 0 

0303 79 23 – – – – – – Κενά, χωρίς βράγχια 22 0 

0303 79 29 – – – – – – Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα) 22 0 

0303 79 31 – – – – – Άλλα 22 5 

– – – – Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.) 

0303 79 35 – – – – – Του είδους Sebastes marinus 7,5 0 

0303 79 37 – – – – – Άλλοι 7,5 0 

0303 79 41 – – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida 12 5 

0303 79 45 – – – – Γάδοι (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0303 79 51 – – – – Μουρούνες (Molva spp.) 7,5 0 

0303 79 55 – – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι 
κίτρινοι (Pollachius pollachius) 

15 5 

0303 79 58 – – – – Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor 10 3 

0303 79 65 – – – – Γαύροι (Engraulis spp.) 15 5 

0303 79 71 – – – – Σπαρίδες (λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κ.λπ.) θάλασσας των 
ειδών Dentex dentex και Pagellus spp. 

15 5 

0303 79 75 – – – – Λέστιες (Brama spp.) 15 5 

0303 79 81 – – – – Βατραχόψαρα (Lophius spp.) 15 5 

0303 79 83 – – – – Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή 
Gadus poutassou) 

7,5 0 

0303 79 85 – – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis) 7,5 0 

0303 79 91 – – – – Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 5 

0303 79 92 – – – – Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezea
landiae) 

7,5 0 

0303 79 93 – – – – Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes) 7,5 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0303 79 94 – – – – Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus 
novaezelandiae 

7,5 0 

0303 79 98 – – – – Άλλα 15 3 

0303 80 – Συκώτια, αυγά και σπέρματα 

0303 80 10 – – Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσο 
ξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης 

Ατελώς 0 

0303 80 90 – – Άλλα 10 3 

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, δια 
τηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0304 11 – – Ξιφίας (Xiphias gladius) 

0304 11 10 – – – Φιλέτα 18 5 

0304 11 90 – – – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες) 15 5 

0304 12 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 

0304 12 10 – – – Φιλέτα 18 5 

0304 12 90 – – – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες) 15 5 

0304 19 – – Άλλα 

– – – Φιλέτα 

– – – Ψαριών γλυκού νερού 

0304 19 13 – – – – – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντι 
κού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho 
hucho) 

2 0 

– – – – – Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita και Oncorhynchus gilae 

0304 19 15 – – – – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισ 
σότερο από 400 g το τεμάχιο 

12 3 

0304 19 17 – – – – – – Άλλα 12 3 

0304 19 19 – – – – – Άλλων ψαριών γλυκού νερού 9 3 

– – – – Άλλα 

0304 19 31 – – – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida 

18 5 

0304 19 33 – – – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens) 18 5
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0304 19 35 – – – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.) 18 5 

0304 19 39 – – – – – Άλλα 18 5 

– – – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες) 

0304 19 91 – – – – Ψαριών γλυκού νερού 8 3 

– – – – Άλλα 

0304 19 97 – – – – – Πλευρά ρέγγας 15 3 

0304 19 99 – – – – – Άλλα 15 5 

– Φιλέτα κατεψυγμένα 

0304 21 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius) 7,5 3 

0304 22 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 15 5 

0304 29 – – Άλλα 

– – – Ψαριών γλυκού νερού 

0304 29 13 – – – – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawy
tscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και 
Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo 
salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho) 

2 0 

– – – – Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita 
και Oncorhynchus gilae 

0304 29 15 – – – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσό 
τερο από 400 g το τεμάχιο 

12 3 

0304 29 17 – – – – – Άλλα 12 3 

0304 29 19 – – – – Άλλων ψαριών γλυκού νερού 9 3 

– – – Άλλα 

– – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida 

0304 29 21 – – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus 7,5 3 

0304 29 29 – – – – – Άλλα 7,5 3 

0304 29 31 – – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 29 33 – – – – Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 3 

– – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.) 

0304 29 35 – – – – – Του είδους Sebastes marinus 7,5 0 

0304 29 39 – – – – – Άλλοι 7,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0304 29 41 – – – – Γάδων (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0304 29 43 – – – – Μουρουνών (Molva spp.) 7,5 0 

0304 29 45 – – – – Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euth
ynnus 

18 3 

– – – – Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis 
unicolor 

0304 29 51 – – – – – Του είδους Scomber australasicus 15 5 

0304 29 53 – – – – – Άλλων 15 5 

– – – – Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

– – – – – Μερλουκίων του γένους Merluccius 

0304 29 55 – – – – – – Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capen
sis) και μπακαλιάρων του Ακρωτηρίου (Merluccius para
doxus) 

7,5 0 

0304 29 56 – – – – – – Μπακαλιάρων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi) 7,5 0 

0304 29 58 – – – – – – Άλλων 6,1 0 

0304 29 59 – – – – – Μερλουκίων του γένους Urophycis 7,5 0 

– – – – Σκουαλίδων 

0304 29 61 – – – – – Σκυλόψαρων και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorh
inus spp.) 

7,5 0 

0304 29 69 – – – – – Άλλων σκουαλίδων 7,5 0 

0304 29 71 – – – – Ζαγκετών (Pleuronectes platessa) 7,5 3 

0304 29 73 – – – – Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus) 7,5 0 

0304 29 75 – – – – Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0304 29 79 – – – – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0304 29 83 – – – – Βατραχόψαρων (Lophius spp.) 15 5 

0304 29 85 – – – – Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) 13,7 5 

0304 29 91 – – – – Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezea
landiae) 

7,5 0 

0304 29 99 – – – – Άλλων 15 5 

– Άλλα 

0304 91 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 92 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 7,5 3 

0304 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0304 99 10 – – – Σουρίμι 14,2 5 

– – – Άλλων 

0304 99 21 – – – – Ψαριών γλυκού νερού 8 3 

– – – – Άλλων 

0304 99 23 – – – – – Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0304 99 29 – – – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.) 8 3 

– – – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida 

0304 99 31 – – – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus 7,5 0 

0304 99 33 – – – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua 7,5 0 

0304 99 39 – – – – – – Άλλα 7,5 0 

0304 99 41 – – – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 99 45 – – – – – Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0304 99 51 – – – – – Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 0 

0304 99 55 – – – – – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0304 99 61 – – – – – Λεστιών (Brama spp.) 15 5 

0304 99 65 – – – – – Βατραχόψαρων (Lophius spp.) 7,5 0 

0304 99 71 – – – – – Γάδων του είδους poutassous (Micromesistius poutassou 
ή Gadus poutassou) 

7,5 0 

0304 99 75 – – – – – Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) 7,5 3 

0304 99 99 – – – – – Άλλων 7,5 3 

0305 Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Ψάρια καπνιστά, έστω 
και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

0305 10 00 – Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβό 
λων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώ 
πων 

13 5 

0305 20 00 – Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, 
αλατισμένα ή σε άλμη 

11 0 

0305 30 – Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη αλλά όχι 
καπνιστά 

– – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida 

0305 30 11 – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus 16 5 

0305 30 19 – – – Άλλων 20 5
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0305 30 30 – – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawy
tscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και 
Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo 
salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα 
ή σε άλμη 

15 5 

0305 30 50 – – Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατι 
σμένα ή σε άλμη 

15 5 

0305 30 90 – – Άλλων 16 5 

– Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα 

0305 41 00 – – Σολομoί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tskhawy
tscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και 
Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) 
και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 

13 5 

0305 42 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5 

0305 49 – – Άλλα 

0305 49 10 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) 15 5 

0305 49 20 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 16 5 

0305 49 30 – – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) 

14 5 

0305 49 45 – – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorh
ynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) 

14 5 

0305 49 50 – – – Χέλια (Anguilla spp.) 14 5 

0305 49 80 – – – Άλλα 14 5 

– Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά 

0305 51 – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus) 

0305 51 10 – – – Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι 13 5 

0305 51 90 – – – Αποξεραμένοι και αλατισμένοι 13 5 

0305 59 – – Άλλα 

– – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida 

0305 59 11 – – – – Αποξεραμένα, μη αλατισμένα 13 5 

0305 59 19 – – – – Αποξεραμένα και αλατισμένα 13 5 

0305 59 30 – – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 

0305 59 50 – – – Γαύροι (Engraulis spp.) 10 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0305 59 70 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 15 5 

0305 59 80 – – – Άλλα 12 5 

– Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και 
ψάρια σε άλμη 

0305 61 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 

0305 62 00 – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus) 

13 5 

0305 63 00 – – Γαύροι (Engraulis spp.) 10 3 

0305 69 – – Άλλα 

0305 69 10 – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida 13 5 

0305 69 30 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 15 3 

0305 69 50 – – – Σολομoί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tskhawy
tscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και 
Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo 
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 

11 3 

0305 69 80 – – – Άλλα 12 5 

0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατι 
σμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα 
σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγ 
μένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακο 
στράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

– Κατεψυγμένα 

0306 11 – – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 

0306 11 10 – – – Ουρές καραβίδων 12,5 3 

0306 11 90 – – – Άλλα 12,5 0 

0306 12 – – Αστακοί (Homarus spp.) 

0306 12 10 – – – Ολόκληροι 6 3 

0306 12 90 – – – Άλλοι 16 3 

0306 13 – – Γαρίδες 

0306 13 10 – – – Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae 12 0 

0306 13 30 – – – Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon 18 5 

0306 13 40 – – – Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris) 12 0 

0306 13 50 – – – Γαρίδες του γένους Penaeus 12 0 

0306 13 80 – – – Άλλες 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0306 14 – – Καβούρια 

0306 14 10 – – – Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoece
tes spp. και Callinectes sapidus 

7,5 0 

0306 14 30 – – – Καβούρια του είδους Cancer pagurus 7,5 0 

0306 14 90 – – – Άλλα 7,5 0 

0306 19 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακό 
στρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

0306 19 10 – – – Καραβίδες του γλυκού νερού 7,5 0 

0306 19 30 – – – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus) 12 5 

0306 19 90 – – – Άλλα 12 0 

– Μη κατεψυγμένα 

0306 21 00 – – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 3 

0306 22 – – Αστακοί (Homarus spp.) 

0306 22 10 – – – Ζωντανοί 8 3 

– – – Άλλοι 

0306 22 91 – – – – Ολόκληροι 8 3 

0306 22 99 – – – – Άλλοι 10 3 

0306 23 – – Γαρίδες 

0306 23 10 – – – Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae 12 0 

– – – Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon 

0306 23 31 – – – – Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή 
ατμό 

18 5 

0306 23 39 – – – – Άλλες 18 5 

0306 23 90 – – – Άλλες 12 0 

0306 24 – – Καβούρια 

0306 24 30 – – – Καβούρια του είδους Cancer pagurus 7,5 0 

0306 24 80 – – – Άλλα 7,5 0 

0306 29 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακό 
στρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

0306 29 10 – – – Καραβίδες του γλυκού νερού 7,5 0 

0306 29 30 – – – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus) 12 5 

0306 29 90 – – – Άλλα 12 5
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0307 Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατι 
σμένα ή σε άλμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακό 
στρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Αλεύ 
ρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

0307 10 – Στρείδια 

0307 10 10 – – Επίπεδα στρείδια (οstrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί 
με το όστρακο περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο 

Ατελώς 0 

0307 10 90 – – Άλλα 9 3 

– Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των 
γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten 

0307 21 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 8 3 

0307 29 – – Άλλα 

0307 29 10 – – – Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα 8 0 

0307 29 90 – – – Άλλα 8 0 

– Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.) 

0307 31 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0307 31 10 – – – Mytilus spp. 10 0 

0307 31 90 – – – Perna spp. 8 0 

0307 39 – – Άλλα 

0307 39 10 – – – Mytilus spp. 10 0 

0307 39 90 – – – Perna spp. 8 0 

– Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες 
(Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 

0307 41 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0307 41 10 – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες 
(Sepiola spp.) 

8 3 

– – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Noto
todarus spp., Sepioteuthis spp.) 

0307 41 91 – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 0 

0307 41 99 – – – – Άλλα 8 3 

0307 49 – – Άλλα 

– – – Κατεψυγμένα 

– – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιό 
λες (Sepiola spp.) 

– – – – – Του γένους Sepiola
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0307 49 01 – – – – – – Sepiola rondeleti 6 0 

0307 49 11 – – – – – – Άλλα 8 0 

0307 49 18 – – – – – Άλλες 8 0 

– – – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 

– – – – – Loligo spp. 

0307 49 31 – – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris 6 3 

0307 49 33 – – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo pealei 6 0 

0307 49 35 – – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica 6 3 

0307 49 38 – – – – – – Άλλα 6 3 

0307 49 51 – – – – – Ommastrephes sagittatus 6 0 

0307 49 59 – – – – – Άλλα 8 3 

– – – Άλλα 

0307 49 71 – – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιό 
λες (Sepiola spp.) 

8 3 

– – – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 

0307 49 91 – – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 3 

0307 49 99 – – – – – Άλλα 8 3 

– Χταπόδια (Octopus spp.) 

0307 51 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 8 0 

0307 59 – – Άλλα 

0307 59 10 – – – Κατεψυγμένα 8 3 

0307 59 90 – – – Άλλα 8 3 

0307 60 00 – Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά Ατελώς 0 

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόν 
δυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για 
τη διατροφή των ανθρώπων 

0307 91 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 11 3 

0307 99 – – Άλλα 

– – – Κατεψυγμένα 

0307 99 11 – – – – Illex spp. 8 3 

0307 99 13 – – – – Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneri
dae 

8 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0307 99 15 – – – – Μέδουσες (Rhopilema spp.) Ατελώς 0 

0307 99 18 – – – – Άλλα 11 3 

0307 99 90 – – – Άλλα 11 0 

04 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. 
ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜ 
ΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνω 
μένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

0401 10 – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 1 % 

0401 10 10 – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

13,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 10 90 – – Άλλα 12,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 20 – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει 
το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 6 % 

– – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 

0401 20 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

18,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 20 19 – – – Άλλα 17,9 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Που υπερβαίνει τα 3 % 

0401 20 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

22,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 20 99 – – – Άλλα 21,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 30 – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει 
το 6 % 

– – Που δεν υπερβαίνει το 21 % 

0401 30 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

57,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 30 19 – – – Άλλα 56,6 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Που υπερβαίνει τα 21 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % 

0401 30 31 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

110 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 30 39 – – – Άλλα 109,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Που υπερβαίνει το 45 %
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0401 30 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

183,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0401 30 99 – – – Άλλα 182,8 
EUR/100 kg/net 

0 

0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προ 
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0402 10 – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικό 
τητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0402 10 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2,5 kg 

125,4 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 10 19 – – – Άλλα 118,8 
EUR/100 kg/net 

5 

– – Άλλα 

0402 10 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2,5 kg 

1,19 EUR/kg + 
27,5 

EUR/100 kg/net 

5 

0402 10 99 – – – Άλλα 1,19 EUR/kg + 21 
EUR/100 kg/net 

5 

– Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικό 
τητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % 

0402 21 – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 27 % 

0402 21 11 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

135,7 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – – Άλλα 

0402 21 17 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν 
υπερβαίνει το 11 % 

130,4 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 21 19 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερ 
βαίνει το 11 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

130,4 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 27 % 

0402 21 91 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

167,2 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 21 99 – – – – Άλλα 161,9 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 – – Άλλα 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 27 %
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0402 29 11 – – – – Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία 
κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 
ουσίες που υπερβαίνει το 10 % 

1,31 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – – Άλλα 

0402 29 15 – – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

1,31 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 19 – – – – – Άλλα 1,31 EUR/kg + 
16,8 

EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 27 % 

0402 29 91 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

1,62 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 99 – – – – Άλλα 1,62 EUR/kg + 
16,8 

EUR/100 kg/net 

5 

– Άλλα 

0402 91 – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 8 % 

0402 91 11 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

34,7 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 91 19 – – – – Άλλα 34,7 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 % 

0402 91 31 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

43,4 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 91 39 – – – – Άλλα 43,4 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % 

0402 91 51 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

110 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 91 59 – – – – Άλλα 109,1 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 45 % 

0402 91 91 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

183,7 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 91 99 – – – – Άλλα 182,8 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 99 – – Άλλα 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 9,5 %
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0402 99 11 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

57,2 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 99 19 – – – – Άλλα 57,2 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % 

0402 99 31 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

1,08 EUR/kg + 
19,4 

EUR/100 kg/net 

5 

0402 99 39 – – – – Άλλα 1,08 EUR/kg + 
18,5 

EUR/100 kg/net 

5 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 45 % 

0402 99 91 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

1,81 EUR/kg + 
19,4 

EUR/100 kg/net 

5 

0402 99 99 – – – – Άλλα 1,81 EUR/kg + 
18,5 

EUR/100 kg/net 

5 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν 
καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή 
κακάου 

0403 10 – Γιαούρτια 

– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτι 
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0403 10 11 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 20,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 13 – – – – Που υπερβαίνει τα 3 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 24,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 19 – – – – Που υπερβαίνει το 6 % 59,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0403 10 31 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0,17 EUR/kg + 
21,1 

EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 33 – – – – Που υπερβαίνει τα 3 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0,20 EUR/kg + 
21,1 

EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0403 10 39 – – – – Που υπερβαίνει το 6 % 0,54 EUR/kg + 
21,1 

EUR/100 kg/net 

0 

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου 

– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτι 
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από 
το γάλα 

0403 10 51 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 8,3 + 95 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 53 – – – – Που υπερβαίνει τα 1,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το27 % 8,3 + 130,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 59 – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 8,3 + 168,8 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 
προέρχονται από το γάλα 

0403 10 91 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 8,3 + 12,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 93 – – – – Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 8,3 + 17,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 10 99 – – – – Που υπερβαίνει το 6 % 8,3 + 26,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 – Άλλα 

– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 

– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές 

– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιε 
κτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0403 90 11 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 100,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 13 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 
27 % 

135,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 19 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 167,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0403 90 31 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,95 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 33 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 1,31 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 39 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 1,62 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιε 
κτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0403 90 51 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 20,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 53 – – – – – Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 6 % 24,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 59 – – – – – Που υπερβαίνει το 6 % 59,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0403 90 61 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0,17 EUR/kg + 
21,1 

EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 63 – – – – – Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0,20 EUR/kg + 
21,1 

EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 69 – – – – – Που υπερβαίνει το 6 % 0,54 EUR/kg + 
21,1 

EUR/100 kg/net 

0 

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου 

– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτι 
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από 
το γάλα 

0403 90 71 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 8,3 + 95 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 73 – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 
27 % 

8,3 + 130,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 79 – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 8,3 + 168,8 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 
προέρχονται από το γάλα 

0403 90 91 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 % 8,3 + 12,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 93 – – – – Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 8,3 + 17,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 99 – – – – Που υπερβαίνει το 6 % 8,3 + 26,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά 
συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

0404 10 – Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος 
ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

– – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτι 
κότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 
6,38) 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0404 10 02 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 7 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 04 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 
27 % 

135,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 06 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 167,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες 

0404 10 12 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 100,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 14 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 
27 % 

135,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 16 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 167,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικό 
τητα σε άζωτο x 6,38) 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0404 10 26 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,07 EUR/kg/net + 
16,8 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 28 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 
27 % 

1,31 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 32 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 1,62 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες 

0404 10 34 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,95 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 36 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 1,31 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 38 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 1,62 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτι 
κότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 
6,38) 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0404 10 48 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,07 EUR/kg/net 0 

0404 10 52 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 135,7 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0404 10 54 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 167,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες 

0404 10 56 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 100,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 58 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 135,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 62 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 167,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικό 
τητα σε άζωτο x 6,38) 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0404 10 72 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,07 EUR/kg/net + 
16,8 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 74 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 1,31 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 76 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 1,62 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες 

0404 10 78 – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,95 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 82 – – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 1,31 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 84 – – – – – Που υπερβαίνει το 27 % 1,62 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 – Άλλα 

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτι 
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 

0404 90 21 – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 100,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 23 – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 135,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 29 – – – Που υπερβαίνει το 27 % 167,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/569

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 571 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0404 90 81 – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0,95 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 83 – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 1,31 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 89 – – – Που υπερβαίνει το 27 % 1,62 EUR/kg/net + 
22 

EUR/100 kg/net 

0 

0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. 
Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη 

0405 10 – Βούτυρο 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 85 % 

– – – Φυσικό βούτυρο 

0405 10 11 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τo 1 kg 

189,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 10 19 – – – – Άλλο 189,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 10 30 – – – Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί 189,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 10 50 – – – Βούτυρο από ορό γάλακτος 189,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 10 90 – – Άλλο 231,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 20 – Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη 

0405 20 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτε 
ρης του 39 % και κατώτερης του 60 % 

9 + EA 0 

0405 20 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτε 
ρης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 % 

9 + EA 0 

0405 20 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει 
το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 % 

189,6 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 90 – Άλλα 

0405 90 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτε 
ρης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που 
δεν υπερβαίνει το 0,5 % 

231,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0405 90 90 – – Άλλα 231,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

0406 10 – Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περι 
λαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα 
για τυρί 

0406 10 20 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 40 % 

185,2 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0406 10 80 – – Άλλα 221,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 20 – Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 

0406 20 10 – – Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabzi
ger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και 
με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών 

7,7 0 

0406 20 90 – – Άλλα 188,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 30 – Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη 

0406 30 10 – – Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα 
τυριά, εκτός των emmental, gruyère και appenzell και, ενδε 
χομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονο 
μασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης 
κατώτερης ή ίσης του 56 % 

144,9 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ 
βαίνει το 36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά 
βάρος ξερής ύλης 

0406 30 31 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 48 % 139,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 30 39 – – – – Που υπερβαίνει το 48 % 144,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 30 90 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί 
νει το 36 % 

215 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 40 – Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα 
τυριά με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησι 
μοποιηθεί Penicillium roqueforti 

0406 40 10 – – Roquefort 140,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 40 50 – – Gorgonzola 140,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 40 90 – – Άλλα 140,9 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 – Άλλα τυριά 

0406 90 01 – – Που προορίζονται για μεταποίηση 167,1 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

0406 90 13 – – – Emmental 171,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 15 – – – Gruyère, sbrinz 171,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 17 – – – Bergkäse, appenzell 171,7 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or και Tête de 
Moine 

171,7 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 19 – – – Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schab
ziger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα 
και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών 

7,7 0 

0406 90 21 – – – Cheddar 167,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 23 – – – Edam 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 25 – – – Tilsit 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 27 – – – Butterkäse 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 29 – – – Kashkaval 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 32 – – – Φέτα 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 35 – – – Κεφαλοτύρι 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 37 – – – Finlandia 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 39 – – – Jarlsberg 151 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

0406 90 50 – – – – Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άλμη 
ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν 
υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
νερό στη μη λιπαρή ύλη 

– – – – – – Που δεν υπερβαίνει το 47 % 

0406 90 61 – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano 188,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 63 – – – – – – – Fiore sardo, pecorino 188,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 69 – – – – – – – Άλλα 188,2 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – – Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % 

0406 90 73 – – – – – – – Provolone 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 75 – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 151 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0406 90 76 – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, 
samsø 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 78 – – – – – – – Gouda 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 79 – – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, 
taleggio 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 81 – – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double glo
ucester, blarney, colby, monterey 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 82 – – – – – – – Camembert 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 84 – – – – – – – Brie 151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 85 – – – – – – – Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 151 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – – – – – Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη 
μη λιπαρή ύλη 

0406 90 86 – – – – – – – – Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 
52 % 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 87 – – – – – – – – Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 
62 % 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 88 – – – – – – – – Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 
72 % 

151 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 93 – – – – – – Που υπερβαίνει το 72 % 185,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0406 90 99 – – – – – Άλλα 221,2 
EUR/100 kg/net 

0 

0407 00 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 

– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα 

– – Αυγά για επώαση 

0407 00 11 – – – Γάλων ή χηνών 105 EUR/ 
1 000 p/st 

0 

0407 00 19 – – – Άλλων 35 EUR/1 000 p/st 0 

0407 00 30 – – Άλλα 30,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0407 00 90 – Άλλα 7,7 0 

0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, 
αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, 
κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχα 
ρης ή άλλων γλυκαντικών 

– Κρόκοι αυγών 

0408 11 – – Αποξεραμένοι

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/573

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 575 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
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0408 11 20 – – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων Ατελώς 0 

0408 11 80 – – – Άλλοι 142,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0408 19 – – Άλλοι 

0408 19 20 – – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

0408 19 81 – – – – Σε υγρή κατάσταση 62 
EUR/100 kg/net 

0 

0408 19 89 – – – – Άλλοι συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων 66,3 
EUR/100 kg/net 

0 

– Άλλα 

0408 91 – – Αποξεραμένα 

0408 91 20 – – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων Ατελώς 0 

0408 91 80 – – – Άλλα 137,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0408 99 – – Άλλα 

0408 99 20 – – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων Ατελώς 0 

0408 99 80 – – – Άλλα 35,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0409 00 00 Μέλι φυσικό 17,3 5 

0410 00 00 Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

7,7 0 

05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

0501 00 00 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή 
απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου 

Ατελώς 0 

0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες 
τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών 

0502 10 00 – Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των 
τριχών αυτών 

Ατελώς 0 

0502 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

0504 00 00 Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα 
από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατε 
ψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά 

Ατελώς 0 

0505 Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, 
φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, 
ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν 
υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και 
απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0505 10 – Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. 
Πούπουλα 

0505 10 10 – – Ακατέργαστα Ατελώς 0 

0505 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

0505 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

0506 Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπα 
σμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επε 
ξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα 
από αυτές τις ύλες 

0506 10 00 – Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ Ατελώς 0 

0506 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

0507 Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων 
θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και 
ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε 
σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες 

0507 10 00 – Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο Ατελώς 0 

0507 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

0508 00 00 Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, 
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, 
μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα 
ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες 
και τα απορρίμματά τους 

Ατελώς 0 

0510 00 00 Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρί 
δες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής 
προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευ 
τικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό 

Ατελώς 0 

0511 Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 

0511 10 00 – Σπέρμα ταύρου Ατελώς 0 

– Άλλα 

0511 91 – – Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόν 
δυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3 

0511 91 10 – – – Κατάλοιπα ψαριών Ατελώς 0 

0511 91 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0511 99 – – Άλλα 

0511 99 10 – – – Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμ 
ματα από μη κατεργασμένα δέρματα 

Ατελώς 0 

– – – Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης 

0511 99 31 – – – – Ακατέργαστοι Ατελώς 0 

0511 99 39 – – – – Άλλοι 5,1 3 

0511 99 85 – – – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

06 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟ 
ΚΟΜΙΑΣ 

0601 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα 
γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτω 
ρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της 
κλάσης 1212 

0601 10 – Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα 
γενικά, σε φυτική νάρκη 

0601 10 10 – – Υακίνθων 5,1 0 

0601 10 20 – – Ναρκίσσων 5,1 0 

0601 10 30 – – Τουλιπών 5,1 0 

0601 10 40 – – Γλαδιόλας 5,1 0 

0601 10 90 – – Άλλων 5,1 0 

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

0601 20 10 – – Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου Ατελώς 0 

0601 20 30 – – Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών 9,6 0 

0601 20 90 – – Άλλων 6,4 0 

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

0602 10 – Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια 

0602 10 10 – – Αμπέλου Ατελώς 0 

0602 10 90 – – Άλλα 4 0 

0602 20 – Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώ 
σιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη 

0602 20 10 – – Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα Ατελώς 0 

0602 20 90 – – Άλλα 8,3 0 

0602 30 00 – Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη 8,3 0 

0602 40 – Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη 

0602 40 10 – – Μη μπολιασμένες 8,3 0 

0602 40 90 – – Μπολιασμένες 8,3 0 

0602 90 – Άλλα 

0602 90 10 – – Λευκό (φύτρα) μανιταριών 8,3 0 

0602 90 20 – – Φυτά ανανά Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0602 90 30 – – Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας 8,3 0 

– – Άλλα 

– – – Φυτά της υπαίθρου 

– – – – Δέντρα, δενδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι 

0602 90 41 – – – – – Δένδρα του δάσους 8,3 0 

– – – – – Άλλα 

0602 90 45 – – – – – – Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά 6,5 0 

0602 90 49 – – – – – – Άλλα 8,3 0 

– – – – Άλλα φυτά της υπαίθρου 

0602 90 51 – – – – – Πολυετή φυτά 8,3 0 

0602 90 59 – – – – – Άλλα 8,3 0 

– – – Φυτά εσωτερικών χώρων 

0602 90 70 – – – – Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτο 
ειδή 

6,5 0 

– – – – Άλλα 

0602 90 91 – – – – – Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα 
κακτοειδή 

6,5 0 

0602 90 99 – – – – – Άλλα 6,5 0 

0603 Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή δια 
κοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγ 
μένα ή αλλιώς παρασκευασμένα 

– Νωπά 

0603 11 00 – – Τριαντάφυλλα 8,5 0 

0603 12 00 – – Γαρίφαλα 8,5 0 

0603 13 00 – – Ορχιδέες 8,5 0 

0603 14 00 – – Χρυσάνθεμα 8,5 0 

0603 19 – – Άλλα 

0603 19 10 – – – Γλαδιόλες 8,5 0 

0603 19 90 – – – Άλλα 8,5 0 

0603 90 00 – Άλλα 10 0 

0604 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
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0604 10 – Βρύα και λειχήνες 

0604 10 10 – – Λειχήνες ταράνδων Ατελώς 0 

0604 10 90 – – Άλλα 5 0 

– Άλλα 

0604 91 – – Νωπά 

0604 91 20 – – – Χριστουγεννιάτικα δέντρα 2,5 0 

0604 91 40 – – – Κλαδιά κωνοφώρων 2,5 0 

0604 91 90 – – – Άλλα 2 0 

0604 99 – – Άλλα 

0604 99 10 – – – Απλώς αποξεραμένα Ατελώς 0 

0604 99 90 – – – Άλλα 10,9 0 

07 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, 
ΒΡΩΣΙΜΑ 

0701 Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 

0701 10 00 – Για σπορά 4,5 0 

0701 90 – Άλλες 

0701 90 10 – – Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου 5,8 0 

– – Άλλες 

0701 90 50 – – – Πρώιμες, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 9,6 0 

0701 90 90 – – – Άλλες 11,5 0 

0702 00 00 Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0703 Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχα 
νικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0703 10 – Κρεμμύδια και ασκαλώνια 

– – Κρεμμύδια 

0703 10 11 – – – Για σπορά 9,6 5 

0703 10 19 – – – Άλλα 9,6 5 

0703 10 90 – – Ασκαλώνια 9,6 0 

0703 20 00 – Σκόρδα 9,6 + 120 
EUR/100 kg/net 

5 

0703 90 00 – Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά 10,4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0704 Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και 
παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατη 
ρημένα με απλή ψύξη 

0704 10 00 – Κουνουπίδια και μπρόκολα 9,6 MIN 1,1 
EUR/100 kg/net 

3 

0704 20 00 – Λαχανάκια Βρυξελλών 12 0 

0704 90 – Άλλα 

0704 90 10 – – Κράμβες λευκές και κόκκινες 12 MIN 0,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0704 90 90 – – Άλλα 12 0 

0705 Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

– Μαρούλια 

0705 11 00 – – Στρογγυλά 10,4 MIN 1,3 
EUR/100 kg/br 

0 

0705 19 00 – – Άλλα 10,4 0 

– Ραδίκια 

0705 21 00 – – Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0 

0705 29 00 – – Άλλα 10,4 0 

0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo, 
(σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0706 10 00 – Καρότα και γογγύλια 13,6 0 

0706 90 – Άλλα 

0706 90 10 – – Ραπανοσέλινα 13,6 3 

0706 90 30 – – Αγριοραπάνια (cochlearia armoracia) 12 0 

0706 90 90 – – Άλλα 13,6 0 

0707 00 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0707 00 05 – Αγγούρια Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

0 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0707 00 90 – Αγγουράκια 12,8 0 

0708 Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

0708 10 00 – Μπιζέλια (Pisum sativum) 8 3 

0708 20 00 – Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10,4 MIN 1,6 
EUR/100 kg/net 

3 

0708 90 00 – Άλλα λαχανικά λοβοφόρα 11,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0709 20 00 – Σπαράγγια 10,2 0 

0709 30 00 – Μελιτζάνες 12,8 0 

0709 40 00 – Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα 12,8 0 

– Μανιτάρια και τρούφες 

0709 51 00 – – Μανιτάρια του γένους Agaricus 12,8 0 

0709 59 – – Άλλα 

0709 59 10 – – – Είδους chanterelles 3,2 0 

0709 59 30 – – – Είδους cèpes 5,6 0 

0709 59 50 – – – Τρούφες 6,4 0 

0709 59 90 – – – Άλλα 6,4 0 

0709 60 – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta 

0709 60 10 – – Γλυκοπιπεριές 7,2 0 

– – Άλλες 

0709 60 91 – – – Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή 
καψισίνης ή ελαιορητινωδών χρωμάτων από Capsicum 

Ατελώς 0 

0709 60 95 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων 
ελαίων ή ρητινοειδών 

Ατελώς 0 

0709 60 99 – – – Άλλες 6,4 5 

0709 70 00 – Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολά 
χανα (σπανάκια γίγαντες) 

10,4 0 

0709 90 – Άλλα 

0709 90 10 – – Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια 
(Cichorium spp.) 

10,4 0 

0709 90 20 – – Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες 10,4 0 

– – Ελιές 

0709 90 31 – – – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή 
λαδιού 

4,5 0 

0709 90 39 – – – Άλλες 13,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0709 90 40 – – Κάππαρη 5,6 0 

0709 90 50 – – Μάραθο 8 0 

0709 90 60 – – Γλυκό καλαμπόκι 9,4 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0709 90 70 – – Κολοκυθάκια Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0709 90 80 – – Αγκινάρες Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0709 90 90 – – Άλλα 12,8 0 

0710 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγ 
μένα 

0710 10 00 – Πατάτες 14,4 0 

– Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό 

0710 21 00 – – Μπιζέλια (Pisum sativum) 14,4 0 

0710 22 00 – – Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 0 

0710 29 00 – – Άλλα 14,4 0 

0710 30 00 – Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολά 
χανα (σπανάκια γίγαντες) 

14,4 0 

0710 40 00 – Γλυκό καλαμπόκι 5,1 + 9,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0710 80 – Άλλα λαχανικά 

0710 80 10 – – Ελιές 15,2 0 

– – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta 

0710 80 51 – – – Γλυκοπιπεριές 14,4 0 

0710 80 59 – – – Άλλες 6,4 0 

– – Μανιτάρια 

0710 80 61 – – – Του γένους Agaricus 14,4 0 

0710 80 69 – – – Άλλα 14,4 0 

0710 80 70 – – Ντομάτες 14,4 0 

0710 80 80 – – Αγκινάρες 14,4 0 

0710 80 85 – – Σπαράγγια 14,4 0 

0710 80 95 – – Άλλα 14,4 0 

0710 90 00 – Μείγματα λαχανικών 14,4 0 

0711 Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή 
σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί 
άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση 
που βρίσκονται 

0711 20 – Ελιές
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0711 20 10 – – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή 
λαδιού 

6,4 0 

0711 20 90 – – Άλλες 13,1 
EUR/100 kg/net 

0 

0711 40 00 – Αγγούρια και αγγουράκια 12 0 

– Μανιτάρια και τρούφες 

0711 51 00 – – Μανιτάρια του γένους Agaricus 9,6 + 191 
EUR/100 kg/net 

eda 

0 

0711 59 00 – – Άλλα 9,6 0 

0711 90 – Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών 

– – Λαχανικά 

0711 90 10 – – – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με 
εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές 

6,4 0 

0711 90 30 – – – Γλυκό καλαμπόκι 5,1 + 9,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0711 90 50 – – – Κρεμμύδια 7,2 0 

0711 90 70 – – – Κάππαρη 4,8 0 

0711 90 80 – – – Άλλα 9,6 0 

0711 90 90 – – Μείγματα λαχανικών 12 5 

0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και 
τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

0712 20 00 – Κρεμμύδια 12,8 0 

– Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tre
mella spp.) και τρούφες 

0712 31 00 – – Μανιτάρια του γένους Agaricus 12,8 0 

0712 32 00 – – 'Ωτα του Ιούδα (Auricularia spp.) 12,8 0 

0712 33 00 – – Τρεμέλες (Tremella spp.) 12,8 0 

0712 39 00 – – Άλλα 12,8 0 

0712 90 – Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών 

0712 90 05 – – Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασμένες 

10,2 0 

– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) 

0712 90 11 – – – Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά Ατελώς 0 

0712 90 19 – – – Άλλο 9,4 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0712 90 30 – – Ντομάτες 12,8 0 

0712 90 50 – – Καρότα 12,8 0 

0712 90 90 – – Άλλα 12,8 0 

0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 

0713 10 – Μπιζέλια (Pisum sativum) 

0713 10 10 – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

0713 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

0713 20 00 – Ρεβίθια (garbanzos) Ατελώς 0 

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

0713 31 00 – – Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna 
radiata (L.) Wilczek 

Ατελώς 0 

0713 32 00 – – Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή 
Vigna angularis) 

Ατελώς 0 

0713 33 – – Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris) 

0713 33 10 – – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

0713 33 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

0713 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

0713 40 00 – Φακές Ατελώς 0 

0713 50 00 – Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba 
var. equina και Vicia faba var. minor) 

3,2 0 

0713 90 00 – Άλλα 3,2 0 

0714 Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευ 
δοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με 
υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε 
τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) 
του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) 

0714 10 – Ρίζες μανιόκας 

0714 10 10 – – Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια 9,5 
EUR/100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

0714 10 91 – – – Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαί 
νει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και 
αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα 

9,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0714 10 99 – – – Άλλα 9,5 
EUR/100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0714 20 – Γλυκοπατάτες 

0714 20 10 – – Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανά 
λωση 

3,8 0 

0714 20 90 – – Άλλες 6,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0714 90 – Άλλα 

– – Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυ 
λοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο 

0714 90 11 – – – Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαί 
νει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και 
αποφλοιωμένα έστω και τεμαχισμένα 

9,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0714 90 19 – – – Άλλα 9,5 
EUR/100 kg/net 

0 

0714 90 90 – – Άλλα 3,8 0 

08 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 

0801 Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρ 
διοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους 

– Καρύδες 

0801 11 00 – – Αποξεραμένες Ατελώς 0 

0801 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Καρύδια Βραζιλίας 

0801 21 00 – – Με κέλυφος Ατελώς 0 

0801 22 00 – – Χωρίς κέλυφος Ατελώς 0 

– Καρύδια ανακαρδιοειδών 

0801 31 00 – – Με κέλυφος Ατελώς 0 

0801 32 00 – – Χωρίς κέλυφος Ατελώς 0 

0802 Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους 

– Αμύγδαλα 

0802 11 – – Με κέλυφος 

0802 11 10 – – – Πικρά Ατελώς 0 

0802 11 90 – – – Άλλα 5,6 0 

0802 12 – – Χωρίς κέλυφος 

0802 12 10 – – – Πικρά Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0802 12 90 – – – Άλλα 3,5 0 

– Φουντούκια (Corylus spp.) 

0802 21 00 – – Με κέλυφος 3,2 0 

0802 22 00 – – Χωρίς κέλυφος 3,2 0 

– Καρύδια κοινά 

0802 31 00 – – Με κέλυφος 4 0 

0802 32 00 – – Χωρίς κέλυφος 5,1 0 

0802 40 00 – Κάστανα (Castenea spp.) 5,6 0 

0802 50 00 – Φιστίκια 1,6 0 

0802 60 00 – Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) 2 0 

0802 90 – Άλλα 

0802 90 20 – – Καρύδια του arec (ή του betel), καρύδια του kola και καρύδια 
pecan 

Ατελώς 0 

0802 90 50 – – Καρποί γλυκοκουκουναριών 2 0 

0802 90 85 – – Άλλα 2 0 

0803 00 Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλ 
λών, νωπές ή ξερές 

– Νωπές 

0803 00 11 – – Του είδους των Αντιλλών 16 0 

0803 00 19 – – Άλλες 176 EUR/ 
1 000 kg/net 

0 

0803 00 90 – Ξερές 16 0 

0804 Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και 
goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 

0804 10 00 – Χουρμάδες 7,7 0 

0804 20 – Σύκα 

0804 20 10 – – Νωπά 5,6 0 

0804 20 90 – – Ξερά 8 0 

0804 30 00 – Ανανάδες 5,8 0 

0804 40 00 – Αχλάδια της ποικιλίας avocats 4 0 

0804 50 00 – Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες Ατελώς 0 

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 

0805 10 – Πορτοκάλια
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0805 10 20 – – Πορτοκάλια γλυκά, νωπά Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 10 80 – – Άλλα 16 5 

0805 20 – Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια 
υβρίδια εσπεριδοειδών 

0805 20 10 – – Κλημεντίνες (clémentines) Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 20 30 – – Του είδους monreales και satsumas Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 20 50 – – Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 20 70 – – Του είδους tangerines Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 20 90 – – Άλλα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 40 00 – Φράπες και γκρέιπ-φρουτ 1,5 0 

0805 50 – Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα 
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 50 10 – – Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

0 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0805 50 90 – – Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 5 

0805 90 00 – Άλλα 12,8 0 

0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 

0806 10 – Νωπά 

0806 10 10 – – Επιτραπέζια Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0806 10 90 – – Άλλα 14,4 0 

0806 20 – Ξερά (σταφίδες) 

0806 20 10 – – Σταφίδα μαύρη κορινθιακή 2,4 0 

0806 20 30 – – Σουλτανίνες 2,4 0 

0806 20 90 – – Άλλες 2,4 0 

0807 Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρ 
ποί παπαίας, νωπά 

– Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) 

0807 11 00 – – Καρπούζια 8,8 0 

0807 19 00 – – Άλλα 8,8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0807 20 00 – Καρποί παπαίας Ατελώς 0 

0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 

0808 10 – Μήλα 

0808 10 10 – – Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμ 
βρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 

7,2 MIN 0,36 EUR 
/ 100 kg/net 

5 

0808 10 80 – – Άλλα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0808 20 – Αχλάδια και κυδώνια 

– – Αχλάδια 

0808 20 10 – – – Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγού 
στου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

7,2 MIN 0,36 EUR 
/ 100 kg/net 

5 

0808 20 50 – – – Άλλα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

0 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0808 20 90 – – Κυδώνια 7,2 0 

0809 Βερύκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

0809 10 00 – Βερίκοκα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0809 20 – Κεράσια 

0809 20 05 – – Βύσσινα (Prunus cerasus) Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

0 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0809 20 95 – – Άλλα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

0 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0809 30 – Ροδάκινα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines) 

0809 30 10 – – Μπρουνιόν και νεκταρίνια Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0809 30 90 – – Άλλα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0809 40 – Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα 

0809 40 05 – – Δαμάσκηνα Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-A-2 

5 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-A-2 

0809 40 90 – – Αγριοδαμάσκηνα 12 0 

0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 

0810 10 00 – Φράουλες 11,2 0 

0810 20 – Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα 

0810 20 10 – – Σμέουρα 8,8 0 

0810 20 90 – – Άλλα 9,6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0810 40 – Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους 
Vaccinium 

0810 40 10 – – Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea) Ατελώς 0 

0810 40 30 – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtil
lus) 

3,2 0 

0810 40 50 – – Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του Vaccinium 
corymbosum 

3,2 0 

0810 40 90 – – Άλλα 9,6 0 

0810 50 00 – Ακτινίδια (κίουι) 8,8 5 

0810 60 00 – Durian (δούριο το ζιβέθινο) 8,8 0 

0810 90 – Άλλα 

0810 90 30 – – Καρποί oξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jac
quier, λίτσι ή καρποί της σαπότης 

Ατελώς 0 

0810 90 40 – – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες, (καρποί 
της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

Ατελώς 0 

– – Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα μαύρα (cassis) 

0810 90 50 – – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis) 8,8 0 

0810 90 60 – – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα 8,8 0 

0810 90 70 – – – Άλλα 9,6 0 

0810 90 95 – – Άλλα 8,8 0 

0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

0811 10 – Φράουλες 

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0811 10 11 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 20,8 + 8,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0811 10 19 – – – Άλλες 20,8 0 

0811 10 90 – – Άλλες 14,4 0 

0811 20 – Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστά 
φυλα κάθε είδους 

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0811 20 11 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 20,8 + 8,4 
EUR/100 kg/net 

0 

0811 20 19 – – – Άλλα 20,8 0 

– – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0811 20 31 – – – Σμέουρα 14,4 0 

0811 20 39 – – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis) 14,4 0 

0811 20 51 – – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα 12 0 

0811 20 59 – – – Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα 12 0 

0811 20 90 – – – Άλλα 14,4 0 

0811 90 – Άλλα 

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 

0811 90 11 – – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 13 + 5,3 
EUR/100 kg/net 

0 

0811 90 19 – – – – Άλλα 20,8 + 8,4 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

0811 90 31 – – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 13 0 

0811 90 39 – – – – Άλλα 20,8 0 

– – Άλλα 

0811 90 50 – – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtil
lus) 

12 0 

0811 90 70 – – – Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloi
des και Vaccinium angustifolium 

3,2 0 

– – – Κεράσια 

0811 90 75 – – – – Βύσσινα (Prunus cerasus) 14,4 0 

0811 90 80 – – – – Άλλα 14,4 0 

0811 90 85 – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 9 0 

0811 90 95 – – – Άλλα 14,4 0 

0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του 
θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν 
προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 
προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή 
στην κατάσταση που βρίσκονται 

0812 10 00 – Κεράσια 8,8 0 

0812 90 – Άλλα 

0812 90 10 – – Βερίκοκα 12,8 0 

0812 90 20 – – Πορτοκάλια 12,8 0 

0812 90 30 – – Καρποί παπαίας 2,3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0812 90 40 – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtil
lus) 

6,4 0 

0812 90 70 – – Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί 
οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, 
καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), 
καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας), πιταχά 
γιες και τροπικοί καρποί 

5,5 0 

0812 90 98 – – Άλλα 8,8 0 

0813 Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 
0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και 
φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού 

0813 10 00 – Βερίκοκα 5,6 0 

0813 20 00 – Δαμάσκηνα 9,6 0 

0813 30 00 – Μήλα 3,2 0 

0813 40 – Άλλοι καρποί και φρούτα 

0813 40 10 – – Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines 

5,6 0 

0813 40 30 – – Αχλάδια 6,4 0 

0813 40 50 – – Καρποί παπαίας 2 0 

0813 40 60 – – Καρποί οξυφοίνικα Ατελώς 0 

0813 40 70 – – Μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της 
σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες 
(καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

Ατελώς 0 

0813 40 95 – – Άλλα 2,4 0 

0813 50 – Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με 
κέλυφος του κεφαλαίου αυτού 

– – Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. 

– – – Χωρίς δαμάσκηνα 

0813 50 12 – – – – Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρ 
διοειδών, λίτισι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπό 
της, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες 
(καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

4 0 

0813 50 15 – – – – Άλλα 6,4 0 

0813 50 19 – – – Με δαμάσκηνα 9,6 0 

– – Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με 
κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 

0813 50 31 – – – Από τροπικούς καρπούς 4 0 

0813 50 39 – – – Άλλα 6,4 0 

– – Άλλα μείγματα 

0813 50 91 – – – Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα 8 0 

0813 50 99 – – – Άλλα 9,6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0814 00 00 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο 
νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, 
ή και αποξεραμένες 

1,6 0 

09 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και 
φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, 
οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος 

– Καφές μη καβουρντισμένος 

0901 11 00 – – Με καφεΐνη Ατελώς 0 

0901 12 00 – – Χωρίς καφεΐνη 8,3 0 

– Καφές καβουρντισμένος 

0901 21 00 – – Με καφεΐνη 7,5 0 

0901 22 00 – – Χωρίς καφεΐνη 9 0 

0901 90 – Άλλα 

0901 90 10 – – Κελύφη και φλούδες καφέ Ατελώς 0 

0901 90 90 – – Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ 11,5 0 

0902 Τσάι, έστω και αρωματισμένο 

0902 10 00 – Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες 
συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

3,2 0 

0902 20 00 – Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευα 
σία 

Ατελώς 0 

0902 30 00 – Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική 
ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερ 
βαίνει τα 3 kg 

Ατελώς 0 

0902 40 00 – Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική 
ζύμωση, με άλλη συσκευασία 

Ατελώς 0 

0903 00 00 Ματέ Ατελώς 0 

0904 Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

– Πιπέρι 

0904 11 00 – – Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη Ατελώς 0 

0904 12 00 – – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 4 0 

0904 20 – Πιπέρια αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0904 20 10 – – – Γλυκοπιπεριές 9,6 0 

0904 20 30 – – – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

0904 20 90 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 5 0 

0905 00 00 Βανίλια 6 0 

0906 Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου 

– Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0906 11 00 – – Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume) Ατελώς 0 

0906 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

0906 20 00 – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη Ατελώς 0 

0907 00 00 Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) 8 0 

0908 Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και 
καρδαμώμων 

0908 10 00 – Μοσχοκάρυδα Ατελώς 0 

0908 20 00 – Περιβλήματα μοσχοκάρυδων Ατελώς 0 

0908 30 00 – Καρποί αμώμων και καρδαμώμων Ατελώς 0 

0909 Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, 
μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου 
(αρκεύθου) 

0909 10 00 – Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή Ατελώς 0 

0909 20 00 – Σπέρματα κορίανδρου Ατελώς 0 

0909 30 00 – Σπέρματα κύμινου Ατελώς 0 

0909 40 00 – Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου) Ατελώς 0 

0909 50 00 – Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου) Ατελώς 0 

0910 Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, 
curry και άλλα μπαχαρικά 

0910 10 00 – Ζιγγίβερι Ατελώς 0 

0910 20 – Κρόκος (ζαφορά) 

0910 20 10 – – Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη Ατελώς 0 

0910 20 90 – – Θρυμματισμένος ή σε σκόνη 8,5 0 

0910 30 00 – Curcuma Ατελώς 0 

– Άλλα μπαχαρικά 

0910 91 – – Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του 
κεφαλαίου αυτού 

0910 91 10 – – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη Ατελώς 0 

0910 91 90 – – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 12,5 0 

0910 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

0910 99 10 – – – Σπόροι μοσχόσιτου Ατελώς 0 

– – – Θυμάρι 

– – – – Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 

0910 99 31 – – – – – Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum) Ατελώς 0 

0910 99 33 – – – – – Άλλο 7 0 

0910 99 39 – – – – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 8,5 0 

0910 99 50 – – – Φύλλα δάφνης 7 0 

0910 99 60 – – – Curry Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

0910 99 91 – – – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη Ατελώς 0 

0910 99 99 – – – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 12,5 0 

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1001 Σιτάρι και σμιγάδι 

1001 10 00 – Σιτάρι σκληρό 148 EUR/t 0 

1001 90 – Άλλα 

1001 90 10 – – Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά 12,8 0 

– – Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι 

1001 90 91 – – – Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά 95 EUR/t 0 

1001 90 99 – – – Άλλα 95 EUR/t 0 

1002 00 00 Σίκαλη 93 EUR/t 0 

1003 00 Κριθάρι 

1003 00 10 – Για σπορά 93 EUR/t 0 

1003 00 90 – Άλλο 93 EUR/t 0 

1004 00 00 Βρώμη 89 EUR/t 0 

1005 Καλαμπόκι 

1005 10 – Για σπορά 

– – Υβρίδιο 

1005 10 11 – – – Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross Ατελώς 0 

1005 10 13 – – – Υβρίδιο τριών σειρών Ατελώς 0 

1005 10 15 – – – Υβρίδιο απλό Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1005 10 19 – – – Άλλο Ατελώς 0 

1005 10 90 – – Άλλο 94 EUR/t 0 

1005 90 00 – Άλλο 94 EUR/t 0 

1006 Ρύζι 

1006 10 – Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) 

1006 10 10 – – Που προορίζεται για σπορά 7,7 E 

– – Άλλο 

– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) 

1006 10 21 – – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 211 EUR/t E 

1006 10 23 – – – – Σε κόκκους μεσαίους 211 EUR/t E 

– – – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 10 25 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 
2 αλλά μικρότερος του 3 

211 EUR/t E 

1006 10 27 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

211 EUR/t E 

– – – Άλλο 

1006 10 92 – – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 211 EUR/t E 

1006 10 94 – – – – Σε κόκκους μεσαίους 211 EUR/t E 

– – – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 10 96 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 
2 αλλά μικρότερος του 3 

211 EUR/t E 

1006 10 98 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

211 EUR/t E 

1006 20 – Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) 

– – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) 

1006 20 11 – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 264 EUR/t E 

1006 20 13 – – – Σε κόκκους μεσαίους 264 EUR/t E 

– – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 20 15 – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 
αλλά μικρότερος του 3 

264 EUR/t E 

1006 20 17 – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

264 EUR/t E 

– – Άλλο 

1006 20 92 – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 264 EUR/t E 

1006 20 94 – – – Σε κόκκους μεσαίους 264 EUR/t E 

– – – Σε κόκκους μακρούς
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1006 20 96 – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 
αλλά μικρότερος του 3 

264 EUR/t E 

1006 20 98 – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

264 EUR/t E 

1006 30 – Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή 
στιλβωμένο 

– – Ρύζι μισολευκασμένο 

– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) 

1006 30 21 – – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 416 EUR/t E 

1006 30 23 – – – – Σε κόκκους μεσαίους 416 EUR/t E 

– – – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 30 25 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 
2 αλλά μικρότερος του 3 

416 EUR/t E 

1006 30 27 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

416 EUR/t E 

– – – Άλλο 

1006 30 42 – – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 416 EUR/t E 

1006 30 44 – – – – Σε κόκκους μεσαίους 416 EUR/t E 

– – – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 30 46 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 
2 αλλά μικρότερος του 3 

416 EUR/t E 

1006 30 48 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

416 EUR/t E 

– – Ρύζι λευκασμένο 

– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) 

1006 30 61 – – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 416 EUR/t E 

1006 30 63 – – – – Σε κόκκους μεσαίους 416 EUR/t E 

– – – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 30 65 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 
2 αλλά μικρότερος του 3 

416 EUR/t E 

1006 30 67 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

416 EUR/t E 

– – – Άλλο 

1006 30 92 – – – – Σε κόκκους στρογγυλούς 416 EUR/t E 

1006 30 94 – – – – Σε κόκκους μεσαίους 416 EUR/t E 

– – – – Σε κόκκους μακρούς 

1006 30 96 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 
2 αλλά μικρότερος του 3 

416 EUR/t E 

1006 30 98 – – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 3 

416 EUR/t E
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1006 40 00 – Ρύζι σε θραύσματα 128 EUR/t E 

1007 00 Σόργο σε κόκκους 

1007 00 10 – Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά 6,4 0 

1007 00 90 – Άλλο 94 EUR/t 0 

1008 Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. 
Άλλα δημητριακά 

1008 10 00 – Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) 37 EUR/t 0 

1008 20 00 – Κεχρί 56 EUR/t 0 

1008 30 00 – Κεχρί το μακρό Ατελώς 0 

1008 90 – Άλλα δημητριακά 

1008 90 10 – – Τριτικάλ 93 EUR/t 0 

1008 90 90 – – Άλλα 37 EUR/t 0 

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 

1101 00 Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 

– Σιταριού 

1101 00 11 – – Σιταριού σκληρού 172 EUR/t 0 

1101 00 15 – – Σιταριού μαλακού και όλυρας 172 EUR/t 0 

1101 00 90 – Σμιγαδιού 172 EUR/t 0 

1102 Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού 

1102 10 00 – Αλεύρι σίκαλης 168 EUR/t 0 

1102 20 – Αλεύρι καλαμποκιού 

1102 20 10 – – Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % 
κατά βάρος 

173 EUR/t 0 

1102 20 90 – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1102 90 – Άλλα 

1102 90 10 – – Κριθαριού 171 EUR/t 0 

1102 90 30 – – Βρώμης 164 EUR/t 0 

1102 90 50 – – Αλεύρι ρυζιού 138 EUR/t E 

1102 90 90 – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1103 Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από 
δημητριακά 

– Πλιγούρια και σιμιγδάλια
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1103 11 – – Σιταριού 

1103 11 10 – – – Σιταριού σκληρού 267 EUR/t 0 

1103 11 90 – – – Σιταριού μαλακού και όλυρας 186 EUR/t 0 

1103 13 – – Καλαμποκιού 

1103 13 10 – – – Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 
1,5 % κατά βάρος 

173 EUR/t 0 

1103 13 90 – – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1103 19 – – Άλλων δημητριακών 

1103 19 10 – – – Σίκαλης 171 EUR/t 0 

1103 19 30 – – – Κριθαριού 171 EUR/t 0 

1103 19 40 – – – Βρώμης 164 EUR/t 0 

1103 19 50 – – – Ρυζιού 138 EUR/t E 

1103 19 90 – – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1103 20 – Συσσωματώματα με μορφή σβόλων 

1103 20 10 – – Σίκαλης 171 EUR/t 0 

1103 20 20 – – Κριθαριού 171 EUR/t 0 

1103 20 30 – – Βρώμης 164 EUR/t 0 

1103 20 40 – – Καλαμποκιού 173 EUR/t 0 

1103 20 50 – – Ρυζιού 138 EUR/t E 

1103 20 60 – – Σιταριού 175 EUR/t 0 

1103 20 90 – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1104 Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική από 
ξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν 
απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, 
τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 
1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή 
αλεσμένα 

– Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες 

1104 12 – – Βρώμης 

1104 12 10 – – – Σπόροι πλατυσμένοι 93 EUR/t 0 

1104 12 90 – – – Ψήγματα 182 EUR/t 0 

1104 19 – – Άλλων δημητριακών 

1104 19 10 – – – Σιταριού 175 EUR/t 0 

1104 19 30 – – – Σίκαλης 171 EUR/t 0 

1104 19 50 – – – Καλαμποκιού 173 EUR/t 0 

– – – Κριθαριού
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1104 19 61 – – – – Σπόροι πλατυσμένοι 97 EUR/t 0 

1104 19 69 – – – – Ψήγματα 189 EUR/t 0 

– – – Άλλοι 

1104 19 91 – – – – Νιφάδες ρυζιού 234 EUR/t E 

1104 19 99 – – – – Άλλοι 173 EUR/t 0 

– Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περι 
κάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογ 
γυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) 

1104 22 – – Βρώμης 

1104 22 20 – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή 
ξεφλουδισμένοι) 

162 EUR/t 0 

1104 22 30 – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπα 
σμένοι (με την ονομασία «Grütze» ή «grutten») 

162 EUR/t 0 

1104 22 50 – – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλε 
μένα τα δύο άκρα τους 

145 EUR/t 0 

1104 22 90 – – – Μόνο σπασμένοι 93 EUR/t 0 

1104 22 98 – – – Άλλα 93 EUR/t 0 

1104 23 – – Καλαμποκιού 

1104 23 10 – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή 
ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 

152 EUR/t 0 

1104 23 30 – – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλε 
μένα τα δύο άκρα τους 

152 EUR/t 0 

1104 23 90 – – – Μόνο σπασμένοι 98 EUR/t 0 

1104 23 99 – – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1104 29 – – Άλλων δημητριακών 

– – – Κριθαριού 

1104 29 01 – – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή 
ξεφλουδισμένοι) 

150 EUR/t 0 

1104 29 03 – – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή 
σπασμένοι (με την ονομασία «Grütze» ή «grutten») 

150 EUR/t 0 

1104 29 05 – – – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλε 
μένα τα δύο άκρα τους 

236 EUR/t 0 

1104 29 07 – – – – Μόνο σπασμένοι 97 EUR/t 0 

1104 29 09 – – – – Άλλα 97 EUR/t 0 

– – – Άλλα 

– – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή 
ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 

1104 29 11 – – – – – Σιταριού 129 EUR/t 0 

1104 29 18 – – – – – Άλλοι 129 EUR/t 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1104 29 30 – – – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλε 
μένα τα δύο άκρα τους 

154 EUR/t 0 

– – – – Μόνο σπασμένοι 

1104 29 51 – – – – – Σιταριού 99 EUR/t 0 

1104 29 55 – – – – – Σίκαλης 97 EUR/t 0 

1104 29 59 – – – – – Άλλοι 98 EUR/t 0 

– – – – Άλλα 

1104 29 81 – – – – – Σιταριού 99 EUR/t 0 

1104 29 85 – – – – – Σίκαλης 97 EUR/t 0 

1104 29 89 – – – – – Άλλα 98 EUR/t 0 

1104 30 – Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλε 
σμένα 

1104 30 10 – – Σιταριού 76 EUR/t 0 

1104 30 90 – – Άλλα 75 EUR/t 0 

1105 Αλεύρια, σιμιγδάλια, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες 

1105 10 00 – Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη 12,2 0 

1105 20 00 – Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβό 
λων (πελέτες) 

12,2 0 

1106 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 
0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 ή από 
προϊόντα του κεφαλαίου 8 

1106 10 00 – Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713 7,7 0 

1106 20 – Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 

1106 20 10 – – Μετουσιωμένα 95 EUR/t 0 

1106 20 90 – – Άλλα 166 EUR/t 0 

1106 30 – Από προϊόντα του κεφαλαίου 8 

1106 30 10 – – Μπανάνας 10,9 0 

1106 30 90 – – Άλλα 8,3 0 

1107 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 

1107 10 – Ακαβούρντιστη 

– – Σιταριού 

1107 10 11 – – – Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού 177 EUR/t 0 

1107 10 19 – – – Άλλη 134 EUR/t 0 

– – Άλλη
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1107 10 91 – – – Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού 173 EUR/t 0 

1107 10 99 – – – Άλλη 131 EUR/t 0 

1107 20 00 – Καβουρντισμένη 152 EUR/t 0 

1108 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 

– Άμυλα κάθε είδους 

1108 11 00 – – Σιταριού 224 EUR/t 0 

1108 12 00 – – Καλαμποκιού 166 EUR/t 0 

1108 13 00 – – Πατάτας 166 EUR/t 0 

1108 14 00 – – Μανιόκας (cassave) 166 EUR/t 0 

1108 19 – – Άλλα άμυλα κάθε είδους 

1108 19 10 – – – Ρυζιού 216 EUR/t 0 

1108 19 90 – – – Άλλα 166 EUR/t 0 

1108 20 00 – Ινουλίνη 19,2 0 

1109 00 00 Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 512 EUR/t 0 

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡ 
ΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

1201 00 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 

1201 00 10 – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1201 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

1202 Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω 
και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα 

1202 10 – Με κέλυφος 

1202 10 10 – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1202 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

1202 20 00 – Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα Ατελώς 0 

1203 00 00 Κοπρά Ατελώς 0 

1204 00 Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα 

1204 00 10 – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1204 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

1205 Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1205 10 – Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότη 
τας σε ερουκικό οξύ 

1205 10 10 – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1205 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

1205 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

1206 00 Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα 

1206 00 10 – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

– Άλλα 

1206 00 91 – – Χωρίς κέλυφος· με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος Ατελώς 0 

1206 00 99 – – Άλλα Ατελώς 0 

1207 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα 

1207 20 – Σπέρματα βαμβακιού 

1207 20 10 – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1207 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

1207 40 – Σπέρματα σουσαμιού 

1207 40 10 – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1207 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

1207 50 – Σπέρματα σιναπιού 

1207 50 10 – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1207 50 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα 

1207 91 – – Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους 

1207 91 10 – – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

1207 91 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

1207 99 – – Άλλα 

1207 99 15 – – – Που προορίζονται για σπορά Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

1207 99 91 – – – – Σπέρματα κάνναβης Ατελώς 0 

1207 99 97 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

1208 Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το 
αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα)
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1208 10 00 – Από κουκιά σόγιας 4,5 0 

1208 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

1209 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά 

1209 10 00 – Σπέρματα ζαχαρότευτλων 8,3 0 

– Σπέρματα χορτονομών 

1209 21 00 – – Μηδικής 2,5 0 

1209 22 – – Τριφυλλιού (Trifolium spp.) 

1209 22 10 – – – Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.) Ατελώς 0 

1209 22 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

1209 23 – – Φεστούκας (fétuque) 

1209 23 11 – – – Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.) Ατελώς 0 

1209 23 15 – – – Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.) Ατελώς 0 

1209 23 80 – – – Άλλων 2,5 0 

1209 24 00 – – Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) Ατελώς 0 

1209 25 – – Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 

1209 25 10 – – – Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.) Ατελώς 0 

1209 25 90 – – – Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.) Ατελώς 0 

1209 29 – – Άλλα 

1209 29 10 – – – Βίκων: των ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) 
και πόας της κοινής (Poa trivalis L.). Δακτυλίδος της στρογ 
γυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας (Agrostides) 

Ατελώς 0 

1209 29 35 – – – Φλέου του λειμώνιου Ατελώς 0 

1209 29 50 – – – Λούπινου 2,5 0 

1209 29 60 – – – Σπέρματα από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta vulgaris var.alba) 8,3 0 

1209 29 80 – – – Άλλα 2,5 0 

1209 30 00 – Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα 
άνθη τους 

3 0 

– Άλλα 

1209 91 – – Σπέρματα λαχανικών 

1209 91 10 – – – Γογγυλιών (Brassica oleracea, var. Caulorapa και gongylo
des L.) 

3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1209 91 30 – – – Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 0 

1209 91 90 – – – Άλλα 3 0 

1209 99 – – Άλλα 

1209 99 10 – – – Δασικών φυτών Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

1209 99 91 – – – – Φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια 
τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 
1209 30 00 

3 0 

1209 99 99 – – – – Άλλα 4 0 

1210 Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλε 
σμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη 

1210 10 00 – Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή 
σβόλων 

5,8 0 

1210 20 – Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. 
Λουπουλίνη 

1210 20 10 – – Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, 
εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη. Λουπουλίνη 

5,8 0 

1210 20 90 – – Άλλα 5,8 0 

1211 Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμο 
ποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις 
εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω 
και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη 

1211 20 00 – Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη) Ατελώς 0 

1211 30 00 – Κόκα (φύλλα) Ατελώς 0 

1211 40 00 – Άχυρο παπαρούνας Ατελώς 0 

1211 90 – Άλλα 

1211 90 30 – – Κουκιά tonka 3 0 

1211 90 85 – – Άλλα Ατελώς 0 

1212 Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατη 
ρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε 
σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊ 
όντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγ 
μένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησι 
μεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονο 
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

1212 20 00 – Φύκια Ατελώς 0 

– Άλλα 

1212 91 – – Ζαχαρότευτλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1212 91 20 – – – Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη 23 EUR/100 kg/net 0 

1212 91 80 – – – Άλλα 6,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1212 99 – – Άλλα 

1212 99 20 – – – Ζαχαροκάλαμα 4,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1212 99 30 – – – Χαρούπια 5,1 0 

– – – Σπέρματα χαρουπιών 

1212 99 41 – – – – Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα Ατελώς 0 

1212 99 49 – – – – Άλλα 5,8 0 

1212 99 70 – – – Άλλα Ατελώς 0 

1213 00 00 Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχι 
σμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβό 
λων 

Ατελώς 0 

1214 Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, 
ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτη 
νοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια 
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβό 
λων 

1214 10 00 – Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική 
(luzerne) 

Ατελώς 0 

1214 90 – Άλλα 

1214 90 10 – – Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) 
και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές 

5,8 0 

1214 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 

1301 Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. 
βάλσαμα), φυσικές 

1301 20 00 – Γόμα αραβική Ατελώς 0 

1301 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

1302 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και 
πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά 
φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα 

– Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά 

1302 11 00 – – Όπιου Ατελώς 0 

1302 12 00 – – Γλυκόριζας 3,2 0 

1302 13 00 – – Λυκίσκου 3,2 0 

1302 19 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1302 19 05 – – – Βανίλια ελαιορητίνη 3 0 

1302 19 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

1302 20 – Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις 

1302 20 10 – – Σε ξερή κατάσταση 19,2 0 

1302 20 90 – – Άλλες 11,2 0 

– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποι 
ημένα 

1302 31 00 – – Αγάρ-αγάρ Ατελώς 0 

1302 32 – – Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή 
από σπέρματα guarée, έστω και τροποποιημένα 

1302 32 10 – – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο Ατελώς 0 

1302 32 90 – – – Από σπέρματα guarée Ατελώς 0 

1302 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

1401 Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλα 
θοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους 
rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημη 
τριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας) 

1401 10 00 – Μπαμπού Ατελώς 0 

1401 20 00 – Καλάμια του είδους rotin Ατελώς 0 

1401 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

1404 Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

1404 20 00 – Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton) Ατελώς 0 

1404 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟ
ÏΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ 
ΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

1501 00 Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη 
πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503 

– Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) 

1501 00 11 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την 
Παρασκευή προΐόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

Ατελώς 0 

1501 00 19 – – Άλλα 17,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1501 00 90 – Λίπη πουλερικών 11,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1502 00 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 1503 

1502 00 10 – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την 
Παρασκευή προΐόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

Ατελώς 0 

1502 00 90 – Άλλα 3,2 0 

1503 00 Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαι 
ομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί 
ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί: 

– Στεατίνη και ελαιοστεατίνη 

1503 00 11 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις Ατελώς 0 

1503 00 19 – – Άλλες 5,1 0 

1503 00 30 – Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από 
την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

Ατελώς 0 

1503 00 90 – Άλλα 6,4 0 

1504 Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλάσσιων 
θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχη 
ματισμένα 

1504 10 – Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους 

1504 10 10 – – Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 
διεθνών μονάδων ανά g 

3,8 0 

– – Άλλα 

1504 10 91 – – – Γλωσσοειδών Ατελώς 0 

1504 10 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

1504 20 – Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα 
λάδια από συκώτια 

1504 20 10 – – Κλάσματα στερεά 10,9 0 

1504 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

1504 30 – Λίπη και λάδια θαλάσσιων θηλαστικών και τα κλάσματά τους 

1504 30 10 – – Κλάσματα στερεά 10,9 0 

1504 30 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

1505 00 Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπε 
ριλαμβανομένης και της λανολίνης 

1505 00 10 – Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη) 3,2 0 

1505 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

1506 00 00 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

Ατελώς 0 

1507 Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα 

1507 10 – Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1507 10 10 – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

1507 10 90 – – Άλλο 6,4 0 

1507 90 – Άλλα 

1507 90 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1507 90 90 – – Άλλα 9,6 0 

1508 Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

1508 10 – Λάδι ακατέργαστο 

1508 10 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

Ατελώς 0 

1508 10 90 – – Άλλο 6,4 0 

1508 90 – Άλλα 

1508 90 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1508 90 90 – – Άλλα 9,6 0 

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

1509 10 – Παρθένα 

1509 10 10 – – Ελαιόλαδο μειονεκτικό 122,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1509 10 90 – – Άλλα 124,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1509 90 00 – Άλλα 134,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1510 00 Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά 
από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα 
τισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια 
ή κλάσματα της κλάσης 1509 

1510 00 10 – Λάδια ακατέργαστα 110,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1510 00 90 – Άλλα 160,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1511 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

1511 10 – Λάδια ακατέργαστα 

1511 10 10 – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1511 10 90 – – Άλλα 3,8 0 

1511 90 – Άλλα 

– – Κλάσματα στερεά 

1511 90 11 – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε 
χομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1511 90 19 – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 10,9 0 

– – Άλλα 

1511 90 91 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1511 90 99 – – – Άλλα 9 0 

1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

– Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους 

1512 11 – – Λάδια ακατέργαστα 

1512 11 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

– – – Άλλα 

1512 11 91 – – – – Ηλιοτρόπιου (ηλιέλαιο) 6,4 0 

1512 11 99 – – – – Κνήκου 6,4 0 

1512 19 – – Άλλα 

1512 19 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1512 19 90 – – – Άλλα 9,6 0 

– Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του 

1512 21 – – Λάδι ακατέργαστo, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι 
(gossipol) 

1512 21 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

1512 21 90 – – – Άλλα 6,4 0 

1512 29 – – Άλλα 

1512 29 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση 

5,1 0 

1512 29 90 – – – Άλλα 9,6 0 

1513 Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέ 
λαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

– Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1513 11 – – Λάδι ακατέργαστο 

1513 11 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

2,5 0 

– – – Άλλο 

1513 11 91 – – – – Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε 
χομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1513 11 99 – – – – Που παρουσιάζεται αλλιώς 6,4 0 

1513 19 – – Άλλα 

– – – Κλάσματα στερεά 

1513 19 11 – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε 
χομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1513 19 19 – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 10,9 0 

– – – Άλλα 

1513 19 30 – – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη 
διατροφή 

5,1 0 

– – – – Άλλα 

1513 19 91 – – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1513 19 99 – – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 9,6 0 

– Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα 
κλάσματά τους 

1513 21 – – Λάδια ακατέργαστα 

1513 21 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

– – – Άλλα 

1513 21 30 – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε 
χομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1513 21 90 – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 6,4 0 

1513 29 – – Άλλα 

– – – Κλάσματα στερεά 

1513 29 11 – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε 
χομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1513 29 19 – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 10,9 0 

– – – Άλλα 

1513 29 30 – – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη 
διατροφή 

5,1 0 

– – – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1513 29 50 – – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1513 29 90 – – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 9,6 0 

1514 Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματι 
σμένα 

– Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του 

1514 11 – – Λάδια ακατέργαστα 

1514 11 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

1514 11 90 – – – Άλλα 6,4 0 

1514 19 – – Άλλα 

1514 19 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1514 19 90 – – – Άλλα 9,6 0 

– Άλλα 

1514 91 – – Λάδια ακατέργαστα 

1514 91 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

1514 91 90 – – – Άλλα 6,4 0 

1514 99 – – Άλλα 

1514 99 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1514 99 90 – – – Άλλα 9,6 0 

1515 Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το 
λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενι 
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

– Λινέλαιο και τα κλάσματά του 

1515 11 00 – – Λάδι ακατέργαστο 3,2 0 

1515 19 – – Άλλα 

1515 19 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1515 19 90 – – – Άλλα 9,6 0 

– Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του 

1515 21 – – Λάδι ακατέργαστο
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1515 21 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

1515 21 90 – – – Άλλο 6,4 0 

1515 29 – – Άλλα 

1515 29 10 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1515 29 90 – – – Άλλα 9,6 0 

1515 30 – Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 

1515 30 10 – – Που προορίζεται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος 
για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστι 
κών υλών 

Ατελώς 0 

1515 30 90 – – Άλλα 5,1 0 

1515 50 – Σησαμέλαιο και τα κλάσματά του 

– – Λάδι ακατέργαστο 

1515 50 11 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

3,2 0 

1515 50 19 – – – Άλλο 6,4 0 

– – Άλλα 

1515 50 91 – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

1515 50 99 – – – Άλλα 9,6 0 

1515 90 – Άλλα 

1515 90 11 – – Λάδι τουνγκ (abrasin): Λάδι από jojoba, oiticica. Κερί μυρί 
κης, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους 

Ατελώς 0 

– – Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του 

– – – Λάδι ακατέργαστο 

1515 90 21 – – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

Ατελώς 0 

1515 90 29 – – – – Άλλο 6,4 0 

– – – Άλλα 

1515 90 31 – – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη 
διατροφή 

Ατελώς 0 

1515 90 39 – – – – Άλλα 9,6 0 

– – Άλλα λάδια και κλάσματά τους 

– – – Λάδια ακατέργαστα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1515 90 40 – – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη 
διατροφή 

3,2 0 

– – – – Άλλα 

1515 90 51 – – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1515 90 59 – – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 6,4 0 

– – – Άλλα 

1515 90 60 – – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη 
διατροφή 

5,1 0 

– – – – Άλλα 

1515 90 91 – – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1515 90 99 – – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 9,6 0 

1516 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή 
ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή 
ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενι 
σμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

1516 10 – Λίπη και λάδια ζωϊκά και τα κλάσματά τους 

1516 10 10 – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχο 
μένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

1516 10 90 – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 10,9 0 

1516 20 – Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους 

1516 20 10 – – Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» 3,4 0 

– – Άλλα 

1516 20 91 – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε 
χομένου 1 kg ή λιγότερο 

12,8 0 

– – – Που παρουσιάζονται αλλιώς 

1516 20 95 – – – – Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, 
illipé, karité, makoré, touloucouna ή babassu που προο 
ρίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

5,1 0 

– – – – Άλλα 

1516 20 96 – – – – – Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. 
Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 
κατώτερης του 50 % κατά βάρος και με εξαίρεση τα 
λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipé, 
κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή copaïba 

9,6 0 

1516 20 98 – – – – – Άλλα 10,9 0 

1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή 
λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια δια 
τροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1517 10 – Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης 

1517 10 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται 
από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαί 
νει το 15 % 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1517 10 90 – – Άλλη 16 0 

1517 90 – Άλλα 

1517 90 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται 
από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαί 
νει το 15 % 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

1517 90 91 – – – Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα 9,6 0 

1517 90 93 – – – Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιού 
νται για αφαίρεση των τύπων (φορμών) 

2,9 0 

1517 90 99 – – – Άλλα 16 0 

1518 00 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά 
επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, 
θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή 
αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 
1516· Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή 
λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού 

1518 00 10 – Λινοξύνη 7,7 0 

– Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προο 
ρίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την 
Παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 

1518 00 31 – – Ακατέργαστα 3,2 0 

1518 00 39 – – Άλλα 5,1 0 

– Άλλα 

1518 00 91 – – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά 
επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατω 
μένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρ 
μανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα 
της κλάσης 1516· 

7,7 0 

– – Άλλα 

1518 00 95 – – – Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά ή από 
ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους 

2 0 

1518 00 99 – – – Άλλα 7,7 0 

1520 00 00 Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες Ατελώς 0 

1521 Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή 
άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα 
ή χρωματισμένα 

1521 10 00 – Κεριά φυτικά Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1521 90 – Άλλα 

1521 90 10 – – Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματι 
σμένα 

Ατελώς 0 

– – Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή 
χρωματισμένα 

1521 90 91 – – – Ακατέργαστα Ατελώς 0 

1521 90 99 – – – Άλλα 2,5 0 

1522 00 Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξερ 
γασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών 

1522 00 10 – Λάδι δερμάτων 3,8 0 

– Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπα 
ρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών 

– – Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου 

1522 00 31 – – – Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 29,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1522 00 39 – – – Άλλα 47,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

1522 00 91 – – – Κατακάθια ή μούργες. Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 3,2 0 

1522 00 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή 
ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 
ΥΔΡΟΒΙΩΝ 

1601 00 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παρα 
προϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση 
τα προϊόντα αυτά 

1601 00 10 – Από συκώτι 15,4 0 

– Άλλα 

1601 00 91 – – Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα 149,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1601 00 99 – – Άλλα 100,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων 
σφαγίων ή αίματος 

1602 10 00 – Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 16,6 0 

1602 20 – Συκωτιών όλων των ζώων 

– – Χήνας ή πάπιας 

1602 20 11 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 75 % ή περισσότερο συκώτια 
(φουά-γκρα) 

10,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1602 20 19 – – – Άλλα 10,2 0 

1602 20 90 – – Άλλα 16 0 

– Πουλερικών της κλάσης 0105 

1602 31 – – Γάλου 

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας που 
λερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 

1602 31 11 – – – – Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο 8,5 0 

1602 31 19 – – – – Άλλα 8,5 0 

1602 31 30 – – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 
57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφα 
γίων πουλερικών 

8,5 0 

1602 31 90 – – – Άλλα 8,5 0 

1602 32 – – Από πετεινούς και κότες 

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας που 
λερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 

1602 32 11 – – – – Άψητα 86,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 32 19 – – – – Άλλα 10,9 0 

1602 32 30 – – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 
57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφα 
γίων πουλερικών 

10,9 0 

1602 32 90 – – – Άλλα 10,9 0 

1602 39 – – Άλλα 

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας που 
λερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 

1602 39 21 – – – – Άψητα 86,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 39 29 – – – – Άλλα 10,9 0 

1602 39 40 – – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 
57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφα 
γίων πουλερικών 

10,9 0 

1602 39 80 – – – Άλλα 10,9 0 

– Χοιροειδών 

1602 41 – – Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού 

1602 41 10 – – – Κατοικίδιων χοιροειδών 156,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 41 90 – – – Άλλα 10,9 0 

1602 42 – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1602 42 10 – – – Κατοικίδιων χοιροειδών 129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 42 90 – – – Άλλα 10,9 0 

1602 49 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα 

– – – Κατοικίδιων χοιροειδών 

– – – – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβά 
νονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης 

1602 49 11 – – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και 
τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγ 
ματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν) 

156,8 EUR/ 
100kg/net 

0 

1602 49 13 – – – – – Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες 

129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 15 – – – – – Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμο 
πλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια 
αυτών 

129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 19 – – – – – Άλλα 85,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 30 – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο από 80 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε 
είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα 
λίπη κάθε φύσης και προέλευσης 

75 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 50 – – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβά 
νονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης και προέλευσης 

54,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 90 – – – Άλλα 10,9 0 

1602 50 – Βοοειδών 

1602 50 10 – – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημέ 
νων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων. 

303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

– – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες 

1602 50 31 – – – – Παστό βοδινό (corned beef) 16,6 0 

1602 50 39 – – – – Άλλα 16,6 0 

1602 50 80 – – – Άλλα 16,6 0 

1602 90 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από 
αίμα όλων των ζώων 

1602 90 10 – – Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων 16,6 0 

– – Άλλα 

1602 90 31 – – – Κυνηγιού ή κουνελιού 10,9 0 

1602 90 41 – – – Ταράνδων 16,6 0 

– – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1602 90 51 – – – – Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων 
χοιροειδών 

85,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών 

1602 90 61 – – – – – – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, 
ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψη 
των 

303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 90 69 – – – – – – Άλλα 16,6 0 

– – – – – Άλλα 

– – – – – – Προβατοειδών ή αιγοειδών 

– – – – – – – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, 
ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψη 
των 

1602 90 72 – – – – – – – – Προβατοειδών 12,8 0 

1602 90 74 – – – – – – – – Αιγοειδών 16,6 0 

– – – – – – – Άλλα 

1602 90 76 – – – – – – – – Προβατοειδών 12,8 0 

1602 90 78 – – – – – – – – Αιγοειδών 16,6 0 

1602 90 98 – – – – – – Άλλα 16,6 0 

1603 00 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλα 
κίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 

1603 00 10 – Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 kg ή λιγότερο 12,8 0 

1603 00 80 – Άλλα Ατελώς 0 

1604 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκα 
τάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

– Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά 

1604 11 00 – – Σολομοί 5,5 3 

1604 12 – – Ρέγγες 

1604 12 10 – – – Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα 
ψωμιού (panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατε 
ψυγμένα 

15 5 

– – – Άλλα 

1604 12 91 – – – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 5 

1604 12 99 – – – – Άλλα 20 5 

1604 13 – – Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες 

– – – Σαρδέλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1604 13 11 – – – – Σε ελαιόλαδο 12,5 3 

1604 13 19 – – – – Άλλα 12,5 5 

1604 13 90 – – – Άλλα 12,5 3 

1604 14 – – Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.) 

– – – Τόνοι και παλαμίδες 

1604 14 11 – – – – Σε φυτικά λάδια 24 5 

– – – – Άλλα 

1604 14 16 – – – – – Φιλέτα που ονομάζονται «loins» 24 5 

1604 14 18 – – – – – Άλλα 24 5 

1604 14 90 – – – Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.) 25 5 

1604 15 – – Σκουμπριά 

– – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus 

1604 15 11 – – – – Φιλέτα 25 3 

1604 15 19 – – – – Άλλα 25 3 

1604 15 90 – – – Του είδους Scomber australasicus 20 3 

1604 16 00 – – Αντσούγιες 25 5 

1604 19 – – Άλλα 

1604 19 10 – – – Σολομοειδή, άλλα από σολομούς 7 0 

– – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες [Euth
ynnus (Katsuwonus) pelamis] 

1604 19 31 – – – – Φιλέτα που ονομάζονται «loins» 24 5 

1604 19 39 – – – – Άλλα 24 5 

1604 19 50 – – – Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor 12,5 3 

– – – Άλλα 

1604 19 91 – – – – Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη 
κόρα ψωμιού (panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, 
κατεψυγμένα 

7,5 3 

– – – – Άλλα 

1604 19 92 – – – – – Μπακαλιάροι ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) 

20 3 

1604 19 93 – – – – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 20 3 

1604 19 94 – – – – – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1604 19 95 – – – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι 
κίτρινοι (Pollachius pollachius) 

20 3 

1604 19 98 – – – – – Άλλα 20 3 

1604 20 – Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών 

1604 20 05 – – Παρασκευάσματα από σουρίμι 20 3 

– – Άλλων 

1604 20 10 – – – Σολομών 5,5 3 

1604 20 30 – – – Σολομοειδών, άλλων από σολομούς 7 0 

1604 20 40 – – – Αντσουγιών 25 5 

1604 20 50 – – – Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scom
ber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών 
Orcynopsis unicolor 

25 5 

1604 20 70 – – – Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus 24 5 

1604 20 90 – – – Άλλων ψαριών 14 5 

1604 30 – Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού 

1604 30 10 – – Χαβιάρι (αυγά οξύρρυγχου) 20 3 

1604 30 90 – – Υποκατάστατα χαβιαριού 20 3 

1605 Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρα 
σκευασμένα ή διατηρημένα 

1605 10 00 – Καβούρια 8 0 

1605 20 – Γαρίδες 

1605 20 10 – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

– – Άλλες 

1605 20 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 kg 

20 3 

1605 20 99 – – – Άλλες 20 3 

1605 30 – Αστακοί 

1605 30 10 – – Σάρκες αστακών ψημένες που προορίζονται στη μεταποιητική 
βιομηχανία για την παραγωγή βουτύρων αστακού, για πάστες 
(terrines), για σούπες ή σάλτσες 

Ατελώς 0 

1605 30 90 – – Άλλα 20 0 

1605 40 00 – Άλλα μαλακόστρακα 20 0 

1605 90 – Άλλα 

– – Μαλάκια 

– – – Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1605 90 11 – – – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες 20 3 

1605 90 19 – – – – Άλλα 20 3 

1605 90 30 – – – Άλλα 20 3 

1605 90 90 – – Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 26 3 

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΣΜΑΤΑ 

1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς 
καθαρή, σε στερεή κατάσταση 

– Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών 

1701 11 – – Από ζαχαροκάλαμο 

1701 11 10 – – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 33,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1701 11 90 – – – Άλλη 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1701 12 – – Από τεύτλα 

1701 12 10 – – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 33,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1701 12 90 – – – Άλλη 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Άλλη 

1701 91 00 – – Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1701 99 – – Άλλη 

1701 99 10 – – – Ζάχαρη άσπρη 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1701 99 90 – – – Άλλη 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η 
γλυκόζη, και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στε 
ρεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών 
ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και ανα 
μειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα 

– Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης 

1702 11 00 – – Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον 
εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης 

14 EUR/100 kg/net 0 

1702 19 00 – – Άλλα 14 EUR/100 kg/net 0 

1702 20 – Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1702 20 10 – – Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρω 
ματικών ή χρωστικών ουσιών 

0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 20 90 – – Άλλα 8 0 

1702 30 – Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή 
που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 
20 % φρουκτόζη 

1702 30 10 – – Ισογλυκόζη 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

– – Άλλα 

– – – Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99 % ή 
περισσότερο γλυκόζη 

1702 30 51 – – – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 26,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 30 59 – – – – Άλλα 20 EUR/100 kg/net 0 

– – – Άλλα 

1702 30 91 – – – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 26,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 30 99 – – – – Άλλα 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 40 – Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε 
ξερή κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμβανομένου έως 50 % μη 
συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποι 
ημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) 

1702 40 10 – – Ισογλυκόζη 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

1702 40 90 – – Άλλα 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 50 00 – Φρουκτόζη χημικώς καθαρή 16 + 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

1702 60 – Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά 
βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη 
με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) 

1702 60 10 – – Ισογλυκόζη 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

1702 60 80 – – Σιρόπι ινουλίνης 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 60 95 – – Άλλα 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 90 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια 
από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 
50 % φρουκτόζη
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1702 90 10 – – Μαλτόζη χημικώς καθαρή 12,8 0 

1702 90 30 – – Ισογλυκόζη 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

1702 90 50 – – Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 90 60 – – Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό 
μέλι 

0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα 

1702 90 71 – – – Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή 
περισσότερο ζαχαρόζη 

0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

1702 90 75 – – – – Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 27,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 90 79 – – – – Άλλα 19,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 90 80 – – Σιρόπι ινουλίνης 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1702 90 99 – – Άλλα 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1703 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό 
(ραφινάρισμα) της ζάχαρης 

1703 10 00 – Μελάσες από ζαχαροκάλαμο 0,35 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1703 90 00 – Άλλες 0,35 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και 
η λευκή σοκολάτα) 

1704 10 – Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % 
(στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο 
που μετριέται σε ζαχαρόζη) 

1704 10 11 – – – Σε πλακίδια 6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

1704 10 19 – – – Άλλες 6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 
60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 

1704 10 91 – – – Σε πλακίδια 6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0 

1704 10 99 – – – Άλλες 6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1704 90 – Άλλα 

1704 90 10 – – Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσό 
τερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 

13,4 5 

1704 90 30 – – Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα» 9,1 + 45,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,9 + 16,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

1704 90 51 – – – Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπα 
στου (massepain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχο 
μένου ίσου ή ανώτερου του 1 kg 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 55 – – – Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 61 – – – Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευά 
σματα 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

– – – Άλλα 

1704 90 65 – – – – Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή 
ζαχαρωδών παρασκευασμάτων 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 71 – – – – Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και 
παραγεμισμένες 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 75 – – – – Καραμέλες 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

– – – – Άλλα 

1704 90 81 – – – – – Που λαμβάνονται με συμπίεση 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 99 – – – – – Άλλα 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

1801 00 00 Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγ 
μένα 

Ατελώς 0 

1802 00 00 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου Ατελώς 0 

1803 Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη 

1803 10 00 – Μη αποβουτυρωμένη 9,6 0 

1803 20 00 – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη 9,6 0 

1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 7,7 0 

1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 8 0 

1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο 

1806 10 – Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1806 10 15 – – Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγό 
τερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το 
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυ 
κόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη 

8 0 

1806 10 20 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περι 
λαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, 
ίσης ή ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 % 

8 + 25,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περι 
λαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, 
ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 % 

8 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περι 
λαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, 
ίσης ή ανώτερης του 80 % 

8 + 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 20 – Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε 
ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή 
πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, 
σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερ 
βαίνει τα 2 kg 

1806 20 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώ 
τερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από 
το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 % 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 30 – – Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε 
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης 
του 25 % και κατώτερης του 31 % 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– – Άλλα 

1806 20 50 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή 
ανώτερης του 18 % 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 70 – – – Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (choco
late milk crumb) 

15,4 + EA 0 

1806 20 80 – – – Γλάσο κακάου 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 95 – – – Άλλα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους 

1806 31 00 – – Παραγεμισμένα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 – – Μη παραγεμισμένα 

1806 32 10 – – – Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 90 – – – Άλλα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 – Άλλα 

– – Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα 

– – – Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1806 90 11 – – – – Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 19 – – – – Άλλα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– – – Άλλα 

1806 90 31 – – – – Παραγεμισμένα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 39 – – – – Μη παραγεμισμένα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 50 – – Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί 
από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 60 – – Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 70 – – Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 90 – – Άλλα 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗ 
ΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ 
ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, 
που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % 
κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα 
διατροφής προϊόντων των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν 
περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος 
κακάο επί απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

1901 10 00 – Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

7,6 + EA 5 

1901 20 00 – Μείγματα και ζυμάρια για την Παρασκευή προϊόντων αρτοποι 
ίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 

7,6 + EA 3 

1901 90 – Άλλα 

– – Εκχυλίσματα βύνης 

1901 90 11 – – – Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 
90 % κατά βάρος 

5,1 + 18 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1901 90 19 – – – Άλλα 5,1 + 14,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

1901 90 91 – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές 
ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχα 
ρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) 
ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε 
είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε 
σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404 

12,8 0 

1901 90 99 – – – Άλλα 7,6 + EA E
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή 
άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, 
μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αρά 
πικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο 

– Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς 
παρασκευασμένα 

1902 11 00 – – Που περιέχουν αυγά 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 – – Άλλα 

1902 19 10 – – – Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδά 
λια μαλακού σιταριού 

7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 90 – – – Άλλα 7,7 + 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 – Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς 
παρασκευασμένα) 

1902 20 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και 
μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

8,5 3 

1902 20 30 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, 
σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε 
είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και 
προέλευσης 

54,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

1902 20 91 – – – Ψημένα 8,3 + 6,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 99 – – – Άλλα 8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 – Άλλα ζυμαρικά εν γένει 

1902 30 10 – – Αποξεραμένα 6,4 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 90 – – Άλλα 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 – Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) 

1902 40 10 – – Μη παρασκευασμένο 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 90 – – Άλλο 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1903 00 00 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, 
με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή 
με παρόμοιες μορφές 

6,4 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση 
ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά 
άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων 
επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), 
προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1904 10 – Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγ 
κωση ή φρύξη 

1904 10 10 – – Με βάση το καλαμπόκι 3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 30 – – Με βάση το ρύζι 5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 90 – – Άλλα 5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 – Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμέ 
νες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφά 
δων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογ 
κωμένων δημητριακών 

1904 20 10 – – Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφά 
δες δημητριακών 

9 + EA 0 

– – Άλλα 

1904 20 91 – – – Με βάση το καλαμπόκι 3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 95 – – – Με βάση το ρύζι 5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 99 – – – Άλλα 5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 30 00 – Πλιγούρι από σιτάρι 8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 90 – Άλλα 

1904 90 10 – – Ρύζι 8,3 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1904 90 80 – – Άλλα 8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω 
και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες 
ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια 
προϊόντα 

1905 10 00 – Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot» 5,8 + 13 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 – Ψωμί με καρυκεύματα 

1905 20 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περι 
λαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζαχαρόζη) κατώτερης του 30 % 

9,4 + 18,3 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περι 
λαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης του 50 % 

9,8 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περι 
λαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50 % 

10,1 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1905 31 – – Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 

– – – Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκο 
λάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο 

1905 31 11 – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 85 g 

9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 31 19 – – – – Άλλα 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – Άλλα 

1905 31 30 – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχο 
νται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 8 % 

9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – – Άλλα 

1905 31 91 – – – – – Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 31 99 – – – – – Άλλα 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 32 – – Γκόφρες και γκοφρέτες 

1905 32 05 – – – Περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

– – – Άλλες 

– – – – Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκο 
λάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο 

1905 32 11 – – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 85 g 

9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 32 19 – – – – – Άλλα 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – – Άλλα 

1905 32 91 – – – – – Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

1905 32 99 – – – – – Άλλες 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 40 – Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα 

1905 40 10 – – Φρυγανιές 9,7 + EA 0 

1905 40 90 – – Άλλα 9,7 + EA 0 

1905 90 – Άλλα 

1905 90 10 – – Ψωμί άζυμο (mazoth) 3,8 + 15,9 EUR/ 
100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

1905 90 20 – – Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή 
άμυλο κάθε είδους σε φύλλα, και παρόμοια προϊόντα 

4,5 + 60,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

1905 90 30 – – – Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, 
περιεκτικότητας σε ζάχαρα και λιπαρές ύλες που δεν υπερ 
βαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή 
κατάσταση 

9,7 + EA 0 

1905 90 45 – – – Μπισκότα 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

1905 90 55 – – – Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή 
αρωματισμένα 

9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

– – – Άλλα 

1905 90 60 – – – – Με προσθήκη γλυκαντικών 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 90 90 – – – – Άλλα 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ 
ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

2001 10 00 – Αγγούρια και αγγουράκια 17,6 0 

2001 90 – Άλλα 

2001 90 10 – – Τσάτνυ μάγγων Ατελώς 0 

2001 90 20 – – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές 
(piments doux ή poivrons) 

5 0 

2001 90 30 – – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 40 – – Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρό 
μοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 50 – – Μανιτάρια 16 0 

2001 90 60 – – Καρδιές φοινίκων 10 0 

2001 90 65 – – Ελιές 16 0 

2001 90 70 – – Γλυκοπιπεριές 16 0 

2001 90 91 – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 10 0 

2001 90 93 – – Κρεμύδια 16 0 

2001 90 99 – – Άλλα 16 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι 
ή οξικό οξύ 

2002 10 – Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια 

2002 10 10 – – Αποφλοιωμένες 14,4 0 

2002 10 90 – – Άλλες 14,4 0 

2002 90 – Άλλες 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 % 

2002 90 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

14,4 0 

2002 90 19 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

14,4 0 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 
12 % αλλά κατώτερης ή ίσης του 30 % 

2002 90 31 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

14,4 0 

2002 90 39 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

14,4 0 

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 % 

2002 90 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

14,4 0 

2002 90 99 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

14,4 0 

2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς 
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

2003 10 – Μανιτάρια του γένους Αgaricus 

2003 10 20 – – Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση 18,4 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

2003 10 30 – – Άλλα 18,4 + 222 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

2003 20 00 – Τρούφες 14,4 0 

2003 90 00 – Άλλα 18,4 0 

2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με 
ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 
2006 

2004 10 – Πατάτες 

2004 10 10 – – Απλώς ψημένες 14,4 0 

– – Άλλες 

2004 10 91 – – – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 7,6 + EA 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2004 10 99 – – – Άλλες 17,6 0 

2004 90 – Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών 

2004 90 10 – – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2004 90 30 – – Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές 16 0 

2004 90 50 – – Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια 19,2 0 

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα 

2004 90 91 – – – Κρεμμύδια, απλώς ψημένα 14,4 0 

2004 90 98 – – – Άλλα 17,6 0 

2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με 
ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της 
κλάσης 2006 

2005 10 00 – Λαχανικά ομογενοποιημένα 17,6 0 

2005 20 – Πατάτες 

2005 20 10 – – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 8,8 + EA 0 

– – Άλλες 

2005 20 20 – – – Τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε 
ερμητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση 
κατανάλωση 

14,1 0 

2005 20 80 – – – Άλλες 14,1 0 

2005 40 00 – Μπιζέλια ( Pisum sativum) 19,2 0 

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

2005 51 00 – – Φασόλια σε σπόρους 17,6 0 

2005 59 00 – – Άλλα 19,2 0 

2005 60 00 – Σπαράγγια 17,6 0 

2005 70 – Ελιές 

2005 70 10 – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 5 kg 

12,8 0 

2005 70 90 – – Άλλες 12,8 0 

2005 80 00 – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών 

2005 91 00 – – Βλαστοί από μπαμπού 17,6 0 

2005 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2005 99 10 – – – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές 6,4 0 

2005 99 20 – – – Κάππαρη 16 0 

2005 99 30 – – – Αγκινάρες 17,6 0 

2005 99 40 – – – Καρότα 17,6 0 

2005 99 50 – – – Μείγματα λαχανικών 17,6 0 

2005 99 60 – – – Ξινολάχανο 16 0 

2005 99 90 – – – Άλλα 17,6 0 

2006 00 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και 
άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή 
κρυσταλλική εμφάνιση) 

2006 00 10 – Ζιγγίβερι Ατελώς 0 

– Άλλα 

– – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

2006 00 31 – – – Κεράσια 20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 35 – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 12,5 + 15 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 38 – – – Άλλα 20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

2006 00 91 – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 12,5 0 

2006 00 99 – – – Άλλα 20 0 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών 
και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

2007 10 – Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 

2007 10 10 – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

2007 10 91 – – – Τροπικών φρούτων 15 0 

2007 10 99 – – – Άλλα 24 0 

– Άλλα 

2007 91 – – Εσπεριδοειδή 

2007 91 10 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος 

20 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2007 91 30 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

20 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 91 90 – – – Άλλα 21,6 0 

2007 99 – – Άλλα 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος 

2007 99 10 – – – – Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 kg και προ 
ορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση 

22,4 0 

2007 99 20 – – – – Πολτοί και πάστες κάστανων 24 + 19,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

2007 99 31 – – – – – Κερασιών 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 33 – – – – – Φραουλών 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 35 – – – – – Σμέουρων 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 39 – – – – – Άλλα 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2007 99 55 – – – – Πολτοί μήλων 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 57 – – – – Άλλα 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

2007 99 91 – – – – Πολτοί μήλων 24 0 

2007 99 93 – – – – Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών 15 0 

2007 99 98 – – – – Άλλα 24 0 

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρα 
σκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

– Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω 
και αναμειγμένα μεταξύ τους 

2008 11 – – Αράπικα φιστίκια 

2008 11 10 – – – Βούτυρο αράπικων φιστικιών 12,8 5 

– – – Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 

– – – – Που υπερβαίνει το 1 kg
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 11 92 – – – – – Καβουρδισμένα 11,2 0 

2008 11 94 – – – – – Άλλα 11,2 0 

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 11 96 – – – – – Καβουρδισμένα 12 0 

2008 11 98 – – – – – Άλλα 12,8 0 

2008 19 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

2008 19 11 – – – – Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50 % ή περισσό 
τερο 

7 0 

– – – – Άλλα 

2008 19 13 – – – – – Καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια 9 0 

2008 19 19 – – – – – Άλλα 11,2 0 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

2008 19 91 – – – – Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50 % ή περισσό 
τερο 

8 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Καβουρδισμένοι καρποί 

2008 19 93 – – – – – – Αμύγδαλα και φιστίκια 10,2 0 

2008 19 95 – – – – – – Άλλα 12 0 

2008 19 99 – – – – – Άλλα 12,8 0 

2008 20 – Ανανάς 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

2008 20 11 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά 
βάρος 

25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 20 19 – – – – Άλλος 25,6 0 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

2008 20 31 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά 
βάρος 

25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 20 39 – – – – Άλλος 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 20 51 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά 
βάρος 

19,2 0 

2008 20 59 – – – – Άλλος 17,6 0 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 20 71 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά 
βάρος 

20,8 0 

2008 20 79 – – – – Άλλος 19,2 0 

2008 20 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 18,4 0 

2008 30 – Εσπεριδοειδή 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος 

2008 30 11 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 30 19 – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

2008 30 31 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

24 0 

2008 30 39 – – – – Άλλα 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 30 51 – – – – Φέτες φραπών και γκρέιπ φρουτ 15,2 0 

2008 30 55 – – – – Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines 
και satsumas. Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και 
άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 

18,4 0 

2008 30 59 – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 30 71 – – – – Φέτες φραπών και γκρέιπ φρουτ 15,2 0 

2008 30 75 – – – – Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines 
και satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και 
άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 

17,6 0 

2008 30 79 – – – – Άλλα 20,8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 30 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 18,4 0 

2008 40 – Αχλάδια 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

2008 40 11 – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 40 19 – – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

2008 40 21 – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

24 0 

2008 40 29 – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

2008 40 31 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 40 39 – – – – Άλλα 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 40 51 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

17,6 0 

2008 40 59 – – – – Άλλα 16 0 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 40 71 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

19,2 0 

2008 40 79 – – – – Άλλα 17,6 0 

2008 40 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 16,8 0 

2008 50 – Βερίκοκα 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

2008 50 11 – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

25,6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 50 19 – – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

2008 50 31 – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

24 0 

2008 50 39 – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

2008 50 51 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 50 59 – – – – Άλλα 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 50 61 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

19,2 0 

2008 50 69 – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 50 71 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

20,8 0 

2008 50 79 – – – – Άλλα 19,2 0 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 

2008 50 92 – – – – 5 kg ή περισσότερο 13,6 0 

2008 50 94 – – – – 4,5 kg ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 5 kg 17 0 

2008 50 99 – – – – Λιγότερο των 4,5 kg 18,4 0 

2008 60 – Κεράσια 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος 

2008 60 11 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 60 19 – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

2008 60 31 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

24 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 60 39 – – – – Άλλα 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 

2008 60 50 – – – – Που υπερβαίνει το 1 kg 17,6 0 

2008 60 60 – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 kg 20,8 0 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 

2008 60 70 – – – – 4,5 kg ή περισσότερο 18,4 0 

2008 60 90 – – – – Λιγότερο των 4,5 kg 18,4 0 

2008 70 – Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαί 
νει το 1 kg 

– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

2008 70 11 – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 70 19 – – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

2008 70 31 – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

24 0 

2008 70 39 – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει το 1 kg 

2008 70 51 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 70 59 – – – – Άλλα 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 70 61 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

19,2 0 

2008 70 69 – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 70 71 – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

19,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 70 79 – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 

2008 70 92 – – – – 5 kg ή περισσότερο 15,2 0 

2008 70 98 – – – – Λιγότερο των 5 kg 18,4 0 

2008 80 – Φράουλες 

– – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος 

2008 80 11 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 80 19 – – – – Άλλες 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Άλλες 

2008 80 31 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

24 0 

2008 80 39 – – – – Άλλα 25,6 0 

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

2008 80 50 – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

17,6 0 

2008 80 70 – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

20,8 0 

2008 80 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 18,4 0 

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση 
εκείνα της διάκρισης 2008 19 

2008 91 00 – – Καρδιές φοινίκων 10 5 

2008 92 – – Μείγματα 

– – – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος 

– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 92 12 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

16 0 

2008 92 14 – – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 92 16 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 92 18 – – – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 92 32 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

15 0 

2008 92 34 – – – – – – Άλλα 24 0 

– – – – – Άλλα 

2008 92 36 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

16 0 

2008 92 38 – – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – – Με προσθήκη ζάχαρης 

– – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερ 
βαίνει το 1 kg 

2008 92 51 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

11 0 

2008 92 59 – – – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – – – Άλλα 

– – – – – – Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα 
φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50 % κατά 
βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων 

2008 92 72 – – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

8,5 0 

2008 92 74 – – – – – – – Άλλα 13,6 0 

– – – – – – Άλλα 

2008 92 76 – – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

12 0 

2008 92 78 – – – – – – – Άλλα 19,2 0 

– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 

– – – – – 5 kg ή περισσότερο 

2008 92 92 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

11,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 92 93 – – – – – – Άλλα 18,4 0 

– – – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg 

2008 92 94 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

11,5 0 

2008 92 96 – – – – – – Άλλα 18,4 0 

– – – – – Λιγότερο των 4,5 kg 

2008 92 97 – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμά 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα 
και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

11,5 0 

2008 92 98 – – – – – – Άλλα 18,4 0 

2008 99 – – Άλλα 

– – – Με προσθήκη αλκοόλης 

– – – – Ζιγγίβερι 

2008 99 11 – – – – – Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

10 0 

2008 99 19 – – – – – Άλλα 16 0 

– – – – Σταφύλια 

2008 99 21 – – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος 

25,6 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 23 – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος 

– – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 99 24 – – – – – – – Τροπικά φρούτα 16 0 

2008 99 28 – – – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – – – – Άλλα 

2008 99 31 – – – – – – – Τροπικά φρούτα 16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 34 – – – – – – – Άλλα 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – Άλλα 

– – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 99 36 – – – – – – – Τροπικά φρούτα 15 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2008 99 37 – – – – – – – Άλλα 24 0 

– – – – – – Άλλα 

2008 99 38 – – – – – – – Τροπικά φρούτα 16 0 

2008 99 40 – – – – – – – Άλλα 25,6 0 

– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης 

– – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 99 41 – – – – – Ζιγγίβερι Ατελώς 0 

2008 99 43 – – – – – Σταφύλια 19,2 0 

2008 99 45 – – – – – Δαμάσκηνα 17,6 0 

2008 99 46 – – – – – Καρποί της ροιάς (Fruits de la passion), αχλάδια της 
ποικιλίας goyaves και καρποί οξυφοίνικα 

11 0 

2008 99 47 – – – – – Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, μήλα ανακαρδιοει 
δών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, 
καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και 
πιταχάγιες 

11 0 

2008 99 49 – – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 99 51 – – – – – Ζιγγίβερι Ατελώς 0 

2008 99 61 – – – – – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της 
ποικιλίας goyaves 

13 0 

2008 99 62 – – – – – Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, 
μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί 
της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της 
καράμβολας) και πιταχάγιες 

13 0 

2008 99 67 – – – – – Άλλα 20,8 0 

– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

– – – – – Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 

2008 99 72 – – – – – – 5 kg ή περισσότερο 15,2 0 

2008 99 78 – – – – – – Λιγότερο των 5 kg 18,4 0 

2008 99 85 – – – – – Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. 
Saccharata) 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

2008 99 91 – – – – – Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και 
παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

2008 99 99 – – – – – Άλλα 18,4 0 

2009 Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς 
προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

– Χυμοί πορτοκαλιού
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 11 – – Κατεψυγμένοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 11 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 19 – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 

2009 11 91 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερ 
βαίνει το 30 % κατά βάρος 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 99 – – – – Άλλοι 15,2 0 

2009 12 00 – – Μη κατεψυγμένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 12,2 0 

2009 19 – – Άλλοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 19 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 19 – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 

2009 19 91 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερ 
βαίνει το 30 % κατά βάρος 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 98 – – – – Άλλοι 12,2 0 

– Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ 

2009 21 00 – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 12 0 

2009 29 – – Άλλοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 29 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 19 – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 

2009 29 91 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερ 
βαίνει το 30 % κατά βάρος 

12 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 99 – – – – Άλλοι 12 0 

– Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς 

2009 31 – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 

– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 31 11 – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 14,4 0 

2009 31 19 – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

– – – – Λεμονιών 

2009 31 51 – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 14,4 0 

2009 31 59 – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

– – – – Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς 

2009 31 91 – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 14,4 0 

2009 31 99 – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

2009 39 – – Άλλοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 39 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 19 – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 

– – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

2009 39 31 – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 14,4 0 

2009 39 39 – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

– – – – – Λεμονιών 

2009 39 51 – – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 55 – – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

14,4 0 

2009 39 59 – – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

– – – – – Άλλων εσπεριδοειδών 

2009 39 91 – – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 95 – – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

14,4 0 

2009 39 99 – – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

– Χυμοί ανανά 

2009 41 – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 41 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

15,2 0 

– – – Άλλοι 

2009 41 91 – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0 

2009 41 99 – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 16 0 

2009 49 – – Άλλοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 49 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 19 – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 

2009 49 30 – – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

15,2 0 

– – – – Άλλοι 

2009 49 91 – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 93 – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

15,2 0 

2009 49 99 – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 16 0 

2009 50 – Χυμοί ντομάτας 

2009 50 10 – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 16 0 

2009 50 90 – – Άλλoι 16,8 0 

– Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών) 

2009 61 – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 30 

2009 61 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

2009 61 90 – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

22,4 + 27 EUR/hl 0 

2009 69 – – Άλλοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 69 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

40 + 121 EUR/hl + 
20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 69 19 – – – – Άλλοι Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 

– – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 69 51 – – – – – Συμπυκνωμένοι Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

2009 69 59 – – – – – Άλλοι Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

2009 69 71 – – – – – – Συμπυκνωμένοι 22,4 + 131 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2009 69 79 – – – – – – Άλλοι 22,4 + 27 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2009 69 90 – – – – – Άλλοι 22,4 + 27 EUR/hl 0 

– Χυμοί μήλων 

2009 71 – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 

2009 71 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

18 0 

– – – Άλλοι 

2009 71 91 – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 18 0 

2009 71 99 – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 18 0 

2009 79 – – Άλλοι 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

2009 79 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

30 + 18,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 19 – – – – Άλλοι 30 0 

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 

2009 79 30 – – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

18 0 

– – – – Άλλοι 

2009 79 91 – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

18 + 19,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 93 – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

18 0 

2009 79 99 – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 18 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 80 – Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού 

– – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

– – – Χυμοί αχλαδιών 

2009 80 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 19 – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – – Άλλοι 

– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

2009 80 34 – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα 21 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 35 – – – – – Άλλοι 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Άλλοι 

2009 80 36 – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα 21 0 

2009 80 38 – – – – – Άλλοι 33,6 0 

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 

– – – Χυμοί αχλαδιών 

2009 80 50 – – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

19,2 0 

– – – – Άλλοι 

2009 80 61 – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

19,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 63 – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

19,2 0 

2009 80 69 – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 20 0 

– – – Άλλοι 

– – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 80 71 – – – – – Χυμοί κερασιών 16,8 0 

2009 80 73 – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα 10,5 0 

2009 80 79 – – – – – Άλλοι 16,8 0 

– – – – Άλλοι 

– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 80 85 – – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα 10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 86 – – – – – – Άλλοι 16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

2009 80 88 – – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα 10,5 0 

2009 80 89 – – – – – – Άλλοι 16,8 0 

– – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 80 95 – – – – – – Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpon 14 0 

2009 80 96 – – – – – – Χυμοί κερασιών 17,6 0 

2009 80 97 – – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα 11 0 

2009 80 99 – – – – – – Άλλοι 17,6 0 

2009 90 – Μείγματα χυμών 

– – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 

– – – Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών 

2009 90 11 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 19 – – – – Άλλα 33,6 0 

– – – Άλλα 

2009 90 21 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 29 – – – – Άλλα 33,6 0 

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 

– – – Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών 

2009 90 31 – – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους και περιεκτικότας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερ 
βαίνει το 30 % κατά βάρος 

20 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 39 – – – – Άλλα 20 0 

– – – Άλλα 

– – – – Αξίας που υπερβαίνει το 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

– – – – – Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά 

2009 90 41 – – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 15,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2009 90 49 – – – – – – Άλλα 16 0 

– – – – – Άλλα 

2009 90 51 – – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 16,8 0 

2009 90 59 – – – – – – Άλλα 17,6 0 

– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού 
βάρους 

– – – – – Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά 

2009 90 71 – – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 73 – – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

15,2 0 

2009 90 79 – – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 16 0 

– – – – – Άλλα 

– – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

2009 90 92 – – – – – – – Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 94 – – – – – – – Άλλα 16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

2009 90 95 – – – – – – – Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 10,5 0 

2009 90 96 – – – – – – – Άλλα 16,8 0 

– – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 90 97 – – – – – – – Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 11 0 

2009 90 98 – – – – – – – Άλλα 17,6 0 

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση 
τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγ 
μένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα 
και συμπυκνώματα αυτών 

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρα 
σκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή 
συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ 

2101 11 – – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα 

2101 11 11 – – – Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον 
καφέ ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά βάρος 

9 0 

2101 11 19 – – – Άλλα 9 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2101 12 – – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα 
ή συμπυκνώματα με βάση τον καφέ 

2101 12 92 – – – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγ 
ματα ή συμπυκνώματα καφέ 

11,5 0 

2101 12 98 – – – Άλλα 9 + EA 0 

2101 20 – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ
και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγ 
ματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ 

2101 20 20 – – Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα 6 0 

– – Παρασκευάσματα 

2101 20 92 – – – Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσα 
γιού ή ματέ 

6 0 

2101 20 98 – – – Άλλα 6,5 + EA 0 

2101 30 – Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ
και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών 

– – Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ 

2101 30 11 – – – Κιχώριο φρυγμένο 11,5 0 

2101 30 19 – – – Άλλα 5,1 + 12,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου 
κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ 

2101 30 91 – – – Φρυγμένου κιχωρίου 14,1 0 

2101 30 99 – – – Άλλα 10,8 + 22,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικρο 
οργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες 
για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 

2102 10 – Ζύμες ενεργές 

2102 10 10 – – Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) 10,9 0 

– – Ζύμες αρτοποίησης 

2102 10 31 – – – Αποξεραμένες 12 + 49,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 39 – – – Άλλες 12 + 14,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 90 – – Άλλες 14,7 0 

2102 20 – Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί 

– – Ζύμες αδρανείς
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2102 20 11 – – – Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 
1 kg 

8,3 0 

2102 20 19 – – – Άλλες 5,1 0 

2102 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2102 30 00 – Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 6,1 0 

2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. 
Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μου 
στάρδα παρασκευασμένη 

2103 10 00 – Σάλτσα σόγιας 7,7 0 

2103 20 00 – Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας 10,2 0 

2103 30 – Αλεύρι από σινάπι και μoυστάρδα παρασκευασμένη 

2103 30 10 – – Αλεύρι από σινάπι Ατελώς 0 

2103 30 90 – – Μoυστάρδα παρασκευασμέvη 9 0 

2103 90 – Άλλα 

2103 90 10 – – Τσάτνυ (μάγγο) υγρό Ατελώς 0 

2103 90 30 – – Πικρά αρωματικά, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώ 
τερο του 44,2 % νol που δεν υπερβαίνει το 49,2 % νol, που 
περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά 
και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρου 
σιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 
0,50 l. 

Ατελώς 0 

2103 90 90 – – Άλλα 7,7 0 

2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενο 
ποιημένα 

2104 10 – Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα 

2104 10 10 – – Ξεραμένα ή αποξεραμένα 11,5 0 

2104 10 90 – – Άλλα 11,5 0 

2104 20 00 – Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα 14,1 0 

2105 00 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 

2105 00 10 – Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % 
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα 

8,6 + 20,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 
19,4 + 9,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται 
από το γάλα 

2105 00 91 – – Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του 7 % 8 + 38,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 
18,1 + 7 EUR/ 

100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2105 00 99 – – Ίσης ή ανώτερης του 7 % 7,9 + 54 EUR/ 
100 kg/net MAX 
17,8 + 6,9 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού 

2106 10 – Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 

2106 10 20 – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή 
που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες 
που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή 
ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 

12,8 0 

2106 10 80 – – Άλλα EA 0 

2106 90 – Άλλα 

2106 90 20 – – Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που 
γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποι 
ούνται για την Παρασκευή ποτών 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών 
ουσιών 

2106 90 30 – – – Ισογλυκόζης 42,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

– – – Άλλα 

2106 90 51 – – – – Λακτόζης 14 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 55 – – – – Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης 20 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 59 – – – – Άλλα 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλα 

2106 90 92 – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές 
ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχα 
ρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα 
κάθε είδους 

12,8 0 

2106 90 98 – – – Άλλα 9 + EA 0 

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 

2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλ 
λικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

2201 10 – Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα 

– – Φυσικά μεταλλικά νερά 

2201 10 11 – – – Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO 2 ) Ατελώς 0 

2201 10 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2201 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2201 90 00 – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αερι 
ούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρω 
ματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους 
χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 

2202 10 00 – Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα 
αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή 
αρωματισμένα 

9,6 0 

2202 90 – Άλλα 

2202 90 10 – – Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404 ή 
λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 
0401 ως 0404 

9,6 0 

– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προ 
έρχονται από τις κλάσεις 0401 ώς 0404 

2202 90 91 – – – Κατώτερης του 0,2 % 6,4 + 13,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 95 – – – Ίσης ή ανώτερης του 0,2 % και κατώτερης του 2 % 5,5 + 12,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 99 – – – Ίσης ή ανώτερης του 2 % 5,4 + 21,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2203 00 Μπύρα από βύνη 

– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 l 

2203 00 01 – – Σε φιάλες Ατελώς 0 

2203 00 09 – – Άλλα Ατελώς 0 

2203 00 10 – Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l Ατελώς 0 

2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος 
από εκείνον της κλάσης 2009 

2204 10 – Κρασιά αφρώδη 

– – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 
8,5 % vol 

2204 10 11 – – – Καμπανίτης 32 EUR/hl 0 

2204 10 19 – – – Άλλα 32 EUR/hl 0 

– – Άλλα 

2204 10 91 – – – Asti spumante 32 EUR/hl 0 

2204 10 99 – – – Άλλα 32 EUR/hl 0 

– Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμπο 
δίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης 

2204 21 – – Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2204 21 10 – – – Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 
2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με 
πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιά 
ζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερ 
πίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – Άλλα 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει 
το 13 % vol 

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

– – – – – – Κρασιά λευκά 

2204 21 11 – – – – – – – Alsace (Αλσατίας) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 12 – – – – – – – Bordeaux (Μπορντό) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 13 – – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 17 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 18 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 19 – – – – – – – Pfalz (Παλατινάτου) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 22 – – – – – – – Rheinhessen (Ρηνανίας - Έσσης) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 23 – – – – – – – Tokaj 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 24 – – – – – – – Lazio 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 26 – – – – – – – Toscana (Τοσκάνης) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 27 – – – – – – – Trentino, Alto Adige και Friuli 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 28 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 32 – – – – – – – Vinho Verde 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 34 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 36 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 37 – – – – – – – Valencia 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 38 – – – – – – – Άλλα 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – – Άλλα 

2204 21 42 – – – – – – – Bordeaux (Μπορντό) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 43 – – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 44 – – – – – – – Beaujolais 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 13,1 EUR/hl 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
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δασμολογικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2204 21 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 48 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 62 – – – – – – – Piemonte 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 66 – – – – – – – Toscana (Τοσκάνης) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 67 – – – – – – – Trentino και Alto Adige 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 68 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 69 – – – – – – – Dão, Bairrada και Douro 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 71 – – – – – – – Navarra 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 74 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 76 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 77 – – – – – – – Valdepeñas 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 78 – – – – – – – Άλλα 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – Άλλα 

2204 21 79 – – – – – – Κρασιά λευκά 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 80 – – – – – – Άλλα 13,1 EUR/hl 0 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol 

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

– – – – – – Κρασιά λευκά 

2204 21 81 – – – – – – – Tokaj 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 82 – – – – – – – Άλλα 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 83 – – – – – – Άλλα 15,4 EUR/hl 0 

– – – – – Άλλα 

2204 21 84 – – – – – – Κρασιά λευκά 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 85 – – – – – – Άλλα 15,4 EUR/hl 0 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
15 % αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol 

2204 21 87 – – – – – Κρασί Marsala 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 88 – – – – – Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 89 – – – – – Κρασί Porto 14,8 EUR/hl 0
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Βασικός 
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συντελεστής 
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σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2204 21 91 – – – – – Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 92 – – – – – Κρασί Xérès 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 94 – – – – – Άλλα 18,6 EUR/hl 0 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol 

2204 21 95 – – – – – Κρασί Porto 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 96 – – – – – Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 98 – – – – – Άλλα 20,9 EUR/hl 0 

2204 21 99 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
22 % vol 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 29 – – Άλλα 

2204 29 10 – – – Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 
2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με 
πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιά 
ζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερ 
πίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – Άλλα 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει 
το 13 % vol 

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

– – – – – – Κρασιά λευκά 

2204 29 11 – – – – – – – Tokaj 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 12 – – – – – – – Bordeaux (Μπορντό) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 13 – – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 17 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 18 – – – – – – – Άλλα 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – Άλλα 

2204 29 42 – – – – – – – Bordeaux (Μπορντό) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 43 – – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 44 – – – – – – – Beaujolais 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 48 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 
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σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2204 29 58 – – – – – – – Άλλα 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – Άλλα 

– – – – – – Κρασιά λευκά 

2204 29 62 – – – – – – – Sicilia (Σικελίας) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 64 – – – – – – – Veneto 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 65 – – – – – – – Άλλα 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – Άλλα 

2204 29 71 – – – – – – – Puglia (Απουλίας) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 72 – – – – – – – Sicilia (Σικελίας) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 75 – – – – – – – Άλλα 9,9 EUR/hl 0 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol 

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

– – – – – – Κρασιά λευκά 

2204 29 77 – – – – – – – Tokaj 14,2 EUR/hl 0 

2204 29 78 – – – – – – – Άλλα 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 82 – – – – – – Άλλα 12,1 EUR/hl 0 

– – – – – Άλλα 

2204 29 83 – – – – – – Κρασιά λευκά 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 84 – – – – – – Άλλα 12,1 EUR/hl 0 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
15 % αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol 

2204 29 87 – – – – – Κρασί Marsala 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 88 – – – – – Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 89 – – – – – Κρασί Porto 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 91 – – – – – Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 92 – – – – – Κρασί Xérès 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 94 – – – – – Άλλα 15,4 EUR/hl 0 

– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol 

2204 29 95 – – – – – Κρασί Porto 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 96 – – – – – Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal 13,1 EUR/hl 0
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2204 29 98 – – – – – Άλλα 20,9 EUR/hl 0 

2204 29 99 – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
22 % vol 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 30 – Άλλοι μούστοι σταφυλιών 

2204 30 10 – – Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει 
ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ’ αυτόν της προσθήκης 
αλκοόλης 

32 0 

– – Άλλοι 

– – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm 3 σε 20 °C και 
που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1 % vol ή λιγότερο 

2204 30 92 – – – – Συμπυκνωμένοι Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

2204 30 94 – – – – Άλλοι Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

– – – Άλλοι 

2204 30 96 – – – – Συμπυκνωμένοι Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. Παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

2204 30 98 – – – – Άλλοι Βλ. παράγραφο 3 
του προσαρτήματος 

2-Α-2 

0 Βλ. παράγραφο 3 του 
προσαρτήματος 

2-Α-2 

2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα 
με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών 

2205 10 – Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

2205 10 10 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 
18 % vol 

10,9 EUR/hl 5 

2205 10 90 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
18 % vol 

0,9 EUR/% vol/hl + 
6,4 EUR/hl 

5 

2205 90 – Άλλα 

2205 90 10 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 
18 % vol 

9 EUR/hl 5 

2205 90 90 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 
18 % vol 

0,9 EUR/% vol/hl 5 

2206 00 Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, 
υδρόμελι). Μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και 
μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολού 
χων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού 

2206 00 10 – Κρασί δευτερίας (piquette) 1,3 EUR/% vol/hl 
MIN 7,2 EUR/hl 

0 

– Άλλα 

– – Αφρώδη
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2206 00 31 – – – Μηλίτης και απίτης 19,2 EUR/hl 0 

2206 00 39 – – – Άλλα 19,2 EUR/hl 0 

– – Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο 

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

2206 00 51 – – – – Μηλίτης και απίτης 7,7 EUR/hl 0 

2206 00 59 – – – – Άλλα 7,7 EUR/hl 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 2 l 

2206 00 81 – – – – Μηλίτης και απίτης 5,76 EUR/hl 0 

2206 00 89 – – – – Άλλα 5,76 EUR/hl 0 

2207 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγ 
ματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου 

2207 10 00 – Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο 80 % vol ή περισσότερο 

19,2 EUR/hl 5 

2207 20 00 – Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδή 
ποτε τίτλου 

10,2 EUR/hl 5 

2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο λιγότερο του 80 % νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά 

2208 20 – Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα 

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

2208 20 12 – – – Κονιάκ Ατελώς 0 

2208 20 14 – – – Αρμανιάκ Ατελώς 0 

2208 20 26 – – – Γκράπα Ατελώς 0 

2208 20 27 – – – Μπράντυ Jerez Ατελώς 0 

2208 20 29 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει 
τα 2 l 

2208 20 40 – – – Ακατέργαστα αποστάγματα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

2208 20 62 – – – – Κονιάκ Ατελώς 0 

2208 20 64 – – – – Αρμανιάκ Ατελώς 0 

2208 20 86 – – – – Γκράπα Ατελώς 0 

2208 20 87 – – – – Μπράντυ Jerez Ατελώς 0
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2208 20 89 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

2208 30 – Ουίσκι 

– – Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 30 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 30 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – Ουίσκι Scotch 

– – – Ουίσκι malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 30 32 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 30 38 – – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – – Ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 30 52 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 30 58 – – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – – Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 30 72 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 30 78 – – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 30 82 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 30 88 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 40 – Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την από 
σταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση 

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

2208 40 11 – – – Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής 
και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 γραμ 
μάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή 
απόκλιση) 

0,6 EUR/% vol/hl + 
3,2 EUR/hl 

0 

– – – Άλλα 

2208 40 31 – – – – Αξίας που υπερβαίνει 7,9 EUR ανά λίτρο καθαρής αλκοό 
λης 

Ατελώς 0 

2208 40 39 – – – – Άλλα 0,6 EUR/% vol/hl + 
3,2 EUR/hl 

0 

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει 
τα 2 l
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2208 40 51 – – – Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής 
και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 γραμ 
μάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή 
απόκλιση) 

0,6 EUR/% vol/hl 0 

– – – Άλλα 

2208 40 91 – – – – Αξίας που υπερβαίνει 2 EUR ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης Ατελώς 0 

2208 40 99 – – – – Άλλα 0,6 EUR/% vol/hl 0 

2208 50 – Τζιν και τζινέβρα 

– – Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 50 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 50 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 50 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 50 99 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 60 – Βότκα 

– – Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol ή λιγότερο, σε 
δοχεία με περιεχόμενο 

2208 60 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 60 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – Βότκα με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 45,4 % 
vol, σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 60 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 60 99 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 70 – Λικέρ 

2208 70 10 – – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερ 
βαίνει τα 2 l 

Ατελώς 0 

2208 70 90 – – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει 
τα 2 l 

Ατελώς 0 

2208 90 – Άλλα 

– – Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2208 90 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 90 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια σε δοχεία με 
περιεχόμενο
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2208 90 33 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

2208 90 38 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l Ατελώς 0 

– – Άλλα αποστάγματα και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που 
παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο 

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

2208 90 41 – – – – Ούζο Ατελώς 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Αποστάγματα 

– – – – – – Φρούτων 

2208 90 45 – – – – – – – Calvados Ατελώς 0 

2208 90 48 – – – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – – – – – Άλλα 

2208 90 52 – – – – – – – Korn Ατελώς 0 

2208 90 54 – – – – – – – Τεκίλα Ατελώς 0 

2208 90 56 – – – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

2208 90 69 – – – – – Άλλα οινοπνευματώδη ποτά Ατελώς 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 2 l 

– – – – Αποστάγματα 

2208 90 71 – – – – – Φρούτων Ατελώς 0 

2208 90 75 – – – – – Τεκίλα Ατελώς 0 

2208 90 77 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

2208 90 78 – – – – Άλλα οινοπνευματώδη ποτά Ατελώς 0 

– – Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με 
περιεχόμενο 

2208 90 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 1 EUR/% vol/hl + 
6,4 EUR/hl 

0 

2208 90 99 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l 1 EUR/% vol/hl 0 

2209 00 Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από 
οξικό οξύ 

– Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 

2209 00 11 – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 6,4 EUR/hl 0 

2209 00 19 – – Που υπερβαίνει τα 2 l 4,8 EUR/hl 0 

– Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
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2209 00 91 – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 5,12 EUR/hl 0 

2209 00 99 – – Που υπερβαίνει τα 2 l 3,84 EUR/hl 0 

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 

2301 Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακό 
στρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για 
τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών 

2301 10 00 – Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών 

Ατελώς 0 

2301 20 00 – Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόν 
δυλα υδρόβια 

Ατελώς 0 

2302 Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματω 
μένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες 
κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών 

2302 10 – Καλαμποκιού 

2302 10 10 – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση 
του 35 % κατά βάρος 

44 EUR/t 0 

2302 10 90 – – Άλλα 89 EUR/t 0 

2302 30 – Σιταριού 

2302 30 10 – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση 
του 28 % κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊ 
όντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 
0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη 
περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από 
το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες που υπολογίζεται σε 
ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος 

44 EUR/t 0 

2302 30 90 – – Άλλα 89 EUR/t 0 

2302 40 – Άλλων δημητριακών 

– – Ρυζιού 

2302 40 02 – – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση 
του 35 % κατά βάρος 

44 EUR/t 0 

2302 40 08 – – – Άλλα 89 EUR/t 0 

– – Άλλα 

2302 40 10 – – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση 
του 28 % κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊ 
όντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 
0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη 
περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από 
το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες που υπολογίζεται 
σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος 

44 EUR/t 0 

2302 40 90 – – – Άλλα 89 EUR/t 0 

2302 50 00 – Οσπριοειδών 5,1 0
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2303 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, 
υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποι 
ίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποι 
ίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

2303 10 – Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα 

– – Κατάλοιπα της αμυλoπoιίας καλαμποκιού (με εξαίρεση τα 
συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρω 
τεΐνη που μετριέται σε ξερή ύλη 

2303 10 11 – – – Ανώτερης του 40 % κατά βάρος 320 EUR/t 0 

2303 10 19 – – – Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος Ατελώς 0 

2303 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2303 20 – Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορ 
ρίμματα ζαχαροποιίας 

2303 20 10 – – Πολτοί τεύτλων Ατελώς 0 

2303 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2303 30 00 – Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας Ατελώς 0 

2304 00 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσ 
σωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 

Ατελώς 0 

2305 00 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσ 
σωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέ 
λαιου 

Ατελώς 0 

2306 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσ 
σωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών 
ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 

2306 10 00 – Σπερμάτων βαμβακιού Ατελώς 0 

2306 20 00 – Σπερμάτων λιναριού Ατελώς 0 

2306 30 00 – Σπερμάτων ηλιοτρόπιου Ατελώς 0 

– Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης 

2306 41 00 – – Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτι 
κότητας σε ερουκικό οξύ 

Ατελώς 0 

2306 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

2306 50 00 – Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά Ατελώς 0 

2306 60 00 – Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα Ατελώς 0 

2306 90 – Άλλα 

2306 90 05 – – Φύτρων καλαμποκιού Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαι 
ολάδου
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2306 90 11 – – – – Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώ 
τερη ή ίση του 3 % 

Ατελώς 0 

2306 90 19 – – – – Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώ 
τερη του 3 % 

48 EUR/t 0 

2306 90 90 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

2307 00 Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη 

– Οινολάσπες 

2307 00 11 – – Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9 % mas και 
περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25 % κατά 
βάρος 

Ατελώς 0 

2307 00 19 – – Άλλες 1,62 EUR/kg/tot, 
alc, 

0 

2307 00 90 – Τρυγιά ακάθαρτη Ατελώς 0 

2308 00 Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊ 
όντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

– Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα) 

2308 00 11 – – Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 
4,3 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη 
του 40 % κατά βάρος 

Ατελώς 0 

2308 00 19 – – Άλλα 1,62 EUR/kg/tot, 
alc, 

0 

2308 00 40 – Βελανίδια και ινδικά κάστανα. Υπολείμματα από το στύψιμο 
φρούτων, άλλα από των σταφυλιών 

Ατελώς 0 

2308 00 90 – Άλλα 1,6 0 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη δια 
τροφή των ζώων 

2309 10 – Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική 
πώληση 

– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκό 
ζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται 
στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 
1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα 

– – – Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξ 
τρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης 

– – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν 
τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 
10 % 

2309 10 11 – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέ 
χουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο 
του 10 % 

Ατελώς 0 

2309 10 13 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

498 EUR/t 0
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2309 10 15 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 % 

730 EUR/t 0 

2309 10 19 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 75 % 

948 EUR/t 0 

– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτε 
ρης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 % 

2309 10 31 – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέ 
χουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο 
του 10 % 

Ατελώς 0 

2309 10 33 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

530 EUR/t 0 

2309 10 39 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 50 % 

888 EUR/t 0 

– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτε 
ρης του 30 % 

2309 10 51 – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέ 
χουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο 
του 10 % 

102 EUR/t 0 

2309 10 53 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

577 EUR/t 0 

2309 10 59 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 50 % 

730 EUR/t 0 

2309 10 70 – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι 
γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και 
περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα 

948 EUR/t 0 

2309 10 90 – – Άλλες 9,6 0 

2309 90 – Άλλα 

2309 90 10 – – Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια 
θηλαστικά 

3,8 0 

2309 90 20 – – Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 
5 του παρόντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

– – Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα 

– – – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκό 
ζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται 
στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 
1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκο 
μικά προϊόντα 

– – – – Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξ 
τρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης 

– – – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν 
τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 
10 % 

2309 90 31 – – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέ 
χουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο 
του 10 % 

23 EUR/t 0 

2309 90 33 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

498 EUR/t 0
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δασμολογικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2309 90 35 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 % 

730 EUR/t 0 

2309 90 39 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 75 % 

948 EUR/t 0 

– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώ 
τερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 % 

2309 90 41 – – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέ 
χουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο 
του 10 % 

55 EUR/t 0 

2309 90 43 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

530 EUR/t 0 

2309 90 49 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 50 % 

888 EUR/t 0 

– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώ 
τερης του 30 % 

2309 90 51 – – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέ 
χουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο 
του 10 % 

102 EUR/t 0 

2309 90 53 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

577 EUR/t 0 

2309 90 59 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
ίσης ή ανώτερης του 50 % 

730 EUR/t 0 

2309 90 70 – – – – Που δεν περιέχουν άμυλα, γλυκόζη, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης αλλά που περιέχουν γαλακτοκομικά προϊ 
όντα 

948 EUR/t 0 

– – – Άλλα 

2309 90 91 – – – – Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας 12 0 

– – – – Άλλα 

2309 90 95 – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή 
ανώτερης του 49 %, σε οργανικό ή ανόργανο υπόθεμα 

9,6 0 

2309 90 99 – – – – – Άλλα 9,6 0 

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμ 
ματα καπνού 

2401 10 – Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 

– – Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου 
Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. 
Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured 

2401 10 10 – – – Καπνά flue-cured τύπου Virginia 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2401 10 20 – – – Καπνά light air-cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβά 
νονται τα υβρίδια Burley 

18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 10 30 – – – Καπνά light air-cured τύπου Maryland 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – – Καπνά fire-cured 

2401 10 41 – – – – Τύπου Kentucky 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 49 – – – – Άλλα 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – Άλλα 

2401 10 50 – – – Καπνά light air cured 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 60 – – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 70 – – – Καπνά dark air cured 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 80 – – – Καπνά flue cured 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 90 – – – Άλλα καπνά 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 – Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων 

– – Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου 
Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley. Καπνά 
light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured 

2401 20 10 – – – Καπνά flue-cured τύπου Virginia 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 20 – – – Καπνά light air-cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβά 
νονται τα υβρίδια Burley 

18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5
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κατάργησης 
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2401 20 30 – – – Καπνά light air-cured τύπου Maryland 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – – Καπνά fire-cured 

2401 20 41 – – – – Τύπου Kentucky 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 49 – – – – Άλλα 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – Άλλα 

2401 20 50 – – – Καπνά light air cured 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 20 60 – – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 70 – – – Καπνά dark air cured 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 80 – – – Καπνά flue cured 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 20 90 – – – Άλλα καπνά 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 30 00 – Απορρίμματα καπνού 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα 
άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 

2402 10 00 – Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα 
άκρα) και πουράκια που περιέχουν καπνό 

26 5 

2402 20 – Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 

2402 20 10 – – Που περιέχουν γαρίφαλο 10 5 

2402 20 90 – – Άλλα 57,6 3 

2402 90 00 – Άλλα 57,6 5
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κατάργησης 
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2403 Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχα 
νοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυ 
λίσματα και βάμματα καπνού 

2403 10 – Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του 
καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία 

2403 10 10 – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ 
βαίνει τα 500 g 

74,9 5 

2403 10 90 – – Άλλα 74,9 5 

– Άλλα 

2403 91 00 – – Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα» 16,6 5 

2403 99 – – Άλλα 

2403 99 10 – – – Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος) 41,6 5 

2403 99 90 – – – Άλλα 16,6 5 

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 - ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, 
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

2501 00 Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το 
μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε 
υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή 
ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό 

2501 00 10 – Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών Ατελώς 0 

– Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το 
μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και 
σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών 
ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα 

2501 00 31 – – Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na 
από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

2501 00 51 – – – Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές 
χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με 
εξαίρεση τη διατήρηση ή την Παρασκευή προϊόντων που 
προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων 

1,7 EUR/ 
1 000 kg/net 

0 

– – – Άλλα 

2501 00 91 – – – – Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή 2,6 EUR/ 
1 000 kg/net 

0 

2501 00 99 – – – – Άλλα 2,6 EUR/ 
1 000 kg/net 

0 

2502 00 00 Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι Ατελώς 0 

2503 00 Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, 
με κατακρήμνιση και το κολλοειδές 

2503 00 10 – Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο Ατελώς 0 

2503 00 90 – Άλλα 1,7 0
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2504 Γραφίτης φυσικός 

2504 10 00 – Σε σκόνη ή σε ψήγματα Ατελώς 0 

2504 90 00 – Άλλoς Ατελώς 0 

2505 Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση 
τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26 

2505 10 00 – Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή Ατελώς 0 

2505 90 00 – Άλλη άμμος Ατελώς 0 

2506 Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χον 
δρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, 
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

2506 10 00 – Χαλαζίας Ατελώς 0 

2506 20 00 – Χαλαζίτες Ατελώς 0 

2507 00 Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες 

2507 00 20 – Καολίνη Ατελώς 0 

2507 00 80 – Άλλες καολινικές άργιλοι Ατελώς 0 

2508 Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 
6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμέ 
νοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται 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 αλε 
σμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου 

2508 10 00 – Μπεντονίτης Ατελώς 0 

2508 30 00 – Άργιλοι πυρίμαχες Ατελώς 0 

2508 40 00 – Άλλες άργιλοι Ατελώς 0 

2508 50 00 – Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης Ατελώς 0 

2508 60 00 – Μουλλίτης Ατελώς 0 

2508 70 00 – Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων 
των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων 
αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελού 
νται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή 
από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου 

Ατελώς 0 

2509 00 00 Κιμωλία Ατελώς 0 

2510 Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά 
και κιμωλίες φωσφορικές 

2510 10 00 – Μη αλεσμένα Ατελώς 0 

2510 20 00 – Αλεσμένα Ατελώς 0 

2511 Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθε 
ρίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της 
κλάσης 2816 

2511 10 00 – Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη) Ατελώς 0 

2511 20 00 – Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης) Ατελώς 0
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2512 00 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 

Ατελώς 0 

2513 Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και 
άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες 

2513 10 00 – Ελαφρόπετρα Ατελώς 0 

2513 20 00 – Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσι 
κές λειαντικές ύλες 

Ατελώς 0 

2514 00 00 Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, 
με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώ 
νου ή ορθογωνίου 

Ατελώς 0 

2515 Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστό 
λιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή 
ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργα 
σμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή 
πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

– Μάρμαρα και τραβερτίνες 

2515 11 00 – – Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα Ατελώς 0 

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

2515 12 20 – – – Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm Ατελώς 0 

2515 12 50 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
25 cm 

Ατελώς 0 

2515 12 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2515 20 00 – Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή 
χτίσιμο. Αλάβαστρο 

Ατελώς 0 

2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για 
πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου 

– Γρανίτης 

2516 11 00 – – Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος Ατελώς 0 

2516 12 – – Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

2516 12 10 – – – Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm Ατελώς 0 

2516 12 90 – – – Άλλος Ατελώς 0 

2516 20 00 – Ψαμμίτης Ατελώς 0 

2516 90 00 – Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο Ατελώς 0
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2517 Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Παρασκευή σκυροκονιάμα 
τος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμ 
μών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω 
και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές 
υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά 
απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνο 
νται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, 
θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, 
έστω και θερμικά επεξεργασμένα 

2517 10 – Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Παρασκευή σκυροκονιάμα 
τος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμ 
μών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, 
έστω και θερμικά επεξεργασμένα 

2517 10 10 – – Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες Ατελώς 0 

2517 10 20 – – Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι Ατελώς 0 

2517 10 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

2517 20 00 – Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες 
σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και 
αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 2517 10 

Ατελώς 0 

2517 30 00 – Σκύρα πισσωμένα Ατελώς 0 

– Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 
2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα 

2517 41 00 – – Από μάρμαρο Ατελώς 0 

2517 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

2518 Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο περι 
λαμβάνεται και δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομ 
μένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλε 
σμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες 

2518 10 00 – Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία 
«ωμός» 

Ατελώς 0 

2518 20 00 – Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος Ατελώς 0 

2518 30 00 – Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με 
πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες 

Ατελώς 0 

2519 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτή 
θηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγ 
μένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων 
που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνη 
σίου έστω και καθαρό 

2519 10 00 – Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) Ατελώς 0 

2519 90 – Άλλα 

2519 90 10 – – Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρα 
κικό μαγνήσιο (μαγνησίτη) 

1,7 0 

2519 90 30 – – Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη) Ατελώς 0 

2519 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2520 Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή 
αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτά 
χυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του 

2520 10 00 – Γύψος. Ανυδρίτης Ατελώς 0 

2520 20 – Γύψος ψημένος 

2520 20 10 – – Οικοδομών Ατελώς 0 

2520 20 90 – – Άλλος Ατελώς 0 

2521 00 00 Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδη 
ρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την Παρασκευή ασβέστου ή 
τσιμέντου 

Ατελώς 0 

2522 Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης 
υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβε 
στίου της κλάσης 2825 

2522 10 00 – Ασβέστης μη σβησμένος 1,7 0 

2522 20 00 – Ασβέστης σβησμένος 1,7 0 

2522 30 00 – Ασβέστης υδραυλικός 1,7 0 

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

2523 10 00 – Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers» 1,7 0 

– Τσιμέντα Portland 

2523 21 00 – – Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα 1,7 0 

2523 29 00 – – Άλλα 1,7 0 

2523 30 00 – Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο 1,7 0 

2523 90 – Άλλα υδραυλικά τσιμέντα 

2523 90 10 – – Τσιμέντα υψικαμίνων 1,7 0 

2523 90 80 – – Άλλα 1,7 0 

2524 Αμίαντος (asbeste) 

2524 10 00 – Κροκιδόλιθος Ατελώς 0 

2524 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2525 Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο 
σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρ 
μαρυγία 

2525 10 00 – Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα 
ή φυλλίδια 

Ατελώς 0 

2525 20 00 – Μαρμαρυγίας σε σκόνη Ατελώς 0 

2525 30 00 – Απορρίμματα μαρμαρυγία Ατελώς 0
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2526 Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά 
κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης 

2526 10 00 – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη Ατελώς 0 

2526 20 00 – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη Ατελώς 0 

2528 Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή 
μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά 
διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85 % 
H 3 BO 3 επί ξηρού προϊόντος 

2528 10 00 – Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους 
(έστω και πυρωμένα) 

Ατελώς 0 

2528 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2529 Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας 

2529 10 00 – Άστριος Ατελώς 0 

– Αργυραδάμας 

2529 21 00 – – Που περιέχει κατά βάρος 97 % ή λιγότερο φθοριούχο ασβέ 
στιο 

Ατελώς 0 

2529 22 00 – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97 % φθοριούχο 
ασβέστιο 

Ατελώς 0 

2529 30 00 – Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης Ατελώς 0 

2530 Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

2530 10 – Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι 

2530 10 10 – – Περλίτης Ατελώς 0 

2530 10 90 – – Βερμικουλίτης και χλωρίτες Ατελώς 0 

2530 20 00 – Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου) Ατελώς 0 

2530 90 – Άλλα 

2530 90 20 – – Σηπιόλιθος Ατελώς 0 

2530 90 98 – – Άλλα Ατελώς 0 

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 - ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 

2601 Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυρι 
τών) 

– Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά, άλλα από 
τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών) 

2601 11 00 – – Μη συσσωματωμένα Ατελώς 0 

2601 12 00 – – Συσσωματωμένα Ατελώς 0 

2601 20 00 – Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών) Ατελώς 0
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2602 00 00 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώ 
ματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά 
βάρος, επί ξηρού προϊόντος 

Ατελώς 0 

2603 00 00 Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2604 00 00 Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2605 00 00 Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2606 00 00 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2607 00 00 Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ’αυτά Ατελώς 0 

2608 00 00 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2609 00 00 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2610 00 00 Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2611 00 00 Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2612 Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 

2612 10 – Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ’αυτά 

2612 10 10 – – Μεταλλεύματα ουρανίου και πισουρανίτης περιεκτικότητας σε 
ουράνιο ανώτερης του 5 % κατά βάρος (Ευρατόμ) 

Ατελώς 0 

2612 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2612 20 – Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 

2612 20 10 – – Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, 
περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20 % κατά βάρος 
(Ευρατόμ) 

Ατελώς 0 

2612 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2613 Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 

2613 10 00 – Φρυγμένα Ατελώς 0 

2613 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2614 00 Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 

2614 00 10 – Ιλμενίτης και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτόν Ατελώς 0 

2614 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

2615 Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα 
εμπλουτισμένα απ’ αυτά 

2615 10 00 – Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ’αυτά Ατελώς 0 

2615 90 – Άλλα
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2615 90 10 – – Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα 
απ’ αυτά 

Ατελώς 0 

2615 90 90 – – Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2616 Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ’ 
αυτά 

2616 10 00 – Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2616 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2617 Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά 

2617 10 00 – Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά Ατελώς 0 

2617 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2618 00 00 Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικα 
μίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, 
του σιδήρου ή του χάλυβα 

Ατελώς 0 

2619 00 Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή 
σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, 
που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου του σιδή 
ρου, ή του χάλυβα 

2619 00 20 – Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του 
μαγγανίου 

Ατελώς 0 

2619 00 40 – Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτα 
νίου 

Ατελώς 0 

2619 00 80 – Άλλα Ατελώς 0 

2620 Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρ 
χονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του 
χάλυβα), που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή τις ενώσεις τους 

– Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο 

2620 11 00 – – Συμπήγματα γαλβανισμού Ατελώς 0 

2620 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο 

2620 21 00 – – Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδού 
χων ενώσεων 

Ατελώς 0 

2620 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

2620 30 00 – Που περιέχουν κυρίως χαλκό Ατελώς 0 

2620 40 00 – Που περιέχουν κυρίως αργίλιο Ατελώς 0 

2620 60 00 – Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά τους, 
των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αρσενι 
κού ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των χημικών 
τους ενώσεων 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

2620 91 00 – – Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, χρώμιο ή μείγ 
ματά τους 

Ατελώς 0 

2620 99 – – Άλλα
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2620 99 10 – – – Που περιέχουν κυρίως νικέλιο Ατελώς 0 

2620 99 20 – – – Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο Ατελώς 0 

2620 99 40 – – – Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο Ατελώς 0 

2620 99 60 – – – Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο Ατελώς 0 

2620 99 95 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2621 Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
τέφρες από φύκια. Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από 
την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων 

2621 10 00 – Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση 
των αστικών απορριμμάτων 

Ατελώς 0 

2621 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ 
ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

2701 Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που 
παίρνονται από το λιθάνθρακα 

– Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι 

2701 11 – – Ανθρακίτης 

2701 11 10 – – – Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολο 
γίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν 
υπερβαίνει το 10 % 

Ατελώς 0 

2701 11 90 – – – Άλλος Ατελώς 0 

2701 12 – – Λιθάνθρακας ασφαλτούχος 

2701 12 10 – – – Λιθάνθρακας σε σκόνη Ατελώς 0 

2701 12 90 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

2701 19 00 – – Άλλοι λιθάνθρακες Ατελώς 0 

2701 20 00 – Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται 
από το λιθάνθρακα 

Ατελώς 0 

2702 Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη 

2702 10 00 – Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι Ατελώς 0 

2702 20 00 – Λιγνίτες συσσωματωμένοι Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0 

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

– Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα 

2704 00 11 – – Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2704 00 19 – – Άλλοι Ατελώς 0 

2704 00 30 – Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη Ατελώς 0 

2704 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0 

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

2707 10 – Βενζόλιο (βενζένιο) 

2707 10 10 – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 3 0 

2707 10 90 – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις Ατελώς 0 

2707 20 – Τολουόλιο (τολουένιο) 

2707 20 10 – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 3 0 

2707 20 90 – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις Ατελώς 0 

2707 30 – Ξυλόλιο (ξυλένιο) 

2707 30 10 – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 3 0 

2707 30 90 – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις Ατελώς 0 

2707 40 00 – Ναφθαλίνη Ατελώς 0 

2707 50 – Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 
65 % ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 
250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86 

2707 50 10 – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 3 0 

2707 50 90 – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις Ατελώς 0 

– Άλλα 

2707 91 00 – – Λάδια κρεοζώτου 1,7 0 

2707 99 – – Άλλα 

– – – Λάδια ακατέργαστα 

2707 99 11 – – – – Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή 
περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200 °C 

1,7 0 

2707 99 19 – – – – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2707 99 30 – – – Θειούχες κεφαλές Ατελώς 0 

2707 99 50 – – – Βασικά προϊόντα 1,7 0 

2707 99 70 – – – Ανθρακένιο Ατελώς 0 

2707 99 80 – – – Φαινόλες 1,2 0 

– – – Άλλα 

2707 99 91 – – – – Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της 
κλάσης 2803 

Ατελώς 0 

2707 99 99 – – – – Άλλα 1,7 0 

2708 Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από 
πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες 

2708 10 00 – Πίσσα στερεή Ατελώς 0 

2708 20 00 – Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα Ατελώς 0 

2709 00 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο πετρέλαιο) 

2709 00 10 – Αποστάγματα φυσικού αερίου Ατελώς 0 

2709 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα 
ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % 
ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και 
στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Χρη 
σιμοποιημένα λάδια 

– Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα 
ακατέργαστα λάδια) και παρασκευάσματα που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 
70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυ 
κτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστα 
τικό, άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια 

2710 11 – – Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα 

2710 11 11 – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 4,7 0 

2710 11 15 – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη 
διάκριση 2710 11 11 

4,7 0 

– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 

– – – – Ειδικά αποστάγματα 

2710 11 21 – – – – – Ελαφρό πετρέλαιο 4,7 0 

2710 11 25 – – – – – Άλλα 4,7 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Βενζίνη για κινητήρες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2710 11 31 – – – – – – Βενζίνη αεροπλάνων 4,7 0 

– – – – – – Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο 

– – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l 

2710 11 41 – – – – – – – – Με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 95 4,7 0 

2710 11 45 – – – – – – – – Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, 
αλλά μικρότερο του 98 

4,7 0 

2710 11 49 – – – – – – – – Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 98 4,7 0 

– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l 

2710 11 51 – – – – – – – – Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του 98 4,7 0 

2710 11 59 – – – – – – – – Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 98 4,7 0 

2710 11 70 – – – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 4,7 0 

2710 11 90 – – – – – Άλλα ελαφρά λάδια 4,7 0 

2710 19 – – Άλλα 

– – – Μεσαία λάδια 

2710 19 11 – – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 4,7 0 

2710 19 15 – – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη 
διάκριση 2710 19 11 

4,7 0 

– – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 

– – – – – Φωτιστικό πετρέλαιο 

2710 19 21 – – – – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 4,7 0 

2710 19 25 – – – – – – Άλλα 4,7 0 

2710 19 29 – – – – – Άλλα 4,7 0 

– – – Βαριά λάδια 

– – – – Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) 

2710 19 31 – – – – – Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία 3,5 0 

2710 19 35 – – – – – Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για 
τη διάκριση 2710 19 31 

3,5 0 

– – – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις 

2710 19 41 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει 
το 0,05 % 

3,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2710 19 45 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 
0,05 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2 % 

3,5 0 

2710 19 49 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 
0,2 % 

3,5 0 

– – – – Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil) 

2710 19 51 – – – – – Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία 3,5 0 

2710 19 55 – – – – – Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για 
τη διάκριση 2710 19 51 

3,5 0 

– – – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις 

2710 19 61 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει 
το 1 % 

3,5 0 

2710 19 63 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 
1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 2 % 

3,5 0 

2710 19 65 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 
2 % αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8 % 

3,5 0 

2710 19 69 – – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 
2,8 % 

3,5 0 

– – – – Λάδια λιπαντικά και άλλα 

2710 19 71 – – – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 3,7 0 

2710 19 75 – – – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για 
τη διάκριση 2710 19 71 

3,7 0 

– – – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 

2710 19 81 – – – – – – Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων 3,7 0 

2710 19 83 – – – – – – Υδραυλικά λάδια 3,7 0 

2710 19 85 – – – – – – Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο 3,7 0 

2710 19 87 – – – – – – Λάδια κατεργασίας μετάλλων 3,7 0 

2710 19 91 – – – – – – Λάδια για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια αντιδιαβρω 
τικής προστασίας 

3,7 0 

2710 19 93 – – – – – – Ηλεκτρομονωτικά λάδια 3,7 0 

2710 19 99 – – – – – – Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια 3,7 0 

– Χρησιμοποιημένα λάδια 

2710 91 00 – – Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαι 
νύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) 

3,5 0 

2710 99 00 – – Άλλα 3,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 

– Που έχουν υγροποιηθεί 

2711 11 00 – – Αέριο φυσικό 0,7 0 

2711 12 – – Προπάνιο 

– – – Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 % 

2711 12 11 – – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο 8 3 

2711 12 19 – – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις Ατελώς 0 

– – – Άλλο 

2711 12 91 – – – – Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία 0,7 0 

2711 12 93 – – – – Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για 
τη διάκριση 2711 12 91 

0,7 0 

– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις 

2711 12 94 – – – – – Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 
99 % 

0,7 0 

2711 12 97 – – – – – Άλλα 0,7 0 

2711 13 – – Βουτάνια 

2711 13 10 – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 0,7 0 

2711 13 30 – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη 
διάκριση 2711 13 10 

0,7 0 

– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 

2711 13 91 – – – – Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 
95 % 

0,7 0 

2711 13 97 – – – – Άλλα 0,7 0 

2711 14 00 – – Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο 0,7 0 

2711 19 00 – – Άλλα 0,7 0 

– Σε αεριώδη κατάσταση 

2711 21 00 – – Αέριο φυσικό 0,7 0 

2711 29 00 – – Άλλα 0,7 0 

2712 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 

2712 10 – Βαζελίνη
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2712 10 10 – – Ακατέργαστη 0,7 0 

2712 10 90 – – Άλλη 2,2 0 

2712 20 – Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι 

2712 20 10 – – Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο 
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 560 

Ατελώς 0 

2712 20 90 – – Άλλα 2,2 0 

2712 90 – Άλλα 

– – Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα) 

2712 90 11 – – – Ακατέργαστα 0,7 0 

2712 90 19 – – – Άλλα 2,2 0 

– – Άλλα 

– – – Ακατέργαστα 

2712 90 31 – – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 0,7 0 

2712 90 33 – – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με 
κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη 
διάκριση 2712 90 31 

0,7 0 

2712 90 39 – – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 0,7 0 

– – – Άλλα 

2712 90 91 – – – – Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή 
περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 24 άτομα 
άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 
άτομα άνθρακα 

Ατελώς 0 

2712 90 99 – – – – Άλλα 2,2 0 

2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και 
άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων 
ορυκτών 

– Οπτάνθρακας από πετρέλαιο 

2713 11 00 – – Μη πυρωμένος Ατελώς 0 

2713 12 00 – – Πυρωμένος Ατελώς 0 

2713 20 00 – Άσφαλτος από πετρέλαιο Ατελώς 0 

2713 90 – Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλ 
τούχων ορυκτών 

2713 90 10 – – Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλά 
σης 2803 

Ατελώς 0 

2713 90 90 – – Άλλα 0,7 0 

2714 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. 
Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2714 10 00 – Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα Ατελώς 0 

2714 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2715 00 00 Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την 
πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής 
(π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs) 

Ατελώς 0 

2716 00 00 Ηλεκτρική ενέργεια Ατελώς 0 

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 - ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 
ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑ 
ΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2801 Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο 

2801 10 00 – Χλώριο 5,5 0 

2801 20 00 – Ιώδιο Ατελώς 0 

2801 30 – Φθόριο. Βρώμιο 

2801 30 10 – – Φθόριο 5 0 

2801 30 90 – – Βρώμιο 5,5 0 

2802 00 00 Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές 4,6 0 

2803 00 Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού) 

2803 00 10 – Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου Ατελώς 0 

2803 00 80 – Άλλα Ατελώς 0 

2804 Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά 

2804 10 00 – Υδρογόνο 3,7 0 

– Ευγενή αέρια 

2804 21 00 – – Αργό 5 0 

2804 29 – – Άλλα 

2804 29 10 – – – Ήλιον Ατελώς 0 

2804 29 90 – – – Άλλα 5 0 

2804 30 00 – Άζωτο 5,5 0 

2804 40 00 – Οξυγόνο 5 0 

2804 50 – Βόριο. Τελλούριο 

2804 50 10 – – Βόριο 5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2804 50 90 – – Τελλούριο 2,1 0 

– Πυρίτιο 

2804 61 00 – – Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο Ατελώς 0 

2804 69 00 – – Άλλο 5,5 0 

2804 70 00 – Φωσφόρος 5,5 0 

2804 80 00 – Αρσενικό 2,1 0 

2804 90 00 – Σελήνιο Ατελώς 0 

2805 Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, 
σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ 
τους. Υδράργυρος 

– Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών 

2805 11 00 – – Νάτριο 5 0 

2805 12 00 – – Ασβέστιο 5,5 0 

2805 19 – – Άλλα 

2805 19 10 – – – Στρόντιο και βάριο 5,5 0 

2805 19 90 – – – Άλλα 4,1 0 

2805 30 – Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγ 
μένα ή σε κράμα μεταξύ τους 

2805 30 10 – – Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους 5,5 0 

2805 30 90 – – Άλλα 2,7 0 

2805 40 – Υδράργυρος 

2805 40 10 – – Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος stan
dard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερ 
βαίνει τα 224 EUR 

3 0 

2805 40 90 – – Άλλος Ατελώς 0 

II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩ 
ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2806 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ 

2806 10 00 – Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) 5,5 0 

2806 20 00 – Χλωριοθειικό οξύ 5,5 0 

2807 00 Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον 

2807 00 10 – Θειικό οξύ 3 0 

2807 00 90 – Θειικό οξύ ατμίζον 3 0

EL L 127/686 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)688 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2808 00 00 Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 5,5 0 

2809 Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, 
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 

2809 10 00 – Διφωσφορικό πεντοξείδιο 5,5 0 

2809 20 00 – Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα 5,5 0 

2810 00 Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα 

2810 00 10 – Τριοξείδιο του διβορίου Ατελώς 0 

2810 00 90 – Άλλα 3,7 0 

2811 Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις 
των μη μεταλλικών στοιχείων 

– Άλλα ανόργανα οξέα 

2811 11 00 – – Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ) 5,5 0 

2811 19 – – Άλλα 

2811 19 10 – – – Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ) Ατελώς 0 

2811 19 20 – – – Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ) 5,3 0 

2811 19 80 – – – Άλλα 5,3 0 

– Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοι 
χείων 

2811 21 00 – – Διοξείδιο του ανθρακα 5,5 0 

2811 22 00 – – Διοξείδιο του πυριτίου 4,6 0 

2811 29 – – Άλλα 

2811 29 05 – – – Διοξείδιο του θείου 5,5 0 

2811 29 10 – – – Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξεί 
διο (αρσενικώδης ανυδρίτης) 

4,6 0 

2811 29 30 – – – Οξείδια του αζώτου 5 0 

2811 29 90 – – – Άλλα 5,3 0 

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή 
ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2812 Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων 

2812 10 – Χλωριούχα και οξυχλωριούχα 

– – Φωσφόρου 

2812 10 11 – – – Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορυ 
λίου) 

5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2812 10 15 – – – Τριχλωρίδιο του φωσφόρου 5,5 0 

2812 10 16 – – – Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου 5,5 0 

2812 10 18 – – – Άλλα 5,5 0 

– – Άλλα 

2812 10 91 – – – Διχλωρίδιο του διθείου 5,5 0 

2812 10 93 – – – Διχλωρίδιο του θείου 5,5 0 

2812 10 94 – – – Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου) 5,5 0 

2812 10 95 – – – Χλωρίδιο του θειονυλίου 5,5 0 

2812 10 99 – – – Άλλα 5,5 0 

2812 90 00 – Άλλα 5,5 0 

2813 Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος 
του εμπορίου 

2813 10 00 – Διθειούχος άνθρακας 5,5 0 

2813 90 – Άλλα 

2813 90 10 – – Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο 
τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου 

5,3 0 

2813 90 90 – – Άλλα 3,7 0 

IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕ 
ΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

2814 Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 

2814 10 00 – Αμμωνία άνυδρη 5,5 0 

2814 20 00 – Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 5,5 0 

2815 Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου 
(καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 

– Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) 

2815 11 00 – – Στερεό 5,5 0 

2815 12 00 – – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας) 5,5 0 

2815 20 – Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) 

2815 20 10 – – Στερεό 5,5 0 

2815 20 90 – – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής ποτάσας) 5,5 0 

2815 30 00 – Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 5,5 0 

2816 Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια 
και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2816 10 00 – Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου 4,1 0 

2816 40 00 – Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του 
βαρίου 

5,5 0 

2817 00 00 Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 5,5 0 

2818 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργι 
λίου. Υδροξείδιο του αργιλίου 

2818 10 – Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη 

2818 10 10 – – Λευκό, ροδόχρουν ή βαθυπόρφυρο, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε οξείδιο του αργιλίου μεγαλύτερης του 97,5 % 

5,2 0 

2818 10 90 – – Άλλα 5,2 0 

2818 20 00 – Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο 4 0 

2818 30 00 – Υδροξείδιο του αργιλίου 5,5 0 

2819 Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου 

2819 10 00 – Τριοξείδιο του χρωμίου 5,5 0 

2819 90 – Άλλα 

2819 90 10 – – Διοξείδιο του χρωμίου 3,7 0 

2819 90 90 – – Άλλα 5,5 0 

2820 Οξείδια του μαγγανίου 

2820 10 00 – Διοξείδιο του μαγγανίου 5,3 0 

2820 90 – Άλλα 

2820 90 10 – – Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή 
περισσότερο μαγγάνιο 

Ατελώς 0 

2820 90 90 – – Άλλα 5,5 0 

2821 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέ 
χουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπο 
λογίζεται σε Fe 2 O 3 

2821 10 00 – Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 4,6 0 

2821 20 00 – Χρωστικές γαίες 4,6 0 

2822 00 00 Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου 
του εμπορίου 

4,6 0 

2823 00 00 Οξείδια του τιτανίου 5,5 0 

2824 Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο 

2824 10 00 – Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot) 5,5 0 

2824 90 – Άλλα 

2824 90 10 – – Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο 5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2824 90 90 – – Άλλα 5,5 0 

2825 Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες 
ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια 
μετάλλων 

2825 10 00 – Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους· 5,5 0 

2825 20 00 – Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου 5,3 0 

2825 30 00 – Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου 5,5 0 

2825 40 00 – Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου Ατελώς 0 

2825 50 00 – Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού 3,2 0 

2825 60 00 – Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου 5,5 0 

2825 70 00 – Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου 5,3 0 

2825 80 00 – Οξείδια του αντιμονίου 5,5 0 

2825 90 – Άλλα 

– – Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου 

2825 90 11 – – – Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 
98 % ή περισσότερο επί του ξηρού προϊόντος, με μορφή 
σωματιδίων, των οποίων: - όχι περισσότερο από 1 %, κατά 
βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και – 
όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώ 
τερο από 1,3 μικρόμετρα 

Ατελώς 0 

2825 90 19 – – – Άλλα 4,6 0 

2825 90 20 – – Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου 5,3 0 

2825 90 30 – – Οξείδια του κασσιτέρου 5,5 0 

2825 90 40 – – Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου 4,6 0 

2825 90 60 – – Οξείδιο του καδμίου Ατελώς 0 

2825 90 80 – – Άλλα 5,5 0 

V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΞΕΩΝ 

2826 Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα 
άλατα του φθορίου 

– Φθοριούχα 

2826 12 00 – – Αργιλίου 5,3 0 

2826 19 – – Άλλα 

2826 19 10 – – – Αμμωνίου ή νατρίου 5,5 0 

2826 19 90 – – – Άλλα 5,3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2826 30 00 – Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος) 5,5 0 

2826 90 – Άλλα 

2826 90 10 – – Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου 5 0 

2826 90 80 – – Άλλα 5,5 0 

2827 Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και 
οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 

2827 10 00 – Χλωριούχο αμμωνίου 5,5 0 

2827 20 00 – Χλωριούχο ασβεστίου 4,6 0 

– Άλλα χλωριούχα 

2827 31 00 – – Μαγνησίου 4,6 0 

2827 32 00 – – Αργιλίου 5,5 0 

2827 35 00 – – Νικελίου 5,5 0 

2827 39 – – Άλλα 

2827 39 10 – – – Κασσιτέρου 4,1 0 

2827 39 20 – – – Σιδήρου 2,1 0 

2827 39 30 – – – Κοβαλτίου 5,5 0 

2827 39 85 – – – Άλλα 5,5 0 

– Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα 

2827 41 00 – – Χαλκού 3,2 0 

2827 49 – – Άλλα 

2827 49 10 – – – Μολύβδου 3,2 0 

2827 49 90 – – – Άλλα 5,3 0 

– Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα 

2827 51 00 – – Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου 5,5 0 

2827 59 00 – – Άλλα 5,5 0 

2827 60 00 – Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 5,5 0 

2828 Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλω 
ριώδη. Υποβρωμιώδη 

2828 10 00 – Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλω 
ριώδη του ασβεστίου 

5,5 0 

2828 90 00 – Άλλα 5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2829 Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και 
υπεριωδικά 

– Χλωρικά 

2829 11 00 – – Νατρίου 5,5 0 

2829 19 00 – – Άλλα 5,5 0 

2829 90 – Άλλα 

2829 90 10 – – Υπερχλωρικά 4,8 0 

2829 90 40 – – Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου Ατελώς 0 

2829 90 80 – – Άλλα 5,5 0 

2830 Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 

2830 10 00 – Θειούχο νατρίου 5,5 0 

2830 90 – Άλλα 

2830 90 11 – – Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου 4,6 0 

2830 90 85 – – Άλλα 5,5 0 

2831 Διθειώδη και όξινα θειώδη 

2831 10 00 – Νατρίου 5,5 0 

2831 90 00 – Άλλα 5,5 0 

2832 Θειώδη. Θειοθειικά 

2832 10 00 – Θειώδη του νατρίου 5,5 0 

2832 20 00 – Άλλα θειώδη 5,5 0 

2832 30 00 – Θειοθειικά 5,5 0 

2833 Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά) 

– Θειικά του νατρίου 

2833 11 00 – – Θειικό του δινατρίου 5,5 0 

2833 19 00 – – Άλλα 5,5 0 

– Άλλα θειικά 

2833 21 00 – – Μαγνησίου 5,5 0 

2833 22 00 – – Αργιλίου 5,5 0 

2833 24 00 – – Νικελίου 5 0 

2833 25 00 – – Χαλκού 3,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2833 27 00 – – Βαρίου 5,5 0 

2833 29 – – Άλλα 

2833 29 20 – – – Καδμίου. Χρωμίου. Ψευδαργύρου 5,5 0 

2833 29 30 – – – Κοβαλτίου. Τιτανίου 5,3 0 

2833 29 50 – – – Σιδήρου 5 0 

2833 29 60 – – – Μολύβδου 4,6 0 

2833 29 90 – – – Άλλα 5 0 

2833 30 00 – Στυπτηρίες 5,5 0 

2833 40 00 – Υπεροξοθειικά (υπερθειικά) 5,5 0 

2834 Νιτρώδη. Νιτρικά 

2834 10 00 – Νιτρώδη 5,5 0 

– Νιτρικά 

2834 21 00 – – Καλίου 5,5 0 

2834 29 – – Άλλα 

2834 29 20 – – – Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου, μολύβδου 5,5 0 

2834 29 40 – – – Χαλκού 4,6 0 

2834 29 80 – – – Άλλα 3 0 

2835 Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και 
φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστα 
σης 

2835 10 00 – Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη) 5,5 0 

– Φωσφορικά 

2835 22 00 – – Μονο- ή δινατρίου 5,5 0 

2835 24 00 – – Καλίου 5,5 0 

2835 25 – – Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέ 
στιο) 

2835 25 10 – – – Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά 
βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

5,5 0 

2835 25 90 – – – Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % 
αλλά κατώτερης του 0,2 % του άνυδρου προϊόντος σε 
ξερή κατάσταση 

5,5 0 

2835 26 – – Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου
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2835 26 10 – – – Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά 
βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

5,5 0 

2835 26 90 – – – Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % 
κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

5,5 0 

2835 29 – – Άλλα 

2835 29 10 – – – Τριαμμωνίου 5,3 0 

2835 29 30 – – – Τρινατρίου 5,5 0 

2835 29 90 – – – Άλλα 5,5 0 

– Πολυφωσφορικά 

2835 31 00 – – Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου) 5,5 0 

2835 39 00 – – Άλλα 5,5 0 

2836 Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του 
αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου 

2836 20 00 – Ανθρακικό του δινατρίου 5,5 0 

2836 30 00 – Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου 5,5 0 

2836 40 00 – Ανθρακικά του καλίου 5,5 0 

2836 50 00 – Ανθρακικό του ασβεστίου 5 0 

2836 60 00 – Ανθρακικό του βαρίου 5,5 0 

– Άλλα 

2836 91 00 – – Ανθρακικά του λιθίου 5,5 0 

2836 92 00 – – Ανθρακικό του στροντίου 5,5 0 

2836 99 – – Άλλα 

– – – Ανθρακικά 

2836 99 11 – – – – Μαγνησίου, χαλκού 3,7 0 

2836 99 17 – – – – Άλλα 5,5 0 

2836 99 90 – – – Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά) 5,5 0 

2837 Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα 

– Κυανιούχα και οξυκυανιούχα 

2837 11 00 – – Νατρίου 5,5 0 

2837 19 00 – – Άλλα 5,5 0 

2837 20 00 – Κυανιούχα σύμπλοκα 5,5 0
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2839 Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου 

– Νατρίου 

2839 11 00 – – Μεταπυριτικά 5 0 

2839 19 00 – – Άλλα 5 0 

2839 90 – Άλλα 

2839 90 10 – – Καλίου 5 0 

2839 90 90 – – Άλλα 5 0 

2840 Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) 

– Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος) 

2840 11 00 – – Άνυδρο Ατελώς 0 

2840 19 – – Άλλα 

2840 19 10 – – – Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο Ατελώς 0 

2840 19 90 – – – Άλλα 5,3 0 

2840 20 – Άλλα βορικά 

2840 20 10 – – Βορικά του νατρίου, άνυδρα Ατελώς 0 

2840 20 90 – – Άλλα 5,3 0 

2840 30 00 – Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) 5,5 0 

2841 Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων 

2841 30 00 – Διχρωμικό του νατρίου 5,5 0 

2841 50 00 – Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά 5,5 0 

– Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά 

2841 61 00 – – Υπερμαγγανικό κάλιο 5,5 0 

2841 69 00 – – Άλλα 5,5 0 

2841 70 00 – Μολυβδαινικά 5,5 0 

2841 80 00 – Βολφραμικά 5,5 0 

2841 90 – Άλλα 

2841 90 30 – – Ψευδαργυρικά, βαναδικά 4,6 0 

2841 90 85 – – Άλλα 5,5 0 

2842 Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση 
τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά 
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια
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2842 10 00 – Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 

5,5 0 

2842 90 – Άλλα 

2842 90 10 – – Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του 
τελλουρίου 

5,3 0 

2842 90 80 – – Άλλα 5,5 0 

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ 

2843 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή 
οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης. Αμαλγάματα πολύτιμων μετάλλων 

2843 10 – Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση 

2843 10 10 – – Αργύρου 5,3 0 

2843 10 90 – – Άλλα 3,7 0 

– Ενώσεις αργύρου 

2843 21 00 – – Νιτρικός άργυρος 5,5 0 

2843 29 00 – – Άλλα 5,5 0 

2843 30 00 – Ενώσεις χρυσού 3 0 

2843 90 – Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα 

2843 90 10 – – Αμαλγάματα 5,3 0 

2843 90 90 – – Άλλα 3 0 

2844 Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και 
γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέ 
χουν τα προϊόντα αυτά 

2844 10 – Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέ 
σεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό 
ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουρανίου 

– – Φυσικό ουράνιο 

2844 10 10 – – – Ακατέργαστο. Απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

2844 10 30 – – – Κατεργασμένο (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

2844 10 50 – – Σιδηροουράνιο Ατελώς 0 

2844 10 90 – – Άλλα (Ευρατόμ) Ατελώς 0
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2844 20 – Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλου 
τώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κερα 
μικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτι 
σμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών 

– – Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κρά 
ματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμο 
μεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα 
που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις 
των προϊόντων αυτών 

2844 20 25 – – – Σιδηροουράνιο Ατελώς 0 

2844 20 35 – – – Άλλα (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

– – Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέ 
σεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώ 
νιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών 

– – – Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου 

2844 20 51 – – – – Σιδηροουράνιο Ατελώς 0 

2844 20 59 – – – – Άλλα (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

2844 20 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2844 30 – Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι 
ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και 
μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή 
ενώσεις των προϊόντων αυτών 

– – Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), 
κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο 
φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού 

2844 30 11 – – – Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 5,5 0 

2844 30 19 – – – Άλλα 2,9 0 

– – Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και 
μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού 

2844 30 51 – – – Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 5,5 0 

– – – Άλλα 

2844 30 55 – – – – Ακατέργαστα· απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

– – – – Κατεργασμένα 

2844 30 61 – – – – – Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, 
σύρματα, πλάκες, φύλλα (Ευρατόμ) 

Ατελώς 0 

2844 30 69 – – – – – Άλλα (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

– – Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και 
αναμειγμένες μεταξύ τους
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2844 30 91 – – – Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγ 
μένων μεταξύ τους (Ευρατόμ), με εξαίρεση τα άλατα θορίου 

Ατελώς 0 

2844 30 99 – – – Άλλες Ατελώς 0 

2844 40 – Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες 
από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. 
Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κερα 
μομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα 
που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά 
κατάλοιπα 

2844 40 10 – – Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, 
διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλ 
λουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και 
ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος 
αυτού 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

2844 40 20 – – – Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

2844 40 30 – – – Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ) Ατελώς 0 

2844 40 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2844 50 00 – Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινο 
βολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) 

Ατελώς 0 

2845 Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργα 
νικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 

2845 10 00 – Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ) 5,5 0 

2845 90 – Άλλα 

2845 90 10 – – Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι 
ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύ 
ματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ) 

5,5 0 

2845 90 90 – – Άλλα 5,5 0 

2846 Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων 
γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλ 
λων αυτών 

2846 10 00 – Ενώσεις του δημητρίου 3,2 0 

2846 90 00 – Άλλα 3,2 0 

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

5,5 0 

2848 00 00 Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση 
τα σιδηροφωσφίδια 

5,5 0 

2849 Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 

2849 10 00 – Ασβεστίου 5,5 0 

2849 20 00 – Πυριτίου 5,5 0
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2849 90 – Άλλα 

2849 90 10 – – Βορίου 4,1 0 

2849 90 30 – – Βολφραμίου 5,5 0 

2849 90 50 – – Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτα 
νίου 

5,5 0 

2849 90 90 – – Άλλα 5,3 0 

2850 00 Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή 
μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επί 
σης καρβίδια της κλάσης 2849 

2850 00 20 – Υδρίδια. Νιτρίδια 4,6 0 

2850 00 50 – Αζωτίδια 5,5 0 

2850 00 70 – Πυριτίδια 5,5 0 

2850 00 90 – Βορίδια 5,3 0 

2852 00 00 Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλ 
γάματα 

5,5 0 

2853 00 Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το 
αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού 
καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται 
και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα 
ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα 
των πολύτιμων μετάλλων 

2853 00 10 – Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού 
καθαρότητας 

2,7 0 

2853 00 30 – Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγρο 
ποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή 
αέρια). Συμπιεσμένος αέρας 

4,1 0 

2853 00 50 – Χλωρίδιο του κυανογενίου 5,5 0 

2853 00 90 – Άλλα 5,5 0 

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟ 
ΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΤΟΥΣ 

2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 

2901 10 00 – Κορεσμένοι Ατελώς 0 

– Μη κορεσμένοι 

2901 21 00 – – Αιθυλένιο Ατελώς 0 

2901 22 00 – – Προπένιο (προπυλένιο) Ατελώς 0 

2901 23 – – Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του
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2901 23 10 – – – Βουτ-1-ένιο και βουτ-2-ένιο Ατελώς 0 

2901 23 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2901 24 – – Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο 

2901 24 10 – – – Βουτα-1,3-διένιο Ατελώς 0 

2901 24 90 – – – Ισοπρένιο Ατελώς 0 

2901 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

2902 Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 

– Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί 

2902 11 00 – – Κυκλοεξάνιο Ατελώς 0 

2902 19 – – Άλλα 

2902 19 10 – – – Κυκλοτερπενικοί Ατελώς 0 

2902 19 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2902 20 00 – Βενζόλιο Ατελώς 0 

2902 30 00 – Τολουόλιο Ατελώς 0 

– Ξυλόλια 

2902 41 00 – – ο-Ξυλόλιο Ατελώς 0 

2902 42 00 – – μ-Ξυλόλιο Ατελώς 0 

2902 43 00 – – π-Ξυλόλιο Ατελώς 0 

2902 44 00 – – Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα Ατελώς 0 

2902 50 00 – Στυρόλιο Ατελώς 0 

2902 60 00 – Αιθυλοβενζόλιο Ατελώς 0 

2902 70 00 – Κουμένιο Ατελώς 0 

2902 90 – Άλλοι 

2902 90 10 – – Ναφθαλίνη, ανθρακένιο Ατελώς 0 

2902 90 30 – – Διφαινύλιο, τριφαινύλιο Ατελώς 0 

2902 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2903 Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων 

– Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθρά 
κων 

2903 11 00 – – Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρι 
ούχο αιθύλιο) 

5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2903 12 00 – – Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο) 5,5 0 

2903 13 00 – – Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο) 5,5 0 

2903 14 00 – – Τετραχλωριούχος άνθρακας 5,5 0 

2903 15 00 – – Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωροαιθάνιο) 5,5 0 

2903 19 – – Άλλα 

2903 19 10 – – – 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο) 5,5 0 

2903 19 80 – – – Άλλα 5,5 0 

– Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογοναν 
θράκων 

2903 21 00 – – Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο) 5,5 0 

2903 22 00 – – Τριχλωροαιθυλένιο 5,5 0 

2903 23 00 – – Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο) 5,5 0 

2903 29 00 – – Άλλα 5,5 0 

– Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα 
ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων 

2903 31 00 – – Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2 διβρωμοαιθάνιο) 5,5 0 

2903 39 – – Άλλα 

– – – Βρωμιούχα 

2903 39 11 – – – – Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου) 5,5 0 

2903 39 15 – – – – Διβρωμομεθάνιο Ατελώς 0 

2903 39 19 – – – – Άλλα 5,5 0 

2903 39 90 – – – Φθοριούχα και ιωδιούχα 5,5 0 

– Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που 
περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα 

2903 41 00 – – Τριχλωροφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903 42 00 – – Διχλωροδιφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903 43 00 – – Τριχλωροτριφθοροαιθάνια 5,5 0 

2903 44 – – Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο 

2903 44 10 – – – Διχλωροτετραφθοροαιθάνια 5,5 0 

2903 44 90 – – – Χλωροπενταφθοροαιθάνιο 5,5 0 

2903 45 – – Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2903 45 10 – – – Χλωροτριφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903 45 15 – – – Πενταχλωροφθοροαιθάνιο 5,5 0 

2903 45 20 – – – Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο 5,5 0 

2903 45 25 – – – Επταχλωροφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 30 – – – Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 35 – – – Πενταχλωροτριφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 40 – – – Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 45 – – – Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 50 – – – Διχλωροεξαφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 55 – – – Χλωροεπταφθοροπροπάνια 5,5 0 

2903 45 90 – – – Άλλα 5,5 0 

2903 46 – – Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και 
διβρωμοτετραφθοροαιθάνες 

2903 46 10 – – – Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903 46 20 – – – Βρωμοτριφθορομεθάνιο 5,5 0 

2903 46 90 – – – Διβρωμοτετραφθοροαιθάνια 5,5 0 

2903 47 00 – – Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα 5,5 0 

2903 49 – – Άλλα 

– – – Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο 

2903 49 10 – – – – Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο 5,5 0 

2903 49 20 – – – – Άλλα 5,5 0 

– – – Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και βρώμιο 

2903 49 30 – – – – Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο 5,5 0 

2903 49 40 – – – – Άλλα 5,5 0 

2903 49 80 – – – Άλλα 5,5 0 

– Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλο 
τερπενικών υδρογονανθράκων 

2903 51 00 – – 1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμ 
βανομένου του λιντέιν (ISO, INN) 

5,5 0 

2903 52 00 – – Aldrin (ISO), chlordane (ISO) και heptachlor (ISO) 5,5 0 

2903 59 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2903 59 10 – – – 1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλο)κυκλοεξάνιο Ατελώς 0 

2903 59 30 – – – Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια Ατελώς 0 

2903 59 80 – – – Άλλα 5,5 0 

– Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων 

2903 61 00 – – Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο 5,5 0 

2903 62 00 – – Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) [κλωφενοτάνιο (INN), 
1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)] 

5,5 0 

2903 69 – – Άλλα 

2903 69 10 – – – 2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο Ατελώς 0 

2903 69 90 – – – Άλλα 5,5 0 

2904 Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρο 
γονανθράκων, έστω και αλογονωμένα 

2904 10 00 – Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί 
εστέρες τους 

5,5 0 

2904 20 00 – Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα 5,5 0 

2904 90 – Άλλα 

2904 90 20 – – Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα 5,5 0 

2904 90 40 – – Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη) 5,5 0 

2904 90 85 – – Άλλα 5,5 0 

II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, 
ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω 
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

– Μονοαλκοόλες κορεσμένες 

2905 11 00 – – Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) 5,5 0 

2905 12 00 – – Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισο 
προπυλική αλκοόλη) 

5,5 0 

2905 13 00 – – Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) 5,5 0 

2905 14 – – Άλλες βουτανόλες 

2905 14 10 – – – 2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) 4,6 0 

2905 14 90 – – – Άλλες 5,5 0 

2905 16 – – Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2905 16 10 – – – 2-Αιθυλεξαν-1-όλη 5,5 0 

2905 16 20 – – – Οκτανο-2-όλη Ατελώς 0 

2905 16 80 – – – Άλλα 5,5 0 

2905 17 00 – – Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυ 
λική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη) 

5,5 0 

2905 19 00 – – Άλλες 5,5 0 

– Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες 

2905 22 – – Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες 

2905 22 10 – – – Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη 5,5 0 

2905 22 90 – – – Άλλες 5,5 0 

2905 29 – – Άλλες 

2905 29 10 – – – Αλλυλική αλκοόλη 5,5 0 

2905 29 90 – – – Άλλες 5,5 0 

– Διόλες 

2905 31 00 – – Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) 5,5 0 

2905 32 00 – – Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη) 5,5 0 

2905 39 – – Άλλες 

2905 39 10 – – – 2-Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη) 5,5 0 

2905 39 20 – – – Βουτανο-1,3-διόλη Ατελώς 0 

2905 39 25 – – – Βουτανο-1,4-διόλη 5,5 0 

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7-διόλη Ατελώς 0 

2905 39 85 – – – Άλλα 5,5 0 

– Άλλες πολυαλκοόλες 

2905 41 00 – – 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλο 
προπάνιο) 

5,5 0 

2905 42 00 – – Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) 5,5 0 

2905 43 00 – – Μαννιτόλη 9,6 + 125,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 44 – – D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη) 

– – – Σε υδατικό διάλυμα 

2905 44 11 – – – – Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 
2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά 
του σε D-γλυκιτόλη 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2905 44 19 – – – – Άλλη 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Άλλη 

2905 44 91 – – – – Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 
2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά 
του σε D-γλυκιτόλη 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 44 99 – – – – Άλλη 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 45 00 – – Γλυκερίνη 3,8 0 

2905 49 – – Άλλες 

2905 49 10 – – – Τριόλες. Τετρόλες 5,5 0 

2905 49 80 – – – Άλλες 5,5 0 

– Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα των άκυκλων αλκοολών 

2905 51 00 – – Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2905 59 – – Άλλα 

2905 59 10 – – – Από μονοαλκοόλες 5,5 0 

– – – Από πολυαλκοόλες 

2905 59 91 – – – – 2,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη Ατελώς 0 

2905 59 99 – – – – Άλλα 5,5 0 

2906 Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω 
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

– Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές 

2906 11 00 – – Μινθόλη 5,5 0 

2906 12 00 – – Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξα 
νόλες 

5,5 0 

2906 13 – – Στυρόλες και ινοσιτόλες 

2906 13 10 – – – Στερόλες 5,5 0 

2906 13 90 – – – Ινοσιτόλες Ατελώς 0 

2906 19 00 – – Άλλες 5,5 0 

– Αρωματικές 

2906 21 00 – – Βενζυλική αλκοόλη 5,5 0 

2906 29 00 – – Άλλες 5,5 0
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Βασικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟ 
ΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩ 
ΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

2907 Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες 

– Μονοφαινόλες 

2907 11 00 – – Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της 3 0 

2907 12 00 – – Κρεσόλες και τα άλατά τους 2,1 0 

2907 13 00 – – Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα 
των προϊόντων αυτών 

5,5 0 

2907 15 – – Ναφθόλες και τα άλατά τους 

2907 15 10 – – – 1-Ναφθόλη Ατελώς 0 

2907 15 90 – – – Άλλα 5,5 0 

2907 19 – – Άλλα 

2907 19 10 – – – Ξυλενόλες και τα άλατά τους 2,1 0 

2907 19 90 – – – Άλλες 5,5 0 

– Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες 

2907 21 00 – – Ρεσορκινόλη και τα άλατά της 5,5 0 

2907 22 00 – – Υδροκινόνη και τα άλατά της 5,5 0 

2907 23 00 – – 4,4′-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπρο 
πάνιο) και τα άλατά της 

5,5 0 

2907 29 00 – – Άλλες 5,5 0 

2908 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών 

– Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους 

2908 11 00 – – Πενταχλωροφαινόλη (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 – – Άλλα 5,5 0 

– Άλλα 

2908 91 00 – – Dinoseb (ISO) και τα άλατά του 5,5 0 

2908 99 – – Άλλα 

2908 99 10 – – – Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέ 
ρες τους 

5,5 0 

2908 99 90 – – – Άλλα 5,5 0
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σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕ 
ΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟ 
ΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟ 
ΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες- 
φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξεί 
δια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλο 
γονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

– Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω 
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

2909 11 00 – – Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) 5,5 0 

2909 19 00 – – Άλλοι 5,5 0 

2909 20 00 – Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογο 
νωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

5,5 0 

2909 30 – Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω 
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

2909 30 10 – – Διφαινυλικός αιθέρας Ατελώς 0 

– – Παράγωγα βρωμιδίων 

2909 30 31 – – – Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6- 
δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο 

Ατελώς 0 

2909 30 35 – – – 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί στην Παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο- 
στυρόλης (ABS) 

Ατελώς 0 

2909 30 38 – – – Άλλοι 5,5 0 

2909 30 90 – – Άλλα 5,5 0 

– Αιθέρες- αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω 
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

2909 41 00 – – 2,2′-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη) 5,5 0 

2909 43 00 – – Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυ 
λενογλυκόλης 

5,5 0 

2909 44 00 – – Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της 
διαιθυλενογλυκόλης 

5,5 0 

2909 49 – – Άλλα 

– – – Άκυκλα 

2909 49 11 – – – – 2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη Ατελώς 0 

2909 49 18 – – – – Άλλα 5,5 0 

2909 49 90 – – – Κυκλικά 5,5 0 

2909 50 – Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονω 
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2909 50 10 – – Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου 5,5 0 

2909 50 90 – – Άλλα 5,5 0 

2909 60 00 – Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετο 
νών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα παράγωγά τους 

5,5 0 

2910 Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με 
τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα 
ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

2910 10 00 – Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) 5,5 0 

2910 20 00 – Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) 5,5 0 

2910 30 00 – 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) 5,5 0 

2910 40 00 – Διελδρίνη (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 – Άλλα 5,5 0 

2911 00 00 Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγο 
νούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

5 0 

V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

2912 Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. 
Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη 

– Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομά 
δες 

2912 11 00 – – Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) 5,5 0 

2912 12 00 – – Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) 5,5 0 

2912 19 – – Άλλες 

2912 19 10 – – – Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) 5,5 0 

2912 19 90 – – – Άλλες 5,5 0 

– Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομά 
δες 

2912 21 00 – – Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) 5,5 0 

2912 29 00 – – Άλλες 5,5 0 

2912 30 00 – Αλδεΰδες-αλκοόλες 5,5 0 

– Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέ 
χουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 

2912 41 00 – – Βανιλίνη (4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη) 5,5 0 

2912 42 00 – – Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) 5,5 0 

2912 49 00 – – Άλλες 5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2912 50 00 – Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών 5,5 0 

2912 60 00 – Παραφορμαλδεΰδη 5,5 0 

2913 00 00 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα των προϊόντων της κλάσης 2912 

5,5 0 

VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

2914 Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες 
ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο 
δωμένα παράγωγά τους 

– Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 

2914 11 00 – – Ακετόνη 5,5 0 

2914 12 00 – – Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) 5,5 0 

2914 13 00 – – 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) 5,5 0 

2914 19 – – Άλλα 

2914 19 10 – – – 5-Μεθυλεξανο-2-όνη Ατελώς 0 

2914 19 90 – – – Άλλες 5,5 0 

– Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν 
περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 

2914 21 00 – – Καμφορά 5,5 0 

2914 22 00 – – Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες 5,5 0 

2914 23 00 – – Ιονόνες και μεθυλιονόνες 5,5 0 

2914 29 00 – – Άλλες 5,5 0 

– Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομά 
δες 

2914 31 00 – – Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη) 5,5 0 

2914 39 00 – – Άλλες 5,5 0 

2914 40 – Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες 

2914 40 10 – – 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) 5,5 0 

2914 40 90 – – Άλλες 3 0 

2914 50 00 – Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες 
ομάδες 

5,5 0 

– Κινόνες 

2914 61 00 – – Ανθρακινόνη 5,5 0 

2914 69 – – Άλλα 

2914 69 10 – – – 1,4-Ναφθοκινόνη Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2914 69 90 – – – Άλλα 5,5 0 

2914 70 00 – Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα 

5,5 0 

VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, 
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, 
ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑ 
ΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

– Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 

2915 11 00 – – Μυρμηκικό οξύ 5,5 0 

2915 12 00 – – Άλατα του μυρμηκικού οξέος 5,5 0 

2915 13 00 – – Εστέρες του μυρμηκικού οξέος 5,5 0 

– Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης 

2915 21 00 – – Οξικό οξύ 5,5 0 

2915 24 00 – – Οξικός ανυδρίτης 5,5 0 

2915 29 00 – – Άλλα 5,5 0 

– Εστέρες του οξικού οξέος 

2915 31 00 – – Οξικό αιθύλιο 5,5 0 

2915 32 00 – – Οξικό βινύλιο 5,5 0 

2915 33 00 – – Οξικό ν-βουτύλιο 5,5 0 

2915 36 00 – – Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας 5,5 0 

2915 39 – – Άλλα 

2915 39 10 – – – Οξικό προπύλιο και οξικό ισοπροπύλιο 5,5 0 

2915 39 30 – – – Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο 
(ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης 

5,5 0 

2915 39 50 – – – Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύ 
λιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της 
φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης 

5,5 0 

2915 39 80 – – – Άλλα 5,5 0 

2915 40 00 – Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 5,5 0 

2915 50 00 – Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 4,2 0 

2915 60 – Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 

– – Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2915 60 11 – – – Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο Ατελώς 0 

2915 60 19 – – – Άλλα 5,5 0 

2915 60 90 – – Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 5,5 0 

2915 70 – Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους 

2915 70 15 – – Παλμιτικό οξύ 5,5 0 

2915 70 20 – – Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος 5,5 0 

2915 70 25 – – Στεατικό οξύ 5,5 0 

2915 70 30 – – Άλατα του στεατικού οξέος 5,5 0 

2915 70 80 – – Εστέρες του στεατικού οξέος 5,5 0 

2915 90 – Άλλα 

2915 90 10 – – Λαουρικό οξύ 5,5 0 

2915 90 20 – – Χλωρομυρμηκικά άλατα 5,5 0 

2915 90 80 – – Άλλα 5,5 0 

2916 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρ 
βοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

– Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 

2916 11 00 – – Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2916 12 – – Εστέρες του ακρυλικού οξέος 

2916 12 10 – – – Ακρυλικό μεθύλιο 6,5 0 

2916 12 20 – – – Ακρυλικό αιθύλιο 6,5 0 

2916 12 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2916 13 00 – – Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του 6,5 0 

2916 14 – – Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος 

2916 14 10 – – – Μεθακρυλικό μεθύλιο 6,5 0 

2916 14 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2916 15 00 – – Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες 
τους 

6,5 0 

2916 19 – – Άλλα 

2916 19 10 – – – Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 5,9 0 

2916 19 30 – – – Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ) 6,5 0 

2916 19 40 – – – Κροτονικό οξύ Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2916 19 70 – – – Άλλα 6,5 0 

2916 20 00 – Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, 
οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα 
παράγωγά τους 

6,5 0 

– Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 

2916 31 00 – – Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2916 32 – – Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο 

2916 32 10 – – – Υπεροξείδιο του βενζυλίου 6,5 0 

2916 32 90 – – – Χλωριούχο βενζύλιο 6,5 0 

2916 34 00 – – Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του Ατελώς 0 

2916 35 00 – – Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος Ατελώς 0 

2916 36 00 – – Binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916 39 00 – – Άλλα 6,5 0 

2917 Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια 
και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

– Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 

2917 11 00 – – Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2917 12 – – Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 

2917 12 10 – – – Αδιπικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2917 12 90 – – – Εστέρες του αδιπικού οξέος 6,5 0 

2917 13 – – Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους 

2917 13 10 – – – Σεβακικό οξύ Ατελώς 0 

2917 13 90 – – – Άλλα 6 0 

2917 14 00 – – Μηλεϊνικός ανυδρίτης 6,5 0 

2917 19 – – Άλλα 

2917 19 10 – – – Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2917 19 90 – – – Άλλα 6,3 0 

2917 20 00 – Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπε 
νικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους 
και τα παράγωγά τους 

6 0 

– Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2917 32 00 – – Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου 6,5 0 

2917 33 00 – – Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου 6,5 0 

2917 34 – – Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος 

2917 34 10 – – – Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου 6,5 0 

2917 34 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2917 35 00 – – Φθαλικός ανυδρίτης 6,5 0 

2917 36 00 – – Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του 6,5 3 

2917 37 00 – – Τερεφθαλικό του διμεθυλίου 6,5 0 

2917 39 – – Άλλα 

– – – Παράγωγα βρωμιούχα 

2917 39 11 – – – – Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος Ατελώς 0 

2917 39 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Άλλα 

2917 39 30 – – – – Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ Ατελώς 0 

2917 39 40 – – – – Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 
0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου 

Ατελώς 0 

2917 39 50 – – – – Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ Ατελώς 0 

2917 39 60 – – – – Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης Ατελώς 0 

2917 39 70 – – – – 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο Ατελώς 0 

2917 39 80 – – – – Άλλα 6,5 0 

2918 Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες 
ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 

– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυ 
γονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπε 
ροξέα τους και τα παράγωγά τους 

2918 11 00 – – Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2918 12 00 – – Τρυγικό οξύ 6,5 0 

2918 13 00 – – Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος 6,5 0 

2918 14 00 – – Κιτρικό οξύ 6,5 0 

2918 15 00 – – Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος 6,5 0 

2918 16 00 – – Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2918 18 00 – – Chlorobenzilate (ISO) 6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2918 19 – – Άλλα 

2918 19 30 – – – Χολικό οξύ, 3 α ,12 α -διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσο 
ξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους 

6,3 0 

2918 19 40 – – – 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ Ατελώς 0 

2918 19 85 – – – Άλλα 6,5 0 

– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυ 
γονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπε 
ροξέα τους και τα παράγωγά τους 

2918 21 00 – – Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2918 22 00 – – ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2918 23 – – Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους 

2918 23 10 – – – Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο) 6,5 0 

2918 23 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2918 29 – – Άλλα 

2918 29 10 – – – Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι 
εστέρες τους 

6,5 0 

2918 29 30 – – – 4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6,5 0 

2918 29 80 – – – Άλλα 6,5 0 

2918 30 00 – Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς 
άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπερο 
ξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 

6,5 0 

– Άλλα 

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5 τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ), τα άλατα και 
οι εστέρες του 

6,5 0 

2918 99 – – Άλλα 

2918 99 10 – – – 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ Ατελώς 0 

2918 99 20 – – – Δικάμβα (ISO) Ατελώς 0 

2918 99 30 – – – Φαινοξυοξικό νάτριο Ατελώς 0 

2918 99 90 – – – Άλλα 6,5 0 

VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, 
ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

2919 Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2919 10 00 – Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο) 6,5 0 

2919 90 – Άλλα 

2919 90 10 – – Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφω 
σφορικό, τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύ 
λιο) 

6,5 0 

2919 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

2920 Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση 
τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά 
τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 

– Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. 
Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 

2920 11 00 – – Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο) 6,5 0 

2920 19 00 – – Άλλα 6,5 0 

2920 90 – Άλλα 

2920 90 10 – – Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παρά 
γωγά τους 

6,5 0 

2920 90 20 – – Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο) 6,5 0 

2920 90 30 – – Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη) 6,5 0 

2920 90 40 – – Φωσφορώδες τριαιθύλιο 6,5 0 

2920 90 50 – – Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) 
(φωσφορώδες διαιθύλιο) 

6,5 0 

2920 90 85 – – Άλλα προϊόντα 6,5 0 

IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

2921 Ενώσεις με αμινική ομάδα 

– Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊ 
όντων αυτών 

2921 11 – – Μονο-, δι-ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους 

2921 11 10 – – – Μονο-, δι-ή τριμεθυλαμίνη 6,5 0 

2921 11 90 – – – 'Αλατα 6,5 0 

2921 19 – – Άλλα 

2921 19 10 – – – Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2921 19 30 – – – Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη Ατελώς 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/715

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 717 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2921 19 50 – – – Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της 5,7 0 

2921 19 80 – – – Άλλα 6,5 0 

– Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊ 
όντων αυτών 

2921 21 00 – – Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 6 0 

2921 22 00 – – Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2921 29 00 – – Άλλες 6 0 

2921 30 – Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερ 
πενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2921 30 10 – – Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους 6,3 0 

2921 30 91 – – Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο) Ατελώς 0 

2921 30 99 – – Άλλα 6,5 0 

– Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των 
προϊόντων αυτών 

2921 41 00 – – Ανιλίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2921 42 – – Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους 

2921 42 10 – – – Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω 
μένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους 

6,5 0 

2921 42 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2921 43 00 – – Τολουιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

6,5 0 

2921 44 00 – – Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

6,5 0 

2921 45 00 – – 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυ 
λαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2921 46 00 – – Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη 
(ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφετα 
μίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και 
φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 

Ατελώς 0 

2921 49 – – Άλλες 

2921 49 10 – – – Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

6,5 0 

2921 49 80 – – – Άλλα 6,5 0 

– Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των 
προϊόντων αυτών 

2921 51 – – ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παρά 
γωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

– – – ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογο 
νωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά 
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2921 51 11 – – – – μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή 
περισσότερο, που περιέχει: - 1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά 
βάρος, - 200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη και - 
450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη 

Ατελώς 0 

2921 51 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

2921 51 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2921 59 – – Άλλα 

2921 59 10 – – – μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη) Ατελώς 0 

2921 59 20 – – – 2,2′-Διχλωρο-4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη Ατελώς 0 

2921 59 30 – – – 4,4′-Δι-ο-τολουϊδίνη Ατελώς 0 

2921 59 40 – – – 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη Ατελώς 0 

2921 59 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2922 Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες 

– Αμιναλκοόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα 
από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες 
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2922 11 00 – – Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2922 12 00 – – Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2922 13 – – Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της 

2922 13 10 – – – Τριαιθανολαμίνη 6,5 0 

2922 13 90 – – – Άλατα τριαιθανολαμίνης 6,5 0 

2922 14 00 – – Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του Ατελώς 0 

2922 19 – – Άλλα 

2922 19 10 – – – Ν-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη 6,5 0 

2922 19 20 – – – 2,2′-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (Ν-μεθυλοδιαιθανολαμίνη) 6,5 0 

2922 19 80 – – – Άλλες 6,5 0 

– Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες με 
διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες, οι αιθέρες και οι εστέρες 
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2922 21 00 – – Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους 6,5 0 

2922 29 00 – – Άλλα 6,5 0 

– Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκεί 
νες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων 
αυτών
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2922 31 00 – – Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη 
(ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 

Ατελώς 0 

2922 39 00 – – Άλλα 6,5 0 

– Αμινοξέα, άλλα από εκείνα που περιέχουν περισσότερα από ένα 
είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των 
προϊόντων αυτών 

2922 41 00 – – Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών 6,3 0 

2922 42 00 – – Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2922 43 00 – – Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του 6,5 0 

2922 44 00 – – Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της Ατελώς 0 

2922 49 – – Άλλα 

2922 49 10 – – – Γλυκίνη 6,5 0 

2922 49 20 – – – β-Αλανίνη Ατελώς 0 

2922 49 95 – – – Άλλα 6,5 0 

2922 50 00 – Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοε 
νώσεις με οξυγονούχες ομάδες 

6,5 0 

2923 Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και 
άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστα 
σης 

2923 10 00 – Χωλίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2923 20 00 – Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια 5,7 0 

2923 90 00 – Άλλα 6,5 0 

2924 Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του 
ανθρακικού οξέος 

– Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα 
και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2924 11 00 – – Μεπροβαμάτη (INN) Ατελώς 0 

2924 12 00 – – Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν 
(ISO) 

6,5 0 

2924 19 00 – – Άλλα 6,5 0 

– Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά 
και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2924 21 – – Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2924 21 10 – – – Isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2924 23 00 – – 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα 
άλατά του 

6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2924 24 00 – – Αιθιναμάτη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2924 29 – – Άλλα 

2924 29 10 – – – Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2924 29 30 – – – Παρακεταμόλη (ΔΚΟ) 6,5 0 

2924 29 95 – – – Άλλα 6,5 0 

2925 Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα 

– Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2925 11 00 – – Ζαχαρίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2925 12 00 – – Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2925 19 – – Άλλα 

2925 19 10 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Οκταβρωμο-Ν,N′-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο Ατελώς 0 

2925 19 30 – – – Ν,Ν′-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμί 
διο) 

Ατελώς 0 

2925 19 95 – – – Άλλα 6,5 0 

– Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2925 21 00 – – Χλωρντιμεφόρμ (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 – – Άλλα 6,5 0 

2926 Ενώσεις με νιτριλική ομάδα 

2926 10 00 – Ακρυλονιτρίλιο 6,5 0 

2926 20 00 – 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη) 6,5 0 

2926 30 00 – Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης 
(ΔΚΟ) (4-κυανο-2-διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο 

6,5 0 

2926 90 – Άλλα 

2926 90 20 – – Ισοφθαλονιτρίλιο 6 0 

2926 90 95 – – Άλλα 6,5 0 

2927 00 00 Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές 6,5 0 

2928 00 Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης 

2928 00 10 – Ν,Ν-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη Ατελώς 0 

2928 00 90 – Άλλα 6,5 0 

2929 Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες 

2929 10 – Ισοκυανικά
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2929 10 10 – – Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια) 6,5 0 

2929 10 90 – – Άλλα 6,5 0 

2929 90 00 – Άλλα 6,5 0 

X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, 
ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑ 
ΜΙΔΕΣ 

2930 Θειοενώσεις οργανικές 

2930 20 00 – Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά 6,5 0 

2930 30 00 – Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης 6,5 0 

2930 40 – Μεθειονίνη 

2930 40 10 – – Μεθειονίνη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2930 40 90 – – Άλλα 6,5 0 

2930 50 00 – Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO) 6,5 0 

2930 90 – Άλλα 

2930 90 13 – – Κυστεΐνη και κυστίνη 6,5 0 

2930 90 16 – – Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης 6,5 0 

2930 90 20 – – Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2′-θειοδιαιθανόλη) 6,5 0 

2930 90 30 – – DL-2-Υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ Ατελώς 0 

2930 90 40 – – Δις[3-(3,5-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 
2,2-θειοδιαιθυλεστέρας 

Ατελώς 0 

2930 90 50 – – Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6- 
δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη και 2-μεθυλο-4,6- 
δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη 

Ατελώς 0 

2930 90 85 – – Άλλα 6,5 0 

2931 00 Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες 

2931 00 10 – Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο 6,5 0 

2931 00 20 – Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό 
διφθορίδιο) 

6,5 0 

2931 00 30 – Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλω 
ρίδιο) 

6,5 0 

2931 00 95 – Άλλες 6,5 0 

2932 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου 

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2932 11 00 – – Τετραϋδροφουράνιο 6,5 0 

2932 12 00 – – 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) 6,5 0 

2932 13 00 – – Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυ 
λική 

6,5 0 

2932 19 00 – – Άλλες 6,5 0 

– Λακτόνες 

2932 21 00 – – Κουμαρίνη, μεθυλοκουραμίνες και αιθυλοκουραμίνες 6,5 0 

2932 29 – – Άλλες λακτόνες 

2932 29 10 – – – Φαινολοφθαλεΐνη Ατελώς 0 

2932 29 20 – – – 1-Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)- 
3-οξο-1 Η ,3 Η -βενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2- 
ναφθοϊκό οξύ 

Ατελώς 0 

2932 29 30 – – – 3′-Χλωρο-6′-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1- 
(3 Η ),9′-ξανθεν]-3-όνη 

Ατελώς 0 

2932 29 40 – – – 6′-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2′-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο- 
1(3 Η ),9′-ξανθενιο]-3-όνη 

Ατελώς 0 

2932 29 50 – – – 6-Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαι 
νανθρυλο)-3-οξο-1 Η ,3 Η -ναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθα 
λενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο 

Ατελώς 0 

2932 29 60 – – – γ-Βουτυρολακτόνη 6,5 0 

2932 29 85 – – – Άλλα 6,5 0 

– Άλλες 

2932 91 00 – – Ισοσαφρόλη 6,5 0 

2932 92 00 – – 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη 6,5 0 

2932 93 00 – – Πιπερονάλη 6,5 0 

2932 94 00 – – Σαφρόλη 6,5 0 

2932 95 00 – – Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) 6,5 0 

2932 99 – – Άλλες 

2932 99 50 – – – Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο 6,5 0 

2932 99 70 – – – Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω 
και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογο 
νωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

6,5 0 

2932 99 85 – – – Άλλες 6,5 0 

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου 

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2933 11 – – Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της 

2933 11 10 – – – Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2933 11 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2933 19 – – Άλλα 

2933 19 10 – – – Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2933 19 90 – – – Άλλα 6,5 0 

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο 

2933 21 00 – – Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της 6,5 0 

2933 29 – – Άλλες 

2933 29 10 – – – Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της 
ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό 
της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ) 

Ατελώς 0 

2933 29 90 – – – Άλλες 6,5 0 

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο 

2933 31 00 – – Πυριδίνη και τα άλατά της 5,3 0 

2933 32 00 – – Πιπεριδίνη και τα άλατά της 6,5 0 

2933 33 00 – – Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), 
βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), 
διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), 
μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ), 
ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελό 
σκονη-ΡCΡ), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτρα 
μίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα 
των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2933 39 – – Άλλες 

2933 39 10 – – – Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). 
Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ). 

Ατελώς 0 

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη Ατελώς 0 

2933 39 25 – – – 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ Ατελώς 0 

2933 39 35 – – – Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 
2-υδροξυαιθυλαμμώνιο 

Ατελώς 0 

2933 39 40 – – – 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυ 
λοξικού οξέος 

Ατελώς 0 

2933 39 45 – – – 3,5-Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη Ατελώς 0 

2933 39 50 – – – Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) 4 0 

2933 39 55 – – – 4-Μεθυλοπυριδίνη Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2933 39 99 – – – Άλλα 6,5 0 

– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή 
ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις 

2933 41 00 – – Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της Ατελώς 0 

2933 49 – – Άλλες 

2933 49 10 – – – Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινο 
λινοκαρβοξυλικών οξέων 

5,5 0 

2933 49 30 – – – Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της Ατελώς 0 

2933 49 90 – – – Άλλα 6,5 0 

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης 
(υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης 

2933 52 00 – – Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της 6,5 0 

2933 53 – – Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη 
(ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβι 
τάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη 
(ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ), 
σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των 
προϊόντων αυτών 

2933 53 10 – – – Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους Ατελώς 0 

2933 53 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2933 54 00 – – Άλλα παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). 
Άλατα των προϊόντων αυτών 

6,5 0 

2933 55 00 – – Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη 
(ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 

Ατελώς 0 

2933 59 – – Άλλα 

2933 59 10 – – – Διαζινόν (ISO) Ατελώς 0 

2933 59 20 – – – 1,4-Διαζαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (τριαιθυλενοδιαμίνη) Ατελώς 0 

2933 59 95 – – – Άλλα 6,5 0 

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο 

2933 61 00 – – Μελαμίνη 6,5 0 

2933 69 – – Άλλες 

2933 69 10 – – – Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο- 
1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτρα 
μίνη) 

5,5 0 

2933 69 20 – – – Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη) Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2933 69 30 – – – 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο- 
2-υλαμινο]φαινόλη 

Ατελώς 0 

2933 69 80 – – – Άλλα 6,5 0 

– Λακτάμες 

2933 71 00 – – 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη) 6,5 0 

2933 72 00 – – Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2933 79 00 – – Άλλες λακτάμες 6,5 0 

– Άλλα 

2933 91 – – Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο 
(ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη 
(ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη 
(ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), 
χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη 
(ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη 
(ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη 
(ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη 
(ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη 
(ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των 
προϊόντων αυτών 

2933 91 10 – – – Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ) Ατελώς 0 

2933 91 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2933 99 – – Άλλα 

2933 99 10 – – – Βενζιμιδαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο) 6,5 0 

2933 99 20 – – – Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο- 
5 Η -διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπετίνη), φενιδαμίνη (INN) και τα 
άλατά τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (INNM) 

5,5 0 

2933 99 30 – – – Μονοαζεπίνες 6,5 0 

2933 99 40 – – – Διαζεπίνες 6,5 0 

2933 99 50 – – – 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη Ατελώς 0 

2933 99 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης. Αλλες ετεροκυκλικές ενώσεις 

2934 10 00 – Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου 
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο 

6,5 0 

2934 20 – Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης 
(υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις 

2934 20 20 – – Διθειούχο δι(βενζοθειαζόλιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζόλιο-2-θειόλη 
(μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της 

6,5 0 

2934 20 80 – – Άλλες 6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2934 30 – Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης 
(υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις 

2934 30 10 – – Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά 
της 

Ατελώς 0 

2934 30 90 – – Άλλες 6,5 0 

– Άλλες 

2934 91 00 – – Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), 
κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη 
(ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη 
(ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετραζίνη 
(ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 

Ατελώς 0 

2934 99 – – Άλλες 

2934 99 10 – – – Χλωροπροθυξίνη (INN). Θεναλιδίνη (INN), τα τρυγικά και τα 
μηλεϊνικά αυτής 

Ατελώς 0 

2934 99 20 – – – Φουραζολιδόνη (ΙΝΝ) Ατελώς 0 

2934 99 30 – – – 7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ Ατελώς 0 

2934 99 40 – – – Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-Ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2- 
φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυ 
κλο[4.2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ 

Ατελώς 0 

2934 99 50 – – – Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυρι 
δίνιο 

Ατελώς 0 

2934 99 90 – – – Άλλα 6,5 0 

2935 00 Σουλφοναμίδες 

2935 00 10 – 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1 Η -ινδολο-3-υλο]-3-οξο- 
1 Η ,3 Η -ναφθο[1,8-cd]πυρανο-1-υλο}-Ν,Ν-διμεθυλο-1 Η -ινδολο-7- 
σουλφοναμίδιο 

Ατελώς 0 

2935 00 20 – Μετοσουλάμη (ISO) Ατελώς 0 

2935 00 90 – Άλλα 6,5 0 

XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ 

2936 Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), 
καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν 
βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποι 
αδήποτε διαλύματα 

– Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες 

2936 21 00 – – Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους Ατελώς 0 

2936 22 00 – – Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 23 00 – – Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 24 00 – – Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα 
παράγωγά του 

Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2936 25 00 – – Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 26 00 – – Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 27 00 – – Βιταμίνη C και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 28 00 – – Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 29 – – Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους 

2936 29 10 – – – Βιταμίνη Β9 και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 29 30 – – – Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της Ατελώς 0 

2936 29 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

2936 90 – Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώ 
ματα 

– – Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών 

2936 90 11 – – – Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D Ατελώς 0 

2936 90 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2936 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

2937 Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσι 
κές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά και τα δομικά 
ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια 
τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμό 
νες. 

– Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες γλυ 
κοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους 

2937 11 00 – – Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της Ατελώς 0 

2937 12 00 – – Ινσουλίνη και τα άλατά της Ατελώς 0 

2937 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγά και τα δομικά ανάλογά τους 

2937 21 00 – – Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και 
πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη) 

Ατελώς 0 

2937 22 00 – – Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών Ατελώς 0 

2937 23 00 – – Οιστρογόνα και προγεστογόνα Ατελώς 0 

2937 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα και τα 
δομικά ανάλογά τους 

2937 31 00 – – Αδρεναλίνη Ατελώς 0 

2937 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2937 40 00 – Παράγωγα των αμινοξέων Ατελώς 0 

2937 50 00 – Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παράγωγα 
και τα δομικά ανάλογά τους 

Ατελώς 0 

2937 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ 
Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, 
ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ 
ΓΩΓΑ 

2938 Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά 
τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 

2938 10 00 – Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του 6,5 0 

2938 90 – Άλλα 

2938 90 10 – – Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών 6 0 

2938 90 30 – – Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά 5,7 0 

2938 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

2939 Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα 
άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 

– Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊ 
όντων αυτών 

2939 11 00 – – Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), 
κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη 
(ΔΚΟ), ηρωΐνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορ 
φίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ),οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη 
(ΔΚΟ),φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. 
Άλατα των προϊόντων αυτών 

Ατελώς 0 

2939 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

2939 20 00 – Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊ 
όντων αυτών 

Ατελώς 0 

2939 30 00 – Καφεΐνη και τα άλατά της Ατελώς 0 

– Εφεδρίνες και τα άλατά τους 

2939 41 00 – – Εφεδρίνη και άλατά της Ατελώς 0 

2939 42 00 – – Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και άλατά της Ατελώς 0 

2939 43 00 – – Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της Ατελώς 0 

2939 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και 
τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 

2939 51 00 – – Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της, Ατελώς 0 

2939 59 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και παράγωγά τους. 
Άλατα των προϊόντων αυτών
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

2939 61 00 – – Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και άλατά της Ατελώς 0 

2939 62 00 – – Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και άλατά της Ατελώς 0 

2939 63 00 – – Λυσεργικό οξύ και άλατά του Ατελώς 0 

2939 69 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα 

2939 91 – – Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), 
ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα 
παράγωγα των προϊόντων αυτών 

– – – Κοκαΐνη και τα άλατά της 

2939 91 11 – – – – Κοκαΐνη ακατέργαστη Ατελώς 0 

2939 91 19 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

2939 91 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

2939 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

2940 00 00 Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, 
τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέ 
ρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από 
τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 ή 2939 

6,5 0 

2941 Αντιβιοτικά 

2941 10 – Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. 
Άλατα των προϊόντων αυτών 

2941 10 10 – – Αμοξικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της Ατελώς 0 

2941 10 20 – – Αμπικιλλίνη (ΔΚΟ), μεταμπικιλλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλλίνη 
(ΔΚΟ) και τα άλατά τους 

Ατελώς 0 

2941 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

2941 20 – Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

2941 20 30 – – Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της 5,3 0 

2941 20 80 – – Άλλες στρεπτομυκίνες Ατελώς 0 

2941 30 00 – Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

Ατελώς 0 

2941 40 00 – Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

Ατελώς 0 

2941 50 00 – Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων 
αυτών 

Ατελώς 0 

2941 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

2942 00 00 Άλλες οργανικές ενώσεις 6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3001 Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και 
σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων 
τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες 
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς 
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

3001 20 – Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους 

3001 20 10 – – Ανθρώπινης προέλευσης Ατελώς 0 

3001 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3001 90 – Άλλα 

3001 90 20 – – Ανθρώπινης προέλευσης Ατελώς 0 

– – Άλλα 

3001 90 91 – – – Ηπαρίνη και τα άλατά της Ατελώς 0 

3001 90 98 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, 
τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και 
με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες 
μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα 

3002 10 – Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος τροποποιημένα ανοσολο 
γικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθό 
δους 

3002 10 10 – – Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί Ατελώς 0 

– – Άλλα 

3002 10 91 – – – Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

3002 10 95 – – – – Ανθρώπινης προέλευσης Ατελώς 0 

3002 10 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

3002 20 00 – Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου Ατελώς 0 

3002 30 00 – Εμβόλια για την κτηνιατρική Ατελώς 0 

3002 90 – Άλλα 

3002 90 10 – – Αίμα ανθρώπων Ατελώς 0 

3002 90 30 – – Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές 
ή διαγνωστικές χρήσεις 

Ατελώς 0
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3002 90 50 – – Καλλιέργειες μικροοργανισμών Ατελώς 0 

3002 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3003 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, 
αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

3003 10 00 – Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με 
δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των 
προϊόντων αυτών 

Ατελώς 0 

3003 20 00 – Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά Ατελώς 0 

– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, 
αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά 

3003 31 00 – – Που περιέχουν ινσουλίνη Ατελώς 0 

3003 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

3003 40 00 – Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν 
περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 
2937, ούτε αντιβιοτικά 

Ατελώς 0 

3003 90 – Άλλα 

3003 90 10 – – Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Ατελώς 0 

3003 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3004 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη ανα 
μειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς 
σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερ 
μικά)ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

3004 10 – Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με 
δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των 
προϊόντων αυτών 

3004 10 10 – – Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή 
παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος 

Ατελώς 0 

3004 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3004 20 – Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά 

3004 20 10 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3004 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, 
αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά 

3004 31 – – Που περιέχουν ινσουλίνη 

3004 31 10 – – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3004 31 90 – – – Άλλα Ατελώς 0

EL L 127/730 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)732 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 
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σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3004 32 – – Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα και 
δομικά ανάλογά τους 

3004 32 10 – – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3004 32 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3004 39 – – Άλλα 

3004 39 10 – – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3004 39 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3004 40 – Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέ 
χουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε 
αντιβιοτικά 

3004 40 10 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3004 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3004 50 – Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της 
κλάσης 2936 

3004 50 10 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3004 50 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3004 90 – Άλλα 

– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

3004 90 11 – – – Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Ατελώς 0 

3004 90 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

3004 90 91 – – – Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Ατελώς 0 

3004 90 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3005 Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, 
σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργι 
κούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς 

3005 10 00 – Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική 
στρώση 

Ατελώς 0 

3005 90 – Άλλα 

3005 90 10 – – Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Από υφαντικές ύλες 

3005 90 31 – – – – Γάζες και είδη από γάζα Ατελώς 0 

– – – – Άλλα
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3005 90 51 – – – – – Από «υφάσματα μη υφασμένα» Ατελώς 0 

3005 90 55 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

3005 90 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3006 Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη 
σημείωση 4 του κεφαλαίου 

3006 10 – Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστειρω 
μένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομένων 
των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που 
μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συγκολλη 
τικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουρ 
γική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. 
Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, 
για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική. Αποστειρωμένες αυτο 
κόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που 
μπορούν να απορροφηθούν ή όχι 

3006 10 10 – – Ράμματα αποστειρωμένα Ατελώς 0 

3006 10 30 – – Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική 
ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι 

6,5 0 

3006 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3006 20 00 – Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των 
ομάδων ή των παραγόντων του αίματος 

Ατελώς 0 

3006 30 00 – Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Δια 
γνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποι 
ηθούν πάνω στον ασθενή 

Ατελώς 0 

3006 40 00 – Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. 
Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών 

Ατελώς 0 

3006 50 00 – Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή 
πρώτων βοηθειών 

Ατελώς 0 

3006 60 – Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, 
με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάση τα σπερ 
ματοκτόνα 

– – Με βάση τις ορμόνες ή με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 
2937 

3006 60 11 – – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Ατελώς 0 

3006 60 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3006 60 90 – – Με βάση τα σπερματοκτόνα Ατελώς 0 

3006 70 00 – Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκει 
μένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως 
λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια 
χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό 
μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων 

6,5 0 

– Άλλα 

3006 91 00 – – Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά 
φύση έδρας 

6,5 0 

3006 92 00 – – Φαρμακευτικά απορρίμματα Ατελώς 0 

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

3101 00 00 Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα 
μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύ 
πτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή 
φυτικής προέλευσης 

Ατελώς 0
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3102 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα 

3102 10 – Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα 

3102 10 10 – – Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά 
βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

6,5 0 

3102 10 90 – – Άλλη 6,5 0 

– Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου 
και νιτρικού αμμωνίου 

3102 21 00 – – Θειικό αμμώνιο 6,5 0 

3102 29 00 – – Άλλα 6,5 0 

3102 30 – Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα 

3102 30 10 – – Σε υδατικό διάλυμα 6,5 0 

3102 30 90 – – Άλλο 6,5 0 

3102 40 – Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες 
ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες 

3102 40 10 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά 
βάρος 

6,5 0 

3102 40 90 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος 6,5 0 

3102 50 – Νιτρικό νάτριο 

3102 50 10 – – Νιτρικό νάτριο φυσικό Ατελώς 0 

3102 50 90 – – Άλλα 6,5 0 

3102 60 00 – Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού 
αμμωνίου 

6,5 0 

3102 80 00 – Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμω 
νιακά διαλύματα 

6,5 0 

3102 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν 
αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις 

6,5 0 

3103 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά 

3103 10 – Υπερφωσφορικά 

3103 10 10 – – Περιεκτικότητας σε διφωσφορικό πεντοξείδιο μεγαλύτερης του 
35 % 

4,8 0 

3103 10 90 – – Άλλα 4,8 0 

3103 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

3104 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα 

3104 20 – Χλωριούχο κάλιο
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3104 20 10 – – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε ΚΟ, όχι ανώ 
τερης του 40 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή 
κατάσταση 

Ατελώς 0 

3104 20 50 – – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ 2 Ο, ανώτερης 
του 40 % αλλά όχι ανώτερης του 62 % κατά βάρος του 
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

Ατελώς 0 

3104 20 90 – – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ 2 Ο, ανώτερης 
του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατά 
σταση 

Ατελώς 0 

3104 30 00 – Θειικό κάλιο Ατελώς 0 

3104 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα 
του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρό 
μοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν 
υπερβαίνει τα 10 kg 

3105 10 00 – Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε 
δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg 

6,5 0 

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

3105 20 10 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του 
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

6,5 0 

3105 20 90 – – Άλλα 6,5 0 

3105 30 00 – Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό 
άλας) 

6,5 0 

3105 40 00 – Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό 
άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώ 
νιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) 

6,5 0 

– Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπα 
ντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο 

3105 51 00 – – Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα 6,5 0 

3105 59 00 – – Άλλα 6,5 0 

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

3105 60 10 – – Καλιούχα υπερφωσφορικά 3,2 0 

3105 60 90 – – Άλλα 3,2 0 

3105 90 – Άλλα 

3105 90 10 – – Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα 
φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του 
καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), ολικής περιεκτικότητας σε 
άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου 
προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

Ατελώς 0 

– – Άλλα
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Κατηγορία 
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3105 90 91 – – – Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος 
του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 

6,5 0 

3105 90 99 – – – Άλλα 3,2 0 

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝ 
ΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩ 
ΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙ 
ΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

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

3201 10 00 – Εκχύλισμα κεμπράχο Ατελώς 0 

3201 20 00 – Εκχύλισμα μιμόζας 6,5 0 

3201 90 – Άλλα 

3201 90 20 – – Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών,εκχύ 
λισμα βελανιδιάς ή καστανιάς 

5,8 0 

3201 90 90 – – Άλλα 5,3 0 

3202 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόρ 
γανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά 
δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργα 
σία της δέψης 

3202 10 00 – Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά 5,3 0 

3202 90 00 – Άλλα 5,3 0 

3203 00 Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους 
άνθακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 
του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης 

3203 00 10 – Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με 
βάση τις ύλες αυτές 

Ατελώς 0 

3203 00 90 – Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με 
βάση τις ύλες αυτές 

2,5 0 

3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης 
χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημεί 
ωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρω 
στικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως 
φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης 

– Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που 
αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση 
αυτές τις χρωστικές ύλες 

3204 11 00 – – Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις 
χρωστικές αυτές 

6,5 0 

3204 12 00 – – Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευά 
σματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμ 
ματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 

6,5 0
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3204 13 00 – – Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές 
αυτές 

6,5 0 

3204 14 00 – – Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές 
αυτές 

6,5 0 

3204 15 00 – – Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και 
εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pig
ments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 

6,5 0 

3204 16 00 – – Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα 
χρωστικά αυτά 

6,5 0 

3204 17 00 – – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρω 
στικά αυτά 

6,5 0 

3204 19 00 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα δύο ή 
περισσοτέρων χρωστικών υλών των διακρίσεων 3204 11 
μέχρι 3204 19. 

6,5 0 

3204 20 00 – Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμο 
ποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού. 

6 0 

3204 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3205 00 00 Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημεί 
ωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες 

6,5 0 

3206 Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη 
σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 
3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης 

– Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο 
του τιτανίου 

3206 11 00 – – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο διοξείδιο του 
τιτανίου υπολογισμένο επί ξηράς ύλης 

6 0 

3206 19 00 – – Άλλα 6,5 0 

3206 20 00 – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις 
του χρωμίου 

6,5 0 

– Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα 

3206 41 00 – – Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της 6,5 0 

3206 42 00 – – Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με 
βάση το θειούχο ψευδάργυρο 

6,5 0 

3206 49 – – Άλλα 

3206 49 10 – – – Μαγνητίτης Ατελώς 0 

3206 49 30 – – – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώ 
σεις του καδμίου 

6,5 0 

3206 49 80 – – – Άλλα 6,5 0 

3206 50 00 – Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται 
ως φωτοφόρα 

5,3 0 

3207 Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, 
συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα 
κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, 
των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλ 
τωση ή την υαλουργία. Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά, με 
μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων
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3207 10 00 – Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, 
και παρόμοια παρασκευάσματα 

6,5 0 

3207 20 – Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα 
κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα 

3207 20 10 – – Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής 5,3 0 

3207 20 90 – – Άλλα 6,3 0 

3207 30 00 – Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα 5,3 0 

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

3207 40 10 – – Γυαλί που ονομάζεται «σμάλτο» 3,7 0 

3207 40 20 – – Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο 
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμε 
τρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρόμετρα 

Ατελώς 0 

3207 40 30 – – Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά 
βάρος, 99 % ή περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου 

Ατελώς 0 

3207 40 80 – – Άλλα 3,7 0 

3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 
του κεφαλαίου αυτού 

3208 10 – Με βάση πολυεστέρες 

3208 10 10 – – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού 

6,5 0 

3208 10 90 – – Άλλα 6,5 0 

3208 20 – Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή 

3208 20 10 – – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού 

6,5 0 

3208 20 90 – – Άλλα 6,5 0 

3208 90 – Άλλα 

– – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 
αυτού 

3208 90 11 – – – Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(tert-βουτυλιμίνο), 
διαιθανόλη και διϊσοκυανικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με 
μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει 
κατά βάρος 48 % ή περισσότερο πολυμερές 

Ατελώς 0 

3208 90 13 – – – Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή 
διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά 
βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές 

Ατελώς 0 

3208 90 19 – – – Άλλα 6,5 0 

– – Άλλα
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3208 90 91 – – – Με βάση συνθετικά πολυμερή 6,5 0 

3208 90 99 – – – Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή 6,5 0 

3209 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
υδατώδες μέσο 

3209 10 00 – Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή 6,5 0 

3209 90 00 – Άλλα 6,5 0 

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

3210 00 10 – Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού 6,5 0 

3210 00 90 – Άλλα 6,5 0 

3211 00 00 Ξηραντικά παρασκευασμένα 6,5 0 

3212 Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλ 
λικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, 
με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
την Παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση 
με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται 
με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση 

3212 10 – Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο 

3212 10 10 – – Με βάση τα κοινά μέταλλα 6,5 0 

3212 10 90 – – Άλλα 6,5 0 

3212 90 – Άλλα 

– – Χρωστικά (pigments) στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλ 
λικές σκόνες και νιφάδες) διακορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, 
με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για την Παρασκευή χρωμάτων επίχρισης 

3212 90 31 – – – Με βάση τη σκόνη του αργιλίου 6,5 0 

3212 90 38 – – – Άλλα 6,5 0 

3212 90 90 – – Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορ 
φές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση 

6,5 0 

3213 Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη 
ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη δια 
σκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, 
δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες 

3213 10 00 – Χρώματα σε συνδυασμούς 6,5 0 

3213 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3214 Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). 
Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα 
μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα
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3214 10 – Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). 
Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα 

3214 10 10 – – Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στό 
κοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επι 
χρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην 
οικοδομική 

5 0 

3214 10 90 – – Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα 5 0 

3214 90 00 – Άλλα 5 0 

3215 Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα 
μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

– Μελάνια τυπογραφίας 

3215 11 00 – – Μαύρα 6,5 0 

3215 19 00 – – Άλλα 6,5 0 

3215 90 – Άλλα 

3215 90 10 – – Μελάνια γραφής και σχεδίασης 6,5 0 

3215 90 80 – – Άλλα 6,5 0 

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Η ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. 
Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων 
ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που 
παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, 
κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα 
αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων 

– Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών 

3301 12 – – Πορτοκαλιού 

3301 12 10 – – – Μη αποτερπενωμένα 7 0 

3301 12 90 – – – Αποτερπενωμένα 4,4 0 

3301 13 – – Λεμονιού 

3301 13 10 – – – Μη αποτερπενωμένα 7 0 

3301 13 90 – – – Αποτερπενωμένα 4,4 0 

3301 19 – – Άλλα 

3301 19 20 – – – Μη αποτερπενωμένα 7 0 

3301 19 80 – – – Αποτερπενωμένα 4,4 0 

– Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών 

3301 24 – – Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita) 

3301 24 10 – – – Μη αποτερπενωμένα Ατελώς 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/739

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 741 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3301 24 90 – – – Αποτερπενωμένα 2,9 0 

3301 25 – – Άλλων μεντών 

3301 25 10 – – – Μη αποτερπενωμένα Ατελώς 0 

3301 25 90 – – – Αποτερπενωμένα 2,9 0 

3301 29 – – Άλλα 

– – – Γαριφάλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύοσμης 

3301 29 11 – – – – Μη αποτερπενωμένα Ατελώς 0 

3301 29 31 – – – – Αποτερπενωμένα 2,3 0 

– – – Άλλα 

3301 29 41 – – – – Μη αποτερπενωμένα Ατελώς 0 

– – – – Αποτερπενωμένα 

3301 29 71 – – – – – Γερανιού. Γιασεμιού. Ανδροπώγωνος (vetiver) 2,3 0 

3301 29 79 – – – – – Λεβάντας ή λεβαντίνης 2,9 0 

3301 29 91 – – – – – Άλλα 2,3 0 

3301 30 00 – Ρητινοειδή 2 0 

3301 90 – Άλλα 

3301 90 10 – – Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των 
αιθερίων ελαίων 

2,3 0 

– – Εκχυλίσματα ελαιορηθινών 

3301 90 21 – – – Γλυκόριζας λυκίσκου 3,2 0 

3301 90 30 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3301 90 90 – – Άλλα 3 0 

3302 Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες 
από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως βασι 
κές ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση 
ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή ποτών 

3302 10 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών 
διατροφής ή ποτών 

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών 

– – – Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό 

3302 10 10 – – – – Που έχουν αλκοολική δύναμη κατ’ όγκο που υπερβαίνει το 
0,5 % 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – – – Άλλα
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3302 10 21 – – – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές 
ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % 
ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή 
άμυλα κάθε είδους 

12,8 0 

3302 10 29 – – – – – Άλλα 9 + EA 0 

3302 10 40 – – – Άλλα Ατελώς 0 

3302 10 90 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών 
διατροφής 

Ατελώς 0 

3302 90 – Άλλα 

3302 90 10 – – Αλκοολούχα διαλύματα Ατελώς 0 

3302 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3303 00 Αρώματα και κολόνιες 

3303 00 10 – Αρώματα Ατελώς 0 

3303 00 90 – Κολόνιες Ατελώς 0 

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα 
και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρ 
ματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύ 
ρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των 
χεριών ή των ποδιών 

3304 10 00 – Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια Ατελώς 0 

3304 20 00 – Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια Ατελώς 0 

3304 30 00 – Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή 
των ποδιών 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

3304 91 00 – – Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες 
πούδρες 

Ατελώς 0 

3304 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

3305 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 

3305 10 00 – Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού Ατελώς 0 

3305 20 00 – Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των 
μαλλιών 

Ατελώς 0 

3305 30 00 – Λακ για τα μαλλιά Ατελώς 0 

3305 90 – Άλλα 

3305 90 10 – – Λοσιόν για τα μαλλιά Ατελώς 0 

3305 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3306 Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, 
στα οποία περιλαμβάνονται και σκόνες και κρέμες για τη διευκό 
λυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμο 
ποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδο 
ντικά νήματα), σε συσκευασίες λιανικής πώλησης 

3306 10 00 – Οδοντόπαστες Ατελώς 0
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3306 20 00 – Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδον 
τίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα) 

4 0 

3306 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

3307 Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για 
μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λου 
τρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού 
παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, 
παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι 
απολυμαντικές ιδιότητες 

3307 10 00 – Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για 
μετά το ξύρισμα 

6,5 0 

3307 20 00 – Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά 6,5 0 

3307 30 00 – Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά 6,5 0 

– Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των 
χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευά 
σματα για θρησκευτικές τελετές 

3307 41 00 – – Αgarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με 
καύση 

6,5 0 

3307 49 00 – – Άλλα 6,5 0 

3307 90 00 – Άλλα 6,5 0 

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 - ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙ 
ΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙ 
ΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, 
ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

3401 Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν 
πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπου 
νιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή 
είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Προϊόντα και παρα 
σκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση 
που προοορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή 
υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω 
και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφα 
σμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με 
σαπούνι ή απορρυπαντικά 

– Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενερ 
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα 
στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, 
πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα 
ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά 

3401 11 00 – – Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρι 
κές χρήσεις) 

Ατελώς 0 

3401 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

3401 20 – Σαπούνια με άλλες μορφές 

3401 20 10 – – Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες Ατελώς 0 

3401 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3401 30 00 – Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του 
δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι 

4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3402 Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και 
παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 3401 

– Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες 
για τη λιανική πώληση 

3402 11 – – Ανιονικές 

3402 11 10 – – – Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος, 30 % ή περισσό 
τερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % αλκύλ[οξύδι(βενζολο 
σουλφονικό)] δινάτριο 

Ατελώς 0 

3402 11 90 – – – Άλλα 4 0 

3402 12 00 – – Κατιονικές 4 0 

3402 13 00 – – Μη ιονικές 4 0 

3402 19 00 – – Άλλες 4 0 

3402 20 – Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

3402 20 20 – – Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση 4 0 

3402 20 90 – – Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα 
καθαρισμού 

4 0 

3402 90 – Άλλα 

3402 90 10 – – Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση 4 0 

3402 90 90 – – Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα 
καθαρισμού 

4 0 

3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του 
παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδια 
βρωτικά 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 από ασφαλτούχα ορυκτά 

3403 11 00 – – Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, 
του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών 

4,6 0 

3403 19 – – Άλλα 

3403 19 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται 
βασικά συστατικά 

6,5 0 

– – – Άλλα 

3403 19 91 – – – – Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και 
οχημάτων 

4,6 0
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3403 19 99 – – – – Άλλα 4,6 0 

– Άλλα 

3403 91 00 – – Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, 
του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών 

4,6 0 

3403 99 – – Άλλα 

3403 99 10 – – – Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και 
οχημάτων 

4,6 0 

3403 99 90 – – – Άλλα 4,6 0 

3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 

3404 20 00 – Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη) Ατελώς 0 

3404 90 – Άλλα 

3404 90 10 – – Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό 
κερί 

Ατελώς 0 

3404 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

3405 Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, 
στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες 
καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή 
χαρτιού, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής 
ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά 
της κλάσης 3404 

3405 10 00 – Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπού 
τσια ή για δέρμα 

Ατελώς 0 

3405 20 00 – Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλο 
κατασκευών 

Ατελώς 0 

3405 30 00 – Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, 
άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα 

Ατελώς 0 

3405 40 00 – Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού Ατελώς 0 

3405 90 – Άλλα 

3405 90 10 – – Στιλβώματα για μέταλλα Ατελώς 0 

3405 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

3406 00 Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 

– Κεριά, αλειμματοκέρια και λαμπάδες 

3406 00 11 – – Απλά, όχι αρωματισμένα Ατελώς 0 

3406 00 19 – – Άλλα Ατελώς 0 

3406 00 90 – Άλλα Ατελώς 0
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3407 00 00 Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες 
που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με 
την ονομασία «κεριά για την οδοντοτεχνική», που παρουσιάζονται 
σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε 
πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες 
συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο 

Ατελώς 0 

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 – ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛ 
ΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

3501 Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλ 
λες καζεΐνης 

3501 10 – Καζεΐνες 

3501 10 10 – – Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών Ατελώς 0 

3501 10 50 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την 
Παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών 

3,2 0 

3501 10 90 – – Άλλες 9 0 

3501 90 – Άλλες 

3501 90 10 – – Κόλλες καζεΐνης 8,3 0 

3501 90 90 – – Άλλες 6,4 0 

3502 Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα 
δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν 
κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη περισσότερο από 80 % 
πρωτεϊνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα 

– Αυγοαλβουμίνη 

3502 11 – – Ξηρή 

3502 11 10 – – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

Ατελώς 0 

3502 11 90 – – – Άλλη 123,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

3502 19 – – Άλλη 

3502 19 10 – – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

Ατελώς 0 

3502 19 90 – – – Άλλη 16,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

3502 20 – Γαλακτοαλβουμίνη,συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων 
δύο ή περισσοτέρων πρωτεινών ορού γάλακτος 

3502 20 10 – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

Ατελώς 0 

– – Άλλη 

3502 20 91 – – – Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 123,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

3502 20 99 – – – Άλλη 16,7 EUR/ 
100 kg/net 

0
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3502 90 – Άλλα 

– – Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και την γαλακτο 
αλβουμίνη 

3502 90 20 – – – Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

Ατελώς 0 

3502 90 70 – – – Άλλες 6,4 0 

3502 90 90 – – Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών 7,7 0 

3503 00 Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρου 
σιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και 
αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παρά 
γωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με 
εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της κλάσης 3501 

3503 00 10 – Ζελατίνες και τα παράγωγά τους 7,7 0 

3503 00 80 – Άλλες 7,7 0 

3504 00 00 Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα 
παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο 

3,4 0 

3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα 
προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλ 
λες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποι 
ημένα άμυλα κάθε είδους 

3505 10 – Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 

3505 10 10 – – Δεξτρίνη 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 

3505 10 50 – – – Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα 7,7 5 

3505 10 90 – – – Άλλα 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

3505 20 – Κόλλες 

3505 20 10 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25 % σε άμυλα 
κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε 
είδους 

8,3 + 4,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 30 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55 % και 
κατώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα 
τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 50 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55 % και 
κατώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα 
τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 

8,3 + 14,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 90 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80 % σε 
άμυλα κάθε είδους,δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα 
κάθε είδους 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5
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3506 Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους 
για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθα 
ρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

3506 10 00 – Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως 
συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες 
ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

6,5 0 

– Άλλα 

3506 91 00 – – Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 
3913 ή το καουτσούκ 

6,5 0 

3506 99 00 – – Άλλα 6,5 0 

3507 Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

3507 10 00 – Πυτιά και τα συμπυκνώματά της 6,3 0 

3507 90 – Άλλα 

3507 90 10 – – Λιπάση λιποπρωτεϊνών Ατελώς 0 

3507 90 20 – – Αλκαλική πρωτεάση ασπεργίλλου Ατελώς 0 

3507 90 90 – – Άλλα 6,3 0 

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 – ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ 
ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕ 
ΚΤΕΣ ΥΛΕΣ 

3601 00 00 Προωθητικές πυρίτιδες 5,7 0 

3602 00 00 Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές 
πυρίτιδες 

6,5 0 

3603 00 Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και απλοί 
πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές 

3603 00 10 – Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά 6 0 

3603 00 90 – Άλλα 6,5 0 

3604 Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το δια 
σκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και 
άλλα είδη πυροτεχνίας 

3604 10 00 – Είδη για πυροτεχνήματα 6,5 0 

3604 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3605 00 00 Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604 6,5 0 

3606 Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. 
Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του 
κεφαλαίου αυτού 

3606 10 00 – Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το 
ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που 
δεν υπερβαίνει τα 300 cm 3 

6,5 0
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3606 90 – Άλλα 

3606 90 10 – – Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής 6 0 

3606 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪ 
ΟΝΤΑ 

3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποι 
ημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες 
ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφι 
κές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποι 
ημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και 
συσκευασμένες σε ειδική θήκη 

3701 10 – Για ακτίνες Χ 

3701 10 10 – – Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση 6,5 0 

3701 10 90 – – Άλλες 6,5 0 

3701 20 00 – Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 6,5 0 

3701 30 00 – Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση 
μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm 

6,5 0 

– Άλλες 

3701 91 00 – – Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 6,5 0 

3701 99 00 – – Άλλες 6,5 0 

3702 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 εκτύ 
πωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί 
στο φως (παρθένες) 

3702 10 00 – Για ακτίνες Χ 6,5 0 

– Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 
105 mm 

3702 31 – – Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 

3702 31 20 – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m 6,5 0 

– – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 m 

3702 31 91 – – – – Αρνητικά έγχρωμων φιλμ: με πλάτος 75 mm ή περισσότερο 
αλλά που δεν υπερβαίνει το 105 mm και με μήκος 100 m 
ή περισσότερο, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφανίσεως 

Ατελώς 0 

3702 31 98 – – – – Άλλα 6,5 0 

3702 32 – – Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου 

– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm 

3702 32 10 – – – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702 32 20 – – – – Άλλες 5,3 0 

– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3702 32 31 – – – – Μικροταινίες 6,5 0 

3702 32 50 – – – – Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702 32 80 – – – – Άλλες 6,5 0 

3702 39 00 – – Άλλες 6,5 0 

– Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 
105 mm 

3702 41 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερ 
βαίνει τα 200 m, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 

6,5 0 

3702 42 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερ 
βαίνει τα 200 m, άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτο 
γραφία 

6,5 0 

3702 43 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 200 m 

6,5 0 

3702 44 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 610 mm 

6,5 0 

– Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 

3702 51 00 – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 14 m 

5,3 0 

3702 52 00 – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που 
υπερβαίνει τα 14 m 

5,3 0 

3702 53 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, για διαφά 
νειες 

5,3 0 

3702 54 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, άλλες από 
εκείνες για διαφάνειες 

3702 54 10 – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 24 mm 

5 0 

3702 54 90 – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 24 mm, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 35 mm 

5 0 

3702 55 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m 

5,3 0 

3702 56 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm 6,5 0 

– Άλλα 

3702 91 – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm 

3702 91 20 – – – Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702 91 80 – – – Άλλες 5,3 0 

3702 93 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m 

3702 93 10 – – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702 93 90 – – – Άλλες 5,3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3702 94 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m 

3702 94 10 – – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 6,5 0 

3702 94 90 – – – Άλλες 5,3 0 

3702 95 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm 6,5 0 

3703 Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, 
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 

3703 10 00 – Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm 6,5 0 

3703 20 – Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 

3703 20 10 – – Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες 6,5 0 

3703 20 90 – – Άλλες 6,5 0 

3703 90 – Άλλα 

3703 90 10 – – Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας 6,5 0 

3703 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3704 00 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που 
έχουν εκτεθεί στο φως, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί 

3704 00 10 – Πλάκες και ταινίες Ατελώς 0 

3704 00 90 – Άλλα 6,5 0 

3705 Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και 
έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες 

3705 10 00 – Για την αναπαραγωγή όφσετ 5,3 0 

3705 90 – Άλλες 

3705 90 10 – – Μικροταινίες 3,2 0 

3705 90 90 – – Άλλες 5,3 0 

3706 Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν 
εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου 

3706 10 – Με πλάτος 35 mm ή περισσότερο 

3706 10 10 – – Με την εγγραφή μόνο του ήχου Ατελώς 0 

– – Άλλες 

3706 10 91 – – – Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας Ατελώς 0 

3706 10 99 – – – Άλλες θετικές 5 EUR/100 m 0 

3706 90 – Άλλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3706 90 10 – – Με την εγγραφή μόνο του ήχου Ατελώς 0 

– – Άλλες 

3706 90 31 – – – Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας Ατελώς 0 

– – – Άλλες θετικές 

3706 90 51 – – – – Ταινίες επικαίρων Ατελώς 0 

– – – – Άλλες, πλάτους 

3706 90 91 – – – – – Μικρότερου των 10 mm Ατελώς 0 

3706 90 99 – – – – – 10 mm ή περισσότερο 3,5 EUR/100 m 0 

3707 Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα 
βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρα 
σκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε 
σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι’ αυτές τις ίδιες χρήσεις, 
και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση 

3707 10 00 – Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών 6 0 

3707 90 – Άλλα 

– – Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά 

– – – Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 

3707 90 11 – – – – Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες 6 0 

3707 90 19 – – – – Άλλα 6 0 

3707 90 30 – – – Άλλα 6 0 

3707 90 90 – – Άλλα 6 0 

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟ 
ΜΗΧΑΝΙΩΝ 

3801 Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρα 
σκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή 
πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

3801 10 00 – Γραφίτης τεχνητός 3,6 0 

3801 20 – Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής 

3801 20 10 – – Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημι 
κολλοειδής 

6,5 0 

3801 20 90 – – Άλλος 4,1 0 

3801 30 00 – Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για 
την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων 

5,3 0 

3801 90 00 – Άλλα 3,7 0 

3802 Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποι 
ημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβά 
νεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3802 10 00 – Άνθρακες ενεργοποιημένοι 3,2 0 

3802 90 00 – Άλλα 5,7 0 

3803 00 Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο 

3803 00 10 – Ακάθαρτο Ατελώς 0 

3803 00 90 – Άλλο 4,1 0 

3804 00 Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, 
έστω και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες ή χημικά επεξεργασμέ 
νες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα, με 
εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της κλάσης 3803 

3804 00 10 – Λιγνιτοθειώδη 5 0 

3804 00 90 – Άλλα 5 0 

3805 Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο 
έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την 
Παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπε 
νικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες 
κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. 
Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων 
για την Παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα 
παρακυμένια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει α-τερπινε 
όλη ως κύριο συστατικό 

3805 10 – Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο 
έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την 
Παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας 

3805 10 10 – – Τερεβινθέλαιο (νέφτι) 4 0 

3805 10 30 – – Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου 3,7 0 

3805 10 90 – – Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων 
για την Παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας 

3,2 0 

3805 90 – Άλλα 

3805 90 10 – – Έλαιο πεύκου 3,7 0 

3805 90 90 – – Άλλα 3,4 0 

3806 Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. 
Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες 

3806 10 – Κολοφώνια και ρητινικά οξέα 

3806 10 10 – – Από νωπές ελαιορρητίνες 5 0 

3806 10 90 – – Άλλα 5 0 

3806 20 00 – Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολο 
φωνίου ή των ρητινικών οξέων, εκτός από τα άλατα των προ 
σαγωγών (adducts) κολοφωνίου 

4,2 0 

3806 30 00 – Γόμες-εστέρες 6,5 0 

3806 90 00 – Άλλα 4,2 0 

3807 00 Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική 
αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυθο 
ποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα 
ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες 

3807 00 10 – Ξυλόπισσες 2,1 0 

3807 00 90 – Άλλα 4,6 0

EL L 127/752 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)754 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανα 
σχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, 
απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε 
μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευά 
σματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και 
μυγοκτόνο χαρτί 

3808 50 00 – Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση των διακρίσεων 1 
του παρόντος κεφαλαίου 

6 0 

– Άλλα 

3808 91 – – Εντομοκτόνα 

3808 91 10 – – – Με βάση ενώσεις του πυρέθρου 6 0 

3808 91 20 – – – Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες 6 0 

3808 91 30 – – – Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις 6 0 

3808 91 40 – – – Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις 6 0 

3808 91 90 – – – Άλλα 6 0 

3808 92 – – Μυκητοκτόνα 

– – – Ανόργανα 

3808 92 10 – – – – Χαλκούχα παρασκευάσματα 4,6 0 

3808 92 20 – – – – Άλλα 6 0 

– – – Άλλα 

3808 92 30 – – – – Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις 6 0 

3808 92 40 – – – – Με βάση βενζιμιδαζόλια 6 0 

3808 92 50 – – – – Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια 6 0 

3808 92 60 – – – – Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες 6 0 

3808 92 90 – – – – Άλλα 6 0 

3808 93 – – Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της 
ανάπτυξης των φυτών 

– – – Ζιζανιοκτόνα 

3808 93 11 – – – – Με βάση φαινοξυφυτορμόνες 6 0 

3808 93 13 – – – – Με βάση τριαζίνες 6 0 

3808 93 15 – – – – Με βάση αμίδια 6 0 

3808 93 17 – – – – Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις 6 0 

3808 93 21 – – – – Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών 6 0 

3808 93 23 – – – – Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονυλου 
ρίες 

6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3808 93 27 – – – – Άλλα 6 0 

3808 93 30 – – – Ανασχετικά της βλάστησης 6 0 

3808 93 90 – – – Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών 6,5 0 

3808 94 – – Απολυμαντικά 

3808 94 10 – – – Με βάση τεταρτοταγή άλατα αμμωνίας 6 0 

3808 94 20 – – – Με βάση ενώσεις αλογόνων 6 0 

3808 94 90 – – – Άλλα 6 0 

3808 99 – – Άλλα 

3808 99 10 – – – Ποντικοφάρμακα 6 0 

3808 99 90 – – – Άλλα 6 0 

3809 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρα 
σκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρα 
σκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησι 
μοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρ 
τιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

3809 10 – Με βάση αμυλώδεις ύλες 

3809 10 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 
55 % 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης 
του 55 % και κατώτερης του 70 % 

8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 50 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης 
του 70 % και κατώτερης του 83 % 

8,3 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης 
του 83 % 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

– Άλλα 

3809 91 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή 
σε παρόμοιες βιομηχανίες 

6,3 0 

3809 92 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού 
ή σε παρόμοιες βιομηχανίες 

6,3 0 

3809 93 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρμα 
τος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες 

6,3 0 

3810 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. 
Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθη 
τικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των 
μετάλλων Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, 
που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευά 
σματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το 
παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλη 
σης 

3810 10 00 – Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλ 
λων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που 
αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα 

6,5 0
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3810 90 – Άλλα 

3810 90 10 – – Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών 
ράβδων συγκόλλησης 

4,1 0 

3810 90 90 – – Άλλα 5 0 

3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθε 
τικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των 
λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περι 
λαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται 
για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια 

– Αντικροτικά παρασκευάσματα 

3811 11 – – Με βάση ενώσεις του μολύβδου 

3811 11 10 – – – Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο 6,5 0 

3811 11 90 – – – Άλλα 5,8 0 

3811 19 00 – – Άλλα 5,8 0 

– Προσθετικά για λιπαντικά λάδια 

3811 21 00 – – Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ 
κτά 

5,3 0 

3811 29 00 – – Άλλα 5,8 0 

3811 90 00 – Άλλα 5,8 0 

3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». 
Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των 
πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα 
προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών 
υλών 

3812 10 00 – Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού» 6,3 0 

3812 20 – Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή 
των πλαστικών υλών 

3812 20 10 – – Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυ 
λοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βεν 
ζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλοπεντυλ-εστέρα 

Ατελώς 0 

3812 20 90 – – Άλλα 6,5 0 

3812 30 – Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊ 
όντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών 
υλών 

3812 30 20 – – Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης 6,5 0 

3812 30 80 – – Άλλα 6,5 0 

3813 00 00 Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβε 
στικές φιάλες και βόμβες 

6,5 0 

3814 00 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την 
αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών
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3814 00 10 – Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα 6,5 0 

3814 00 90 – Άλλα 6,5 0 

3815 Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά 
παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

– Καταλύτες σε υπόθεμα 

3815 11 00 – – Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου 6,5 0 

3815 12 00 – – Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση 
πολύτιμου μετάλλου 

6,5 0 

3815 19 – – Άλλα 

3815 19 10 – – – Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 
90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαί 
νει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων 
επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά 
βάρος: - 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 
35 % χαλκό και - 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο 
από 3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2 περισσό 
τερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0 

Ατελώς 0 

3815 19 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3815 90 – Άλλα 

3815 90 10 – – Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφω 
σφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη 

Ατελώς 0 

3815 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3816 00 00 Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συν 
θέσεις, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 3801 

2,7 0 

3817 00 Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, 
άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902 

3817 00 50 – Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο 6,3 0 

3817 00 80 – Άλλα 6,3 0 

3818 00 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην 
ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. 
Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίηση τους στην 
ηλεκτρονική 

3818 00 10 – Πυρίτιο ενισχυμένο Ατελώς 0 

3818 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

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

6,5 0 

3820 00 00 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την 
αφαίρεση του πάγου 

6,5 0 

3821 00 00 Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη δια 
τήρηση μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ιών και 
παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών κυττά 
ρων 

5 0
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3822 00 00 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου 
έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 
3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς 

Ατελώς 0 

3823 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα έλαια από 
εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες 

– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από 
εξευγενισμό 

3823 11 00 – – Στεατικό οξύ 5,1 0 

3823 12 00 – – Ελαϊκό οξύ 4,5 0 

3823 13 00 – – Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης) 2,9 0 

3823 19 – – Άλλα 

3823 19 10 – – – Αποσταγμένα λιπαρά οξέα 2,9 0 

3823 19 30 – – – Αποστάγματα λιπαρών οξέων 2,9 0 

3823 19 90 – – – Άλλα 2,9 0 

3823 70 00 – Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες 3,8 0 

3824 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. 
Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτε 
λούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

3824 10 00 – Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου 6,5 0 

3824 30 00 – Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ 
τους ή με μεταλλικά συνδετικά 

5,3 0 

3824 40 00 – Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυρο 
δέματα 

6,5 0 

3824 50 – Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα 

3824 50 10 – – Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση 6,5 0 

3824 50 90 – – Άλλα 6,5 0 

3824 60 – Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44 

– – Σε υδατικό διάλυμα 

3824 60 11 – – – Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % 
κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του 
σε D-γλυκιτόλη 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100kg/net 

0 

3824 60 19 – – – Άλλη 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Άλλη 

3824 60 91 – – – Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % 
κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του 
σε D-γλυκιτόλη 

7,7 + 23 EUR/ 
100kg/net 

0
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3824 60 99 – – – Άλλη 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, 
αιθανίου ή προπανίου 

3824 71 00 – – Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), που περιέχουν ή 
όχι υδρoχλωρoφθoράvθρακες (HCFC), υπερφθοράνθρακες 
(PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC) 

6,5 0 

3824 72 00 – – Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορο 
μεθάνιο και διβρομοτετραφθοροαιθάνες 

6,5 0 

3824 73 00 – – Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC) 6,5 0 

3824 74 00 – – Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), που περιέ 
χουν ή όχι υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες 
(HFC), αλλά δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC) 

6,5 0 

3824 75 00 – – Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα 6,5 0 

3824 76 00 – – Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρ 
μιο) 

6,5 0 

3824 77 00 – – Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμοχλω 
ρομεθάνιο 

6,5 0 

3824 78 00 – – Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες 
(HFC), αλλά όχι χλωροφθοράνθρακες (CFC) ή υδρoχλωρoφθo 
ράνθρακες (HCFC) 

6,5 0 

3824 79 00 – – Άλλα 6,5 0 

– Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο 
του αιθυλενίου), πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), πολυχλωροδιφαι 
νύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή φωσφορικό 
τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο) 

3824 81 00 – – Που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) 6,5 0 

3824 82 00 – – Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαι 
νύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) 

6,5 0 

3824 83 00 – – Που περιέχουν φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπυλο) 6,5 0 

3824 90 – Άλλα 

3824 90 10 – – Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά 
άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολα 
μινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θει 
οφαινικά και τα άλατα αυτών 

5,7 0 

3824 90 15 – – Ιοντοανταλλάκτες 6,5 0 

3824 90 20 – – Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους 
ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες 

6 0 

3824 90 25 – – Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κλπ.). Τρυγικό ασβέστιο ακατέργα 
στο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο 

5,1 0
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3824 90 30 – – Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι 
εστέρες τους 

3,2 0 

3824 90 35 – – Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως 
ενεργά στοιχεία 

6,5 0 

3824 90 40 – – Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και 
παρόμοια προϊόντα 

6,5 0 

– – Άλλα 

3824 90 45 – – – Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια 6,5 0 

3824 90 50 – – – Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική 6,5 0 

3824 90 55 – – – Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυ 
κερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων) 

6,5 0 

– – – Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για 
φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς 

3824 90 61 – – – – Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της 
παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από την ζύμωση 
των Streptomyces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη, προο 
ριζόμενα για την Παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση της κλάσης 3004 

Ατελώς 0 

3824 90 62 – – – – Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης Ατελώς 0 

3824 90 64 – – – – Άλλα 6,5 0 

3824 90 65 – – – Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιού 
νται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 3824 10 00) 

6,5 0 

3824 90 70 – – – Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησι 
μοποιούνται για την προστασία των κατασκευών 

6,5 0 

– – – Άλλα 

3824 90 75 – – – – Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα Ατελώς 0 

3824 90 80 – – – – Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών 
οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που 
δεν υπερβαίνει τα 550 

Ατελώς 0 

3824 90 85 – – – – 3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με 
μορφή διαλύματος σε τολουόλιο 

Ατελώς 0 

3824 90 98 – – – – Άλλα 6,5 0 

3825 Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομη 
χανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίματα που ανα 
φέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου 

3825 10 00 – Αστικά απορρίμματα 6,5 0 

3825 20 00 – Λυματολάσπη 6,5 0 

3825 30 00 – Κλινικά απορρίμματα 6,5 0 

– Απορρίμματα οργανικών διαλυτών
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3825 41 00 – – Αλογονωμένα 6,5 0 

3825 49 00 – – Άλλα 6,5 0 

3825 50 00 – Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα, 
υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών 

6,5 0 

– Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών 

3825 61 00 – – Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά 6,5 0 

3825 69 00 – – Άλλα 6,5 0 

3825 90 – Άλλα 

3825 90 10 – – Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των 
αερίων 

5 0 

3825 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 – ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

3901 Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές 

3901 10 – Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94 

3901 10 10 – – Πολυαιθυλένιο γραμμικό 6,5 0 

3901 10 90 – – ΆλλΟ 6,5 0 

3901 20 – Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94 

3901 20 10 – – Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη 
σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 
0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23 °C και που περιέχει: 
- 50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέ 
στιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο 
σίδηρο, - 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο 
τιτάνιο, και - 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορίζεται 
για την Παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου 

Ατελώς 0 

3901 20 90 – – Άλλα 6,5 0 

3901 30 00 – Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου 6,5 0 

3901 90 – Άλλα 

3901 90 10 – – Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς 
αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος 

Ατελώς 0 

3901 90 20 – – Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρό 
λιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, 
που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μία 
από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) 
του κεφαλαίου 39 

Ατελώς 0 

3901 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3902 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορ 
φές 

3902 10 00 – Πολυπροπυλένιο 6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3902 20 00 – Πολυϊσοβουτυλένιο 6,5 0 

3902 30 00 – Συμπολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3902 90 – Άλλα 

3902 90 10 – – Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρό 
λιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, 
που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μία 
από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) 
του κεφαλαίου 39 

Ατελώς 0 

3902 90 20 – – Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του 
αιθυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο αιθυ 
λένιο, ή μείγματα πολυ(βουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου και/ή 
πολυπροπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο 
πολυαιθυλένιο και/ή 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια 
από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) 
του κεφαλαίου 39 

Ατελώς 0 

3902 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές 

– Πολυστυρόλιο 

3903 11 00 – – Που μπορεί να διογκωθεί 6,5 3 

3903 19 00 – – Άλλο 6,5 0 

3903 20 00 – Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN) 6,5 0 

3903 30 00 – Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου 
(ABS) 

6,5 3 

3903 90 – Άλλα 

3903 90 10 – – Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυ 
ρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου τουλάχιστον 175 

Ατελώς 0 

3903 90 20 – – Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βρώμιο όχι κατώτερης από 58 % και όχι ανώτερης από 
71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 
6 β) του κεφαλαίου αυτού. 

Ατελώς 0 

3903 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3904 Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολε 
φινών, σε αρχικές μορφές 

3904 10 00 – Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες 6,5 0 

– Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου): 

3904 21 00 – – Μη πλαστικοποιημένο 6,5 0 

3904 22 00 – – Πλαστικοποιημένο 6,5 0 

3904 30 00 – Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυ 
λίου 

6,5 0 

3904 40 00 – Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3904 50 – Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου
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Βασικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3904 50 10 – – Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου 
με μορφή διογκουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα 
ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα 

Ατελώς 0 

3904 50 90 – – Άλλα 6,5 0 

– Πολυμερή φθοριούχα 

3904 61 00 – – Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο 6,5 0 

3904 69 – – Άλλα 

3904 69 10 – – – Πολυ(φθορίδιο του βινυλίου), σε μία από τις μορφές που 
αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39 

Ατελώς 0 

3904 69 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3904 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3905 Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε 
αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές 

– Πολυ(οξικό βινύλιο): 

3905 12 00 – – Σε υδατική διασπορά 6,5 0 

3905 19 00 – – Άλλο 6,5 0 

– Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου 

3905 21 00 – – Σε υδατική διασπορά 6,5 0 

3905 29 00 – – Άλλα 6,5 0 

3905 30 00 – Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες 
οξικές ομάδες 

6,5 0 

– Άλλα 

3905 91 00 – – Συμπολυμερή 6,5 0 

3905 99 – – Άλλα 

3905 99 10 – – – Πολυ(φορμάλη βινυλίου), σε μία από τις μορφές που ανα 
φέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με 
μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ 
βαίνει τα 40 000, που περιέχει, κατά βάρος: - 9,5 % ή 
περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες 
που υπολογίζονται σε οξικό βινύλιο, και - 5 % ή περισσότερο 
αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια, που υπολογίζο 
νται σε βινυλική αλκοόλη 

Ατελώς 0 

3905 99 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3906 Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές 

3906 10 00 – Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 6,5 0 

3906 90 – Άλλα 

3906 90 10 – – Πολυ [Ν-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο] 
βινυλική αλκοόλη 

Ατελώς 0
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3906 90 20 – – Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος 
και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα, με μορφή διαλύματος σε N, 
N-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισ 
σότερο συμπολυμερές 

Ατελώς 0 

3906 90 30 – – Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, 
που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισ 
σότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο 

Ατελώς 0 

3906 90 40 – – Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τρο 
ποποιημένα διά πολυβουταδιεν-ακρυλονιτριλίου (NBR) 

Ατελ 0 

3906 90 50 – – Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό 
αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, 
προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την Παρασκευή χρω 
στικών υλών για τυπωμένα υφάσματα 

Ατελώς 0 

3906 90 60 – – Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονο 
μερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως 
υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο 
ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του 
πυριτίου 

5 0 

3906 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3907 Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχι 
κές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

3907 10 00 – Πολυακετάλες 6,5 0 

3907 20 – Άλλοι πολυαιθέρες 

– – Πολυαιθεροαλκοόλες 

3907 20 11 – – – Πολυαιθυλενογλυκόλες 6,5 0 

– – – Άλλες 

3907 20 21 – – – – Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100 6,5 0 

3907 20 29 – – – – Άλλες 6,5 0 

– – Άλλα 

3907 20 91 – – – Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξει 
δίου 

Ατελώς 0 

3907 20 99 – – – Άλλα 6,5 0 

3907 30 00 – Ρητίνες-εποξείδια 6,5 0 

3907 40 00 – Πολυανθρακικά άλατα 6,5 0 

3907 50 00 – Ρητίνες-αλκύδια 6,5 0 

3907 60 – Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 

3907 60 20 – – Με ιξώδες μεγαλύτερο ή ίσο του 78 ml/g 6,5 3 

3907 60 80 – – Άλλο 6,5 3

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/763

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 765 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
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3907 70 00 – Πολυ(γαλακτικó οξύ) 6,5 0 

– Άλλοι πολυεστέρες 

3907 91 – – Μη κορεσμένοι 

3907 91 10 – – – Ρευστοί 6,5 0 

3907 91 90 – – – Άλλοι 6,5 0 

3907 99 – – Άλλοι 

– – – Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100 

3907 99 11 – – – – Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλένιο) Ατελώς 0 

3907 99 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Άλλα 

3907 99 91 – – – – Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλένιο) Ατελώς 0 

3907 99 98 – – – – Άλλα 6,5 0 

3908 Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 

3908 10 00 – Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12 6,5 0 

3908 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3909 Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχι 
κές μορφές 

3909 10 00 – Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας 6,5 0 

3909 20 00 – Ρητίνες μελαμινικές 6,5 0 

3909 30 00 – Άλλες ρητίνες αμινικές 6,5 0 

3909 40 00 – Ρητίνες φαινολικές 6,5 0 

3909 50 – Πολυουρεθάνες 

3909 50 10 – – Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(tert-βουτυλιμίνο), 
διαιθανόλη και διϊσοκυανικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με 
μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει 
κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές 

Ατελώς 0 

3909 50 90 – – Άλλα 6,5 0 

3910 00 00 Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 6,5 0 

3911 Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, 
πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύο 
νται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές 

3911 10 00 – Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητί 
νες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια 

6,5 0
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3911 90 – Άλλα 

– – Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω 
και χημικά τροποποιημένα 

3911 90 11 – – – Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισο 
προπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με μια από τις μορφές που ανα 
φέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 

3,5 0 

3911 90 13 – – – Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο) Ατελώς 0 

3911 90 19 – – – Άλλα 6,5 0 

– – Άλλα 

3911 90 91 – – – Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή 
διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά 
βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές 

Ατελώς 0 

3911 90 93 – – – Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυ 
λοστυρολίου 

Ατελώς 0 

3911 90 99 – – – Άλλα 6,5 0 

3912 Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές 

– Οξικές κυτταρίνες 

3912 11 00 – – Μη πλαστικοποιημένες 6,5 0 

3912 12 00 – – Πλαστικοποιημένες 6,5 0 

3912 20 – Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολ 
λώδια) 

– – Μη πλαστικοποιημένες 

3912 20 11 – – – Κολλόδια και σελλοειδίνη 6,5 0 

3912 20 19 – – – Άλλες 6 0 

3912 20 90 – – Πλαστικοποιημένες 6,5 0 

– Αιθέρες κυτταρίνης 

3912 31 00 – – Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της 6,5 0 

3912 39 – – Άλλοι 

3912 39 10 – – – Αιθυλοκυτταρίνη 6,5 0 

3912 39 20 – – – Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Ατελώς 0 

3912 39 80 – – – Άλλα 6,5 0 

3912 90 – Άλλα 

3912 90 10 – – Εστέρες της κυτταρίνης 6,4 0 

3912 90 90 – – Άλλα 6,5 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/765

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 767 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3913 Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τρο 
ποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του 
φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού, σε αρχικές μορφές 

3913 10 00 – Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 5 0 

3913 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3914 00 00 Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 
3913, σε αρχικές μορφές 

6,5 0 

ΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡ 
ΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

3915 Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες 

3915 10 00 – Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3915 20 00 – Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3915 30 00 – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3915 90 – Από άλλες πλαστικές ύλες 

– – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 

3915 90 11 – – – Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3915 90 18 – – – Άλλα 6,5 0 

3915 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3916 Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, 
ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές 
ύλες 

3916 10 00 – Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3916 20 – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 

3916 20 10 – – Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 6,5 0 

3916 20 90 – – Άλλα 6,5 0 

3916 90 – Από άλλες πλαστικές ύλες 

– – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

3916 90 11 – – – Από πολυεστέρες 6,5 0 

3916 90 13 – – – Από πολυαμίδια 6,5 0 

3916 90 15 – – – Από ρητίνες-εποξείδια 6,5 0 

3916 90 19 – – – Άλλα 6,5 0 

– – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3916 90 51 – – – Από πολυμερή του προπυλενίου 6,5 0 

3916 90 59 – – – Άλλα 6,5 0 

3916 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3917 Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες 

3917 10 – Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές 
πλαστικές ύλες 

3917 10 10 – – Από σκληρυμένες πρωτεΐνες 5,3 0 

3917 10 90 – – Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες 6,5 0 

– Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι 

3917 21 – – Από πολυμερή του αιθυλενίου 

3917 21 10 – – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύ 
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 

6,5 0 

3917 21 90 – – – Άλλοι 6,5 0 

3917 22 – – Από πολυμερή του προπυλενίου 

3917 22 10 – – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύ 
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 

6,5 0 

3917 22 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3917 23 – – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 

3917 23 10 – – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύ 
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 

6,5 0 

3917 23 90 – – – Άλλοι 6,5 0 

3917 29 – – Από άλλες πλαστικές ύλες 

– – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύ 
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 

3917 29 12 – – – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

6,5 0 

3917 29 15 – – – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 6,5 0 

3917 29 19 – – – – Άλλοι 6,5 0 

3917 29 90 – – – Άλλοι 6,5 0 

– Άλλοι σωλήνες κάθε είδους 

3917 31 00 – – Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν 
τουλάχιστον σε πίεση 27,6 Mpa 

6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3917 32 – – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες 
ύλες, χωρίς εξαρτήματα 

– – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύ 
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 

3917 32 10 – – – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

6,5 0 

– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 

3917 32 31 – – – – – Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3917 32 35 – – – – – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3917 32 39 – – – – – Άλλα 6,5 0 

3917 32 51 – – – – Άλλοι 6,5 0 

– – – Άλλοι 

3917 32 91 – – – – Τεχνητά έντερα 6,5 0 

3917 32 99 – – – – Άλλοι 6,5 0 

3917 33 00 – – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες 
ύλες, με εξαρτήματα 

6,5 0 

3917 39 – – Άλλοι 

– – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύ 
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 

3917 39 12 – – – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

6,5 0 

3917 39 15 – – – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 6,5 0 

3917 39 19 – – – – Άλλοι 6,5 0 

3917 39 90 – – – Άλλοι 6,5 0 

3917 40 00 – Εξαρτήματα 6,5 0 

3918 Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, 
σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις 
τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη 
σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού 

3918 10 – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 

3918 10 10 – – Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο 
ή καλυμμένο με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 

6,5 0 

3918 10 90 – – Άλλα 6,5 0 

3918 90 00 – Από άλλες πλαστικές ύλες 6,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3919 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες 
μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίν 
δρους 

3919 10 – Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm 

– – Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, 
φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο 

3919 10 11 – – – Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από 
πολυαιθυλένιο 

6,3 0 

3919 10 13 – – – Από μη πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 6,3 0 

3919 10 15 – – – Από πολυπροπυλένιο 6,3 0 

3919 10 19 – – – Άλλα 6,3 0 

– – Άλλα 

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

3919 10 31 – – – – Από πολυεστέρες 6,5 0 

3919 10 38 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 

3919 10 61 – – – – Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από 
πολυαιθυλένιο 

6,5 0 

3919 10 69 – – – – Άλλα 6,5 0 

3919 10 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3919 90 – Άλλα 

3919 90 10 – – Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια 
ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο 

6,5 0 

– – Άλλα 

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

3919 90 31 – – – – Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες 

6,5 0 

3919 90 38 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 

3919 90 61 – – – – Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από 
πολυαιθυλένιο 

6,5 0 

3919 90 69 – – – – Άλλα 6,5 0 

3919 90 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλα 
στικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές 
στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, 
χωρίς υπόθεμα

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/769

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 771 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3920 10 – Από πολυμερή του αιθυλενίου 

– – Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,125 mm 

– – – Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας 

– – – – Κατώτερης του 0,94 

3920 10 23 – – – – – Φύλλο πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισ 
σότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, για 
την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή 
τυπωμένα κυκλώματα 

Ατελώς 0 

– – – – – Άλλα 

– – – – – – Όχι τυπωμένα 

3920 10 24 – – – – – – – Εκτατές μεμβράνες 6,5 0 

3920 10 26 – – – – – – – Άλλα 6,5 0 

3920 10 27 – – – – – – Τυπωμένα 6,5 0 

3920 10 28 – – – – Ίσης ή ανώτερης του 0,94 6,5 0 

3920 10 40 – – – Άλλα 6,5 0 

– – Πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm 

3920 10 81 – – – Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που 
αποτελείται από μη συνδεδεμένα ινίδια από πολυαιθυλένιο, 
αναμειγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώ 
τερη του 15 %, που περιέχει σαν παράγοντα ύγρανσης 
πολυ(βινυλική αλκοόλη) διαλυμένη σε νερό 

Ατελώς 0 

3920 10 89 – – – Άλλα 6,5 0 

3920 20 – Από πολυμερή του προπυλενίου 

– – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 mm 

3920 20 21 – – – Διαξονικού προσανατολισμού 6,5 0 

3920 20 29 – – – Άλλα 6,5 0 

– – Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm 

– – – Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά που δεν 
υπερβαίνει τα 20 mm των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
τη συσκευασία 

3920 20 71 – – – – Ταινίες διακοσμητικές 6,5 0 

3920 20 79 – – – – Άλλες 6,5 0 

3920 20 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3920 30 00 – Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3920 43 – – Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 % πλαστικοποιητές 

3920 43 10 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm 6,5 0 

3920 43 90 – – – Πάχους που υπερβαίνει το 1 mm 6,5 0 

3920 49 – – Άλλα 

3920 49 10 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm 6,5 0 

3920 49 90 – – – Πάχους που υπερβαίνει το 1 mm 6,5 0 

– Από πολυμερή ακρυλικά: 

3920 51 00 – – Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 6,5 0 

3920 59 – – Άλλα 

3920 59 10 – – – Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με 
μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 150 
μικρόμετρα 

Ατελώς 0 

3920 59 90 – – – Άλλα 6,5 0 

– Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες 
αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες 

3920 61 00 – – Από πολυανθρακικά άλατα 6,5 0 

3920 62 – – Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 

– – – Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,35 mm 

3920 62 11 – – – – Μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 72 
μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 
μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων 

Ατελώς 0 

3920 62 13 – – – – Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) με πάχος 100 
μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 
150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτο 
πολυμερών τυπογραφικών πλακών 

Ατελώς 0 

3920 62 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

3920 62 90 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm 6,5 0 

3920 63 00 – – Από μη κορεσμένους πολυεστέρες 6,5 0 

3920 69 00 – – Από άλλους πολυεστέρες 6,5 0 

– Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της 

3920 71 – – Από αναγεννημένη κυτταρίνη 

3920 71 10 – – – Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή 
όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm 

6,5 0 

3920 71 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3920 73 – – Από οξική κυτταρίνη
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3920 73 10 – – – Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή 
τη φωτογραφία 

6,3 0 

3920 73 50 – – – Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, 
πάχους κατώτερου των 0,75 mm 

6,5 0 

3920 73 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3920 79 – – Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης 

3920 79 10 – – – Από βουλκανισμένη ίνα 5,7 0 

3920 79 90 – – – Άλλα 6,5 0 

– Από άλλες πλαστικές ύλες 

3920 91 00 – – Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου) 6,1 0 

3920 92 00 – – Από πολυαμίδια 6,5 0 

3920 93 00 – – Από αμινικές ρητίνες 6,5 0 

3920 94 00 – – Από φαινολικές ρητίνες 6,5 0 

3920 99 – – Από άλλες πλαστικές ύλες 

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

3920 99 21 – – – – Ταινίες και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επιχρισμένες ή επι 
χρισμένες με πλαστικές ύλες 

Ατελώς 0 

3920 99 28 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 

3920 99 51 – – – – Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο Ατελώς 0 

3920 99 53 – – – – Ιοντοαλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές 
ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωρο- 
αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία 

Ατελώς 0 

3920 99 55 – – – – Φύλλα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), διαξονικού προσανα 
τολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 
1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο 
πολυ(βινυλική αλκοόλη) 

Ατελώς 0 

3920 99 59 – – – – Άλλα 6,5 0 

3920 99 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλα 
στικές ύλες 

– Προϊόντα κυψελώδη 

3921 11 00 – – Από πολυμερή του στυρολίου 6,5 0 

3921 12 00 – – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 6,5 0 

3921 13 – – Από πολυουρεθάνες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3921 13 10 – – – Εύκαμπτα 6,5 0 

3921 13 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3921 14 00 – – Από αναγεννημένη κυτταρίνη 6,5 0 

3921 19 00 – – Από άλλες πλαστικές ύλες 6,5 0 

3921 90 – Άλλα 

– – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, 
έστω και χημικά τροποποιημένα 

– – – Από πολυεστέρες 

3921 90 11 – – – – Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς 6,5 0 

3921 90 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

3921 90 30 – – – Από φαινολικές ρητίνες 6,5 0 

– – – Από αμινικές ρητίνες 

– – – – Με αλλεπάλληλες στρώσεις 

3921 90 41 – – – – – Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία 
ή και στις δύο πλευρές 

6,5 0 

3921 90 43 – – – – – Άλλες 6,5 0 

3921 90 49 – – – – Άλλες 6,5 0 

3921 90 55 – – – Άλλα 6,5 0 

3921 90 60 – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 6,5 0 

3921 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3922 Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζα 
νάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότη 
τας, από πλαστικές ύλες 

3922 10 00 – Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες 6,5 0 

3922 20 00 – Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου 6,5 0 

3922 90 00 – Άλλα 6,5 0 

3923 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, 
καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστι 
κές ύλες 

3923 10 00 – Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη 6,5 0 

– Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά 

3923 21 00 – – Από πολυμερή του αιθυλενίου 6,5 0 

3923 29 – – Από άλλες πλαστικές ύλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3923 29 10 – – – Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 6,5 0 

3923 29 90 – – – Άλλα 6,5 0 

3923 30 – Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη 

3923 30 10 – – Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 l 6,5 0 

3923 30 90 – – Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l 6,5 0 

3923 40 – Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα 

3923 40 10 – – Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των 
φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή 
λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στις κλάσεις 8523 
και 8524 

5,3 0 

3923 40 90 – – Άλλα 6,5 0 

3923 50 – Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος 

3923 50 10 – – Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος 6,5 0 

3923 50 90 – – Άλλα 6,5 0 

3923 90 – Άλλα 

3923 90 10 – – Δίχτυα με σωληνωτή μορφή 6,5 0 

3923 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3924 Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη 
υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες 

3924 10 00 – Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την 
κουζίνα 

6,5 0 

3924 90 – Άλλα 

– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη 

3924 90 11 – – – Σφουγγάρια 6,5 0 

3924 90 19 – – – Άλλα 6,5 0 

3924 90 90 – – Άλλα 6,5 0 

3925 Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

3925 10 00 – Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιε 
κτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l 

6,5 0 

3925 20 00 – Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 6,5 0 

3925 30 00 – Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενε 
τσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους 

6,5 0 

3925 90 – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

3925 90 10 – – Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζο 
νται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, 
τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου 

6,5 0 

3925 90 20 – – Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων 6,5 0 

3925 90 80 – – Άλλα 6,5 0 

3926 Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από 
άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914 

3926 10 00 – Είδη γραφείου και σχολικά είδη 6,5 0 

3926 20 00 – Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περιλαμβά 
νονται τα είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που 
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς 
υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντί 
χειρα) 

6,5 0 

3926 30 00 – Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρό 
μοια 

6,5 0 

3926 40 00 – Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης 6,5 0 

3926 90 – Άλλα 

3926 90 50 – – Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο 
των υπονόμων 

6,5 0 

– – Άλλα 

3926 90 92 – – – Κατασκευασμένα από φύλλα 6,5 0 

3926 90 97 – – – Άλλα 6,5 0 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 - ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

4001 Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και 
ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, 
φύλλα ή ταινίες 

4001 10 00 – Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο Ατελώς 0 

– Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές 

4001 21 00 – – Φύλλα καπνιστά Ατελώς 0 

4001 22 00 – – Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR) Ατελώς 0 

4001 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4001 30 00 – Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές 
γόμες 

Ατελώς 0 

4002 Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από 
λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα 
των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής, 
σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 

– Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από 
στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR) 

4002 11 00 – – Λατέξ Ατελώς 0
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4002 19 – – Άλλα 

4002 19 10 – – – Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με 
πολυμερισμό σε γαλάκτωμα (E-SBR), σε μπάλες 

Ατελώς 0 

4002 19 20 – – – Συμπολυμερή κατά συστάδες από στυρόλιο-βουταδιένιο-στυ 
ρόλιο, που παράγονται με πολυμερισμό σε διάλυμα (SBS, 
θερμοπλαστικά ελαστομερή) σε μορφή σβώλων, κόκκων ή 
σκόνης 

Ατελώς 0 

4002 19 30 – – – Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με 
πολυμερισμό σε διάλυμα (S-SBR) σε μπάλες 

Ατελώς 0 

4002 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4002 20 00 – Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR) Ατελώς 0 

– Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καου 
τσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR) 

4002 31 00 – – Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR) Ατελώς 0 

4002 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR) 

4002 41 00 – – Λατέξ Ατελώς 0 

4002 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR) 

4002 51 00 – – Λατέξ Ατελώς 0 

4002 59 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4002 60 00 – Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR) Ατελώς 0 

4002 70 00 – Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο 
(EPDM) 

Ατελώς 0 

4002 80 00 – Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της 
κλάσης αυτής 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

4002 91 00 – – Λατέξ Ατελώς 0 

4002 99 – – Άλλα 

4002 99 10 – – – Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση πλαστικών 
υλών 

2,9 0 

4002 99 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4003 00 00 Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα 
ή ταινίες 

Ατελώς 0 

4004 00 00 Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καου 
τσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους 

Ατελώς 0 

4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή 
σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4005 10 00 – Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο Ατελώς 0 

4005 20 00 – Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 
4005 10 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

4005 91 00 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες Ατελώς 0 

4005 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4006 Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) 
και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανι 
σμένο 

4006 10 00 – Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων Ατελώς 0 

4006 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4007 00 00 Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ 3 0 

4008 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, 
από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο 

– Από καουτσούκ κυψελώδες: 

4008 11 00 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες 3 0 

4008 19 00 – – Άλλα 2,9 0 

– Από καουτσούκ μη κυψελώδες: 

4008 21 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες 

4008 21 10 – – – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες 3 0 

4008 21 90 – – – Άλλα 3 0 

4008 29 00 – – Άλλα 2,9 0 

4009 Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυ 
μένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, φλάντζες) 

– Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες 

4009 11 00 – – Χωρίς εξαρτήματα 3 0 

4009 12 00 – – Με εξαρτήματα 3 0 

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο 

4009 21 00 – – Χωρίς εξαρτήματα 3 0 

4009 22 00 – – Με εξαρτήματα 3 0 

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες 

4009 31 00 – – Χωρίς εξαρτήματα 3 0
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4009 32 00 – – Με εξαρτήματα 3 0 

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες 

4009 41 00 – – Χωρίς εξαρτήματα 3 0 

4009 42 00 – – Με εξαρτήματα 3 0 

4010 Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλ 
κανισμένο 

– Μεταφορικοί ιμάντες 

4010 11 00 – – Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο 6,5 0 

4010 12 00 – – Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες 6,5 0 

4010 19 00 – – Άλλα 6,5 0 

– Ιμάντες μετάδοσης κίνησης 

4010 31 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο 
μής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαί 
νει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο 
μής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερ 
βαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο 
μής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαί 
νει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο 
μής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερ 
βαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 – – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων 
η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 – – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων 
η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 – – Άλλα 6,5 0 

4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ 

4011 10 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και 
τα αγωνιστικά) 

4,5 3 

4011 20 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά 

4011 20 10 – – Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121 4,5 3 

4011 20 90 – – Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121 4,5 3 

4011 30 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος 4,5 0 

4011 40 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες
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4011 40 20 – – Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 
33 cm 

4,5 3 

4011 40 80 – – Άλλα 4,5 3 

4011 50 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 4 3 

– Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια 

4011 61 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά 
οχήματα και μηχανήματα 

4 3 

4011 62 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για 
στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 
61 cm 

4 3 

4011 63 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για 
στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm 

4 3 

4011 69 00 – – Άλλα 4 3 

– Άλλα 

4011 92 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά 
οχήματα και μηχανήματα 

4 3 

4011 93 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για 
στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 
61 cm 

4 3 

4011 94 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα 
έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για 
στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm 

4 3 

4011 99 00 – – Άλλα 4 3 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσω 
τρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και 
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από 
καουτσούκ 

– Επίσωτρα αναγομωμένα 

4012 11 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου 
break και τα αγωνιστικά) 

4,5 3 

4012 12 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά 4,5 3 

4012 13 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος 4,5 0 

4012 19 00 – – Άλλα 4,5 3 

4012 20 00 – Επίσωτρα μεταχειρισμένα 4,5 3 

4012 90 – Άλλα 

4012 90 20 – – Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) 2,5 3 

4012 90 30 – – Πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα 2,5 0 

4012 90 90 – – Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) 4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4013 Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ 

4013 10 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα 
αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά 

4013 10 10 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου 
break και τα αγωνιστικά) 

4 3 

4013 10 90 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά 4 3 

4013 20 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 4 0 

4013 90 00 – Άλλα 4 3 

4014 Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω 
και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ 

4014 10 00 – Προφυλακτικά Ατελώς 0 

4014 90 – Άλλα 

4014 90 10 – – Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη Ατελώς 0 

4014 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4015 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που 
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς 
υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντί 
χειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε 
χρήση 

– Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν 
γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση 
δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) 

4015 11 00 – – Για τη χειρουργική 2 0 

4015 19 – – Άλλα 

4015 19 10 – – – Γάντια για οικιακή χρήση 2,7 0 

4015 19 90 – – – Άλλα 2,7 0 

4015 90 00 – Άλλα 5 0 

4016 Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυ 
μένο 

4016 10 00 – Από καουτσούκ κυψελώδες: 3,5 0 

– Άλλα 

4016 91 00 – – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες 2,5 0 

4016 92 00 – – Γομολάστιχες 2,5 0 

4016 93 00 – – Σύνδεσμοι 2,5 0 

4016 94 00 – – Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την 
προσόρμηση πλοίων 

2,5 0 

4016 95 00 – – Άλλα είδη φουσκωτά 2,5 0 

4016 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4016 99 20 – – – Σύνδεσμοι διαστολής 2,5 0 

– – – Άλλα 

– – – – Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 

4016 99 52 – – – – – Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια 2,5 0 

4016 99 58 – – – – – Άλλα 2,5 0 

– – – – Άλλα 

4016 99 91 – – – – – Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια 2,5 0 

4016 99 99 – – – – – Άλλα 2,5 0 

4017 00 Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργή 
ματα από καουτσούκ σκληρυμένο 

4017 00 10 – Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο 
οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

Ατελώς 0 

4017 00 90 – Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο Ατελώς 0 

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 - ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ) 

4101 Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και 
των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή 
αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, 
ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα 
ή σχισμένα κατά μήκος 

4101 20 – Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που 
δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά, 10 kg όταν έχουν 
αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε 
υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα 

4101 20 10 – – Νωπά Ατελώς 0 

4101 20 30 – – Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση Ατελώς 0 

4101 20 50 – – Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα Ατελώς 0 

4101 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4101 50 – Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που 
υπερβαίνει τα 16 kg 

4101 50 10 – – Νωπά Ατελώς 0 

4101 50 30 – – Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση Ατελώς 0 

4101 50 50 – – Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα Ατελώς 0 

4101 50 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4101 90 00 – λλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό (croupons), 
μισό δέρματος βοδινού (demi-croupons) και πλευρές 

Ατελώς 0 

4102 Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξε 
ραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα 
ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, 
ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή 
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη 
σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4102 10 – Με το μαλλί τους 

4102 10 10 – – Αρνιών Ατελώς 0 

4102 10 90 – – Άλλων προβατοειδών Ατελώς 0 

– Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί: 

4102 21 00 – – Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα Ατελώς 0 

4102 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4103 Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή 
αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, 
ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα 
ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη 
σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου αυτού 

4103 20 00 – Ερπετών Ατελώς 0 

4103 30 00 – Χοιροειδών Ατελώς 0 

4103 90 – Άλλα 

4103 90 10 – – Αιγοειδών Ατελώς 0 

4103 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4 104 Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, 
έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

– Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 

4104 11 – – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. 
Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά 

4104 11 10 – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν 
υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

– – – – Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 

4104 11 51 – – – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα 
που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

Ατελώς 0 

4104 11 59 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4104 11 90 – – – – Άλλα 5,5 0 

4104 19 – – Άλλα 

4104 19 10 – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν 
υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

– – – – Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
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κατάργησης 
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4104 19 51 – – – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα 
που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

Ατελώς 0 

4104 19 59 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4104 19 90 – – – – Άλλα 5,5 0 

– Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 

4104 41 – – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. 
Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά 

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν 
υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

4104 41 11 – – – – Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και 
χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμά 
χιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη 
βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες 
επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμο 
ποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων 
από δέρμα 

Ατελώς 0 

4104 41 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Άλλα 

– – – – Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 

4104 41 51 – – – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα 
που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

6,5 0 

4104 41 59 – – – – – Άλλα 6,5 0 

4104 41 90 – – – – Άλλα 5,5 0 

4104 49 – – Άλλα 

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν 
υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

4104 49 11 – – – – Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και 
χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμά 
χιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη 
βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες 
επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμο 
ποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων 
από δέρμα 

Ατελώς 0 

4104 49 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Άλλα 

– – – – Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 

4104 49 51 – – – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα 
που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

6,5 0 

4104 49 59 – – – – – Άλλα 6,5 0 

4104 49 90 – – – – Άλλα 5,5 0 

4105 Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοειδών, αποτρι 
χωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρα 
σκευασμένα
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4105 10 – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 

4105 10 10 – – Μη σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4105 10 90 – – Σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4105 30 – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 

4105 30 10 – – Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω 
και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρό 
δηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την 
κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

4105 30 91 – – – Μη σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4105 30 99 – – – Σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4 106 Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα ζώων χωρίς 
τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά 
μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

– Αιγοειδών 

4106 21 – – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 

4106 21 10 – – – Μη σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4106 21 90 – – – Σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4106 22 – – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 

4106 22 10 – – – Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν 
υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπο 
ρούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή 
τεχνουργημάτων από δέρμα 

Ατελώς 0 

4106 22 90 – – – Άλλα 2 0 

– Χοιροειδών 

4106 31 – – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 

4106 31 10 – – – Μη σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4106 31 90 – – – Σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4106 32 – – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 

4106 32 10 – – – Μη σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4106 32 90 – – – Σχισμένα κατά μήκος 2 0 

4106 40 – Ερπετών 

4106 40 10 – – Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη Ατελώς 0
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4106 40 90 – – Άλλα 2 0 

– Άλλα 

4106 91 00 – – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 2 0 

4106 92 00 – – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 2 0 

4 107 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση 
και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνο 
νται και των βουβαλιών) ή μόνοπλων, αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114 

– Δέρματα ολόκληρα 

4107 11 – – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος 

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και 
των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαί 
νει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

4107 11 11 – – – – Box-calf 6,5 0 

4107 11 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

4107 11 90 – – – Άλλα 6,5 0 

4107 12 – – Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά 

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και 
των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαί 
νει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

4107 12 11 – – – – Box-calf 6,5 0 

4107 12 19 – – – – Άλλα 6,5 0 

– – – Άλλα 

4107 12 91 – – – – Βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βου 
βαλιών) 

5,5 0 

4107 12 99 – – – – Μονόπλων 6,5 0 

4107 19 – – Άλλα 

4107 19 10 – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και 
των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαί 
νει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m 2 ) 

6,5 0 

4107 19 90 – – – Άλλα 6,5 0 

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες 

4107 91 – – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος 

4107 91 10 – – – Για πέλματα υποδημάτων 6,5 0 

4107 91 90 – – – Άλλα 6,5 0 

4107 92 – – Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά 

4107 92 10 – – – Βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβα 
λιών) 

5,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4107 92 90 – – – Μονόπλων 6,5 0 

4107 99 – – Άλλα 

4107 99 10 – – – Βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβα 
λιών) 

6,5 0 

4107 99 90 – – – Μονόπλων 6,5 0 

4112 00 00 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση 
και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω 
και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114 

3,5 0 

4113 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση· 
δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων, αποτριχωμένα, και δέρματα 
παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή, απο 
τριχωμένων ζώων, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 4114 

4113 10 00 – Αιγοειδών 3,5 0 

4113 20 00 – Χοιροειδών 2 0 

4113 30 00 – Ερπετών 2 0 

4113 90 00 – Άλλα 2 0 

4114 Δέρματα κατεργασμένα με λάδι ( στα οποία περιλαμβάνεται και το 
συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). Δέρματα βερνικωμένα (λου 
στρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα 

4114 10 – Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και 
το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου) 

4114 10 10 – – Προβατοειδών 2,5 0 

4114 10 90 – – Άλλων ζώων 2,5 0 

4114 20 00 – Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επι 
μεταλλωμένα 

2,5 0 

4115 Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρ 
ματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα. Απο 
κόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα 
παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπο 
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων 
από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα 

4115 10 00 – Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του 
δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα 

2,5 0 

4115 20 00 – Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρ 
ματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημά 
των από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα 

Ατελώς 0 

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟ 
ΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ 
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

4201 00 00 Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκρά 
τηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για 
σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη), από 
κάθε ύλη 

2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4202 Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για 
έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες 
για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για 
μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, μονωτικοί 
σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά, θήκες για είδη καλλωπι 
σμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια 
για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγα 
ροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλη 
τισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες 
για τιμαλφή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, 
από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανι 
σμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή 
κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί 

– Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για 
έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια 

4202 11 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματι 
σμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι) 

4202 11 10 – – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια 3 0 

4202 11 90 – – – Άλλα 3 0 

4202 12 – – Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες 

– – – Από φύλλα πλαστικών υλών 

4202 12 11 – – – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρό 
μοια 

9,7 3 

4202 12 19 – – – – Άλλα 9,7 3 

4202 12 50 – – – Από καλουπωμένη πλαστική ύλη 5,2 0 

– – – Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανι 
σμένη κυτταρίνη 

4202 12 91 – – – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρό 
μοια 

3,7 0 

4202 12 99 – – – – Άλλα 3,7 0 

4202 19 – – Άλλα 

4202 19 10 – – – Από αλουμίνιο 5,7 0 

4202 19 90 – – – Από άλλες ύλες 3,7 0 

– Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή 

4202 21 00 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματι 
σμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι) 

3 3 

4202 22 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από 
υφαντικές ύλες 

4202 22 10 – – – Από φύλλα πλαστικών υλών 9,7 3 

4202 22 90 – – – Από υφαντικές ύλες 3,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4202 29 00 – – Άλλα 3,7 0 

– Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού 

4202 31 00 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματι 
σμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι) 

3 0 

4202 32 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από 
υφαντικές ύλες 

4202 32 10 – – – Από φύλλα πλαστικών υλών 9,7 3 

4202 32 90 – – – Από υφαντικές ύλες 3,7 0 

4202 39 00 – – Άλλα 3,7 0 

– Άλλα 

4202 91 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματι 
σμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι) 

4202 91 10 – – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης 
και σάκοι για είδη αθλητισμού 

3 0 

4202 91 80 – – – Άλλα 3 0 

4202 92 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από 
υφαντικές ύλες 

– – – Από φύλλα πλαστικών υλών 

4202 92 11 – – – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης 
και σάκοι για είδη αθλητισμού 

9,7 3 

4202 92 15 – – – – Θήκες για μουσικά όργανα 6,7 0 

4202 92 19 – – – – Άλλα 9,7 3 

– – – Από υφαντικές ύλες 

4202 92 91 – – – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης 
και σάκοι για είδη αθλητισμού 

2,7 0 

4202 92 98 – – – – Άλλα 2,7 0 

4202 99 00 – – Άλλα 3,7 0 

4203 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανα 
σχηματισμένο Ενδύματα 

4203 10 00 – Ενδύματα 4 0 

– Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν 
γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση 
δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) 

4203 21 00 – – Ειδικά για τον αθλητισμό 9 3 

4203 29 – – Άλλα 

4203 29 10 – – – Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα 9 3 

– – – Άλλα

EL L 127/788 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)790 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4203 29 91 – – – – Για άνδρες και αγόρια 7 0 

4203 29 99 – – – – Άλλα 7 0 

4203 30 00 – Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά 5 0 

4203 40 00 – Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης 5 0 

4205 00 Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 

– Για τεχνικές χρήσεις 

4205 00 11 – – Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς 2 0 

4205 00 19 – – Άλλα 3 0 

4205 00 90 – Άλλα 2,5 0 

4206 00 00 Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή 
από τένοντες 

1,7 0 

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 - ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 

4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρη 
σιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα 
ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103 

4301 10 00 – Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια Ατελώς 0 

4301 30 00 – Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρα 
κιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογ 
γολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή 
πόδια 

Ατελώς 0 

4301 60 00 – Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια Ατελώς 0 

4301 80 – Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές 
ή πόδια 

4301 80 30 – – Μαρμότων (murmel) Ατελώς 0 

4301 80 50 – – Άγριων αιλουροειδών Ατελώς 0 

4301 80 70 – – Άλλων Ατελώς 0 

4301 90 00 – Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 

Ατελώς 0 

4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμ 
ματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν 
συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα 
της κλάσης 4303 

– Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή 
πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί 

4302 11 00 – – Βιζόν Ατελώς 0 

4302 19 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4302 19 10 – – – Καστόρων Ατελώς 0 

4302 19 20 – – – Μοσχοπόντικων Ατελώς 0 

4302 19 30 – – – Αλεπούδων Ατελώς 0 

4302 19 35 – – – Κουνελιών ή λαγών Ατελώς 0 

– – – Φώκιας ή οταρίας (otaries) 

4302 19 41 – – – – Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεο 
γέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 

2,2 0 

4302 19 49 – – – – Άλλων 2,2 0 

4302 19 50 – – – Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων 2,2 0 

4302 19 60 – – – Μαρμότων (murmel) 2,2 0 

4302 19 70 – – – Άγριων αιλουροειδών 2,2 0 

– – – Προβατοειδών 

4302 19 75 – – – – Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», 
«καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, 
Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ 

Ατελώς 0 

4302 19 80 – – – – Άλλα 2,2 0 

4302 19 95 – – – Άλλων 2,2 0 

4302 20 00 – Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και 
απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί 

Ατελώς 0 

4302 30 – Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά 
τους, που έχουν συναρμολογηθεί 

4302 30 10 – – Δέρματα με την ονομασία «επιμηκυνθέντα» 2,7 0 

– – Άλλα 

4302 30 21 – – – Βιζόν 2,2 0 

4302 30 25 – – – Κουνελιών ή λαγών 2,2 0 

4302 30 31 – – – Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρα 
κιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, 
Μογγολίας ή του Θιβέτ 

2,2 0 

4302 30 41 – – – Μοσχοπόντικων 2,2 0 

4302 30 45 – – – Αλεπούδων 2,2 0 

– – – Φώκιας ή οταρίας (otaries) 

4302 30 51 – – – – Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεο 
γέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 

2,2 0 

4302 30 55 – – – – Άλλων 2,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4302 30 61 – – – Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων 2,2 0 

4302 30 71 – – – Άγριων αιλουροειδών 2,2 0 

4302 30 95 – – – Άλλων 2,2 0 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρ 
ματα 

4303 10 – Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης 

4303 10 10 – – Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευ 
κότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 

3,7 0 

4303 10 90 – – Άλλα 3,7 0 

4303 90 00 – Άλλα 3,7 0 

4304 00 00 Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα 3,2 0 

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 - ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ 
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 

4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή 
παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριο 
νίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματω 
μένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες 
μορφές 

4401 10 00 – Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή 
σε παρόμοιες μορφές. 

Ατελώς 0 

– Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια 

4401 21 00 – – Κωνοφόρων Ατελώς 0 

4401 22 00 – – Άλλη από των κωνοφόρων Ατελώς 0 

4401 30 – Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσ 
σωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε 
παρόμοιες μορφές 

4401 30 10 – – Πριονίδια Ατελώς 0 

4401 30 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4402 Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από 
κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα 

4402 10 00 – Από μπαμπού Ατελώς 0 

4402 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαι 
ρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη 

4403 10 00 – Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα 
συντήρησης 

Ατελώς 0 

4403 20 – Άλλη, κωνοφόρων 

– – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. Ή από οδοντωτή 
ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)
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4403 20 11 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως Ατελώς 0 

4403 20 19 – – – Άλλη Ατελώς 0 

– – Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L. 

4403 20 31 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως Ατελώς 0 

4403 20 39 – – – Άλλη Ατελώς 0 

– – Άλλη 

4403 20 91 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως Ατελώς 0 

4403 20 99 – – – Άλλη Ατελώς 0 

– Άλλη, από την τροπική ξυλεία που κατονομάζεται στη σημείωση 
1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου 

4403 41 00 – – Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau Ατελώς 0 

4403 49 – – Άλλη 

4403 49 10 – – – Αcajou Αφρικής, iroko και sapelli Ατελώς 0 

4403 49 20 – – – Okoumé Ατελώς 0 

4403 49 40 – – – Sipo Ατελώς 0 

4403 49 95 – – – Άλλη Ατελώς 0 

– Άλλη 

4403 91 – – Βελανιδιάς (Quercus spp.) 

4403 91 10 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως Ατελώς 0 

4403 91 90 – – – Άλλη Ατελώς 0 

4403 92 – – Οξιάς (Fagus spp.) 

4403 92 10 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως Ατελώς 0 

4403 92 90 – – – Άλλη Ατελώς 0 

4403 99 – – Άλλη 

4403 99 10 – – – Λεύκας Ατελώς 0 

4403 99 30 – – – Ευκαλύπτου Ατελώς 0 

– – – Σημύδας 

4403 99 51 – – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως Ατελώς 0 

4403 99 59 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4403 99 95 – – – Άλλη Ατελώς 0

EL L 127/792 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)794 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 
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4404 Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγ 
ματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, 
απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή 
στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυ 
λωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέ 
λες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, 
ταινίες και παρόμοια 

4404 10 00 – Κωνοφόρων Ατελώς 0 

4404 20 00 – Άλλη από των κωνοφόρων Ατελώς 0 

4405 00 00 Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο Ατελώς 0 

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι 

4406 10 00 – Μη εμποτισμένοι Ατελώς 0 

4406 90 00 – Άλλοι Ατελώς 0 

4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια 
ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 
6 mm 

4407 10 – Κωνοφόρων 

4407 10 15 – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

Ατελώς 0 

– – Άλλη 

– – – Πλανισμένη 

4407 10 31 – – – – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. Ή από οδοντωτή 
ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.) 

Ατελώς 0 

4407 10 33 – – – – Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L. Ατελώς 0 

4407 10 38 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

– – – Άλλη 

4407 10 91 – – – – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. Ή από οδοντωτή 
ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.) 

Ατελώς 0 

4407 10 93 – – – – Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L. Ατελώς 0 

4407 10 98 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

– Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική 
σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού 

4407 21 – – Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.) 

4407 21 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλη 

4407 21 91 – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 21 99 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 22 – – Virola, imbuia και balsa
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4407 22 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλα 

4407 22 91 – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 22 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4407 25 – – Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau 

4407 25 10 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή 
λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλη 

4407 25 30 – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 25 50 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

4407 25 90 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 26 – – White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti 
και alan 

4407 26 10 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή 
λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλη 

4407 26 30 – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 26 50 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

4407 26 90 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 27 – – Sapelli 

4407 27 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλη 

4407 27 91 – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 27 99 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 28 – – Iroko 

4407 28 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλη 

4407 28 91 – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 28 99 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 29 – – Άλλη
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4407 29 15 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή 
λειασμένη με ελαφρόπετρα 

2,5 0 

– – – Άλλη 

– – – – Αcajou Αφρικής, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jong
kong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, 
merbau, obeche, okoumé, παλίσανδρος (palissandre) του 
Rio, palissandre de Para, palissandre de Rose, ramin, 
sipo, teak και tiama 

– – – – – Πλανισμένη 

4407 29 20 – – – – – – Από παλίσανδρο (palissandre) τoυ Para, palissandre de 
Rio και palissandre de rose 

2 0 

4407 29 25 – – – – – – Άλλη 2 0 

4407 29 45 – – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

– – – – – Άλλη 

4407 29 61 – – – – – – Azobé Ατελώς 0 

4407 29 68 – – – – – – Άλλη Ατελώς 0 

– – – – Άλλη 

4407 29 83 – – – – – Πλανισμένη 2 0 

4407 29 85 – – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

4407 29 95 – – – – – Άλλη Ατελώς 0 

– Άλλη 

4407 91 – – Βελανιδιάς (Quercus spp.) 

4407 91 15 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλη 

– – – – Πλανισμένη 

4407 91 31 – – – – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα Ατελώς 0 

4407 91 39 – – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 91 90 – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4407 92 00 – – Οξιάς (Fagus spp.) Ατελώς 0 

4407 93 – – Από σφένδαμνο (Acer spp.) 

4407 93 10 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και 
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4407 93 91 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0
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4407 93 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4407 94 – – Από κερασιά (Prunus spp.) 

4407 94 10 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και 
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4407 94 91 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

4407 94 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4407 95 – – Από μελία (Fraxinus spp.) 

4407 95 10 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και 
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4407 95 91 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

4407 95 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4407 99 – – Άλλη 

4407 99 20 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή 
λειασμένη με ελαφρόπετρα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλη 

4407 99 25 – – – – Πλανισμένη Ατελώς 0 

4407 99 40 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 2,5 0 

– – – – Άλλη 

4407 99 91 – – – – – Λεύκας Ατελώς 0 

4407 99 96 – – – – – Από τροπική ξυλεία Ατελώς 0 

4407 99 98 – – – – – Άλλη Ατελώς 0 

4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα 
πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία 
σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη 
με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

4408 10 – Κωνοφόρων 

4408 10 15 – – Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρ 
σια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπε 
τρα 

3 0 

– – Άλλη 

4408 10 91 – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών Ατελώς 0 

– – – Άλλη 

4408 10 93 – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm 4 0
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4408 10 99 – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm 4 0 

– Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική 
σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού 

4408 31 – – Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau 

4408 31 11 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή 
λειασμένη με ελαφρόπετρα 

4,9 0 

– – – Άλλη 

4408 31 21 – – – – Πλανισμένη 4 0 

4408 31 25 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4,9 0 

4408 31 30 – – – – Άλλη 6 0 

4408 39 – – Άλλων 

– – – Acajou d'Afrique, limba, μαόνι (Swietenia spp.), obeche, 
okoumé, παλίσανδρο του Para, παλίσανδρο του Rio, palis
sandre de Rose, sapelli, sipo, virola και white lauan 

4408 39 15 – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνέ 
νωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 

4,9 0 

– – – – Άλλη 

4408 39 21 – – – – – Πλανισμένη 4 0 

– – – – – Άλλη 

4408 39 31 – – – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm 6 0 

4408 39 35 – – – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm 6 0 

– – – Άλλων 

4408 39 55 – – – – Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με 
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με 
ελαφρόπετρα 

3 0 

– – – – Άλλη 

4408 39 70 – – – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών Ατελώς 0 

– – – – – Άλλη 

4408 39 85 – – – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm 4 0 

4408 39 95 – – – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm 4 0 

4408 90 – Άλλων 

4408 90 15 – – Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρ 
σια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπε 
τρα 

3 0 

– – Άλλη 

4408 90 35 – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών Ατελώς 0 

– – – Άλλη
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4408 90 85 – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm 4 0 

4408 90 95 – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm 4 0 

4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχά 
κια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή 
(με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε 
σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ’ όλο το μήκος 
μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή 
άκρα, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλη 
μένη με εγκάρσια συνένωση 

4409 10 – Κωνοφόρων 

4409 10 11 – – Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για 
πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη 

Ατελώς 0 

4409 10 18 – – Άλλοι Ατελώς 0 

– Άλλη από των κωνοφόρων 

4409 21 00 – – Από μπαμπού Ατελώς 0 

4409 29 – – Άλλα 

4409 29 10 – – – Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) 
για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4409 29 91 – – – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα Ατελώς 0 

4409 29 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονο 
μασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκες-δια 
φράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»),από 
ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητί 
νες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες 

– Από ξύλο 

4410 11 – – Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια 

4410 11 10 – – – Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα 7 3 

4410 11 30 – – – Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη 7 3 

4410 11 50 – – – Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά 
με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη 

7 3 

4410 11 90 – – – Άλλες 7 3 

4410 12 – – Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) 

4410 12 10 – – – Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα 7 3 

4410 12 90 – – – Άλλα 7 3 

4410 19 00 – – Άλλα 7 3 

4410 90 00 – Άλλα 7 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω 
και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά 

– Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF) 

4411 12 – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm 

4411 12 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 7 3 

4411 12 90 – – – Άλλες 7 3 

4411 13 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
9 mm 

4411 13 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 7 3 

4411 13 90 – – – Άλλες 7 3 

4411 14 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm 

4411 14 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 7 3 

4411 14 90 – – – Άλλες 7 3 

– Άλλες 

4411 92 – – Πυκνότητας που υπερβαίνει το 0,8 g/cm 3 

4411 92 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 7 3 

4411 92 90 – – – Άλλες 7 3 

4411 93 – – Πυκνότητας που υπερβαίνει το 0,5 g/cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει 
το 0,8 g/cm 3 

4411 93 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 7 3 

4411 93 90 – – – Άλλες 7 3 

4411 94 – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 0,5 g/cm 3 

4411 94 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη 7 3 

4411 94 90 – – – Άλλες 7 3 

4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), 
ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απα 
νωτά φύλλα 

4412 10 00 – Από μπαμπού 10 3 

– Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα- 
πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, 
καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

4412 31 – – Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία 
που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του 
παρόντος κεφαλαίου 

4412 31 10 – – – Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο 
(πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: aca
jou Αφρικής, dark red meranti, light red meranti, limba, 
μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), obeche, okoum, 
sapelli, sipo, παλίσανδρος (palissandre) του Para, palissan
dre de Rio, palissandre de Rose, virola και white lauan 

10 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4412 31 90 – – – Άλλα 7 3 

4412 32 00 – – Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο 
(πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 

7 3 

4412 39 00 – – Άλλη 7 3 

– Άλλη 

4412 94 – – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλη 
μένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα 

4412 94 10 – – – Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο 
(πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 

10 3 

4412 94 90 – – – Άλλη 6 3 

4412 99 – – Άλλη 

4412 99 30 – – – Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά 
τεμάχια 

6 3 

4412 99 70 – – – Άλλη 10 3 

4413 00 00 Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες 
ή είδη καθορισμένης μορφής 

Ατελώς 0 

4414 00 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες 
και παρόμοια είδη 

4414 00 10 – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 

2,5 0 

4414 00 90 – Από άλλη ξυλεία Ατελώς 0 

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες 
συσκευασίες από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από 
ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφά 
νειες για τη φόρτωση, από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο 

4415 10 – Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη 
συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια 

4415 10 10 – – Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη 
συσκευασίας 

4 0 

4415 10 90 – – Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια 3 0 

4415 20 – Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες 
για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών 

4415 20 20 – – Παλέτες απλές, παλέτες κολάρα 3 0 

4415 20 90 – – Άλλες 4 0 

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

Ατελώς 0 

4417 00 00 Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, 
λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και 
τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο 

Ατελώς 0 

4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, 
στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγ 
ματα, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων 
και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο 

4418 10 – Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους 

4418 10 10 – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 

3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4418 10 50 – – Από κωνοφόρα 3 0 

4418 10 90 – – Άλλα 3 0 

4418 20 – Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 

4418 20 10 – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 

3 0 

4418 20 50 – – Από κωνοφόρα Ατελώς 0 

4418 20 80 – – Από άλλη ξυλεία Ατελώς 0 

4418 40 00 – Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα Ατελώς 0 

4418 50 00 – Πέταυρα (shingles και shakes) Ατελώς 0 

4418 60 00 – Στύλοι και δοκοί Ατελώς 0 

– Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων 

4418 71 00 – – Για μωσαϊκά πατώματα 3 0 

4418 72 00 – – Άλλες, με πολλαπλά στρώματα Ατελώς 0 

4418 79 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

4418 90 – Άλλα 

4418 90 10 – – Από επικολλητή ξυλεία Ατελώς 0 

4418 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

4419 00 Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα 

4419 00 10 – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 

Ατελώς 0 

4419 00 90 – Από άλλη ξυλεία Ατελώς 0 

4420 Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα δια 
κοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες 
για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από 
ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη 
επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94 

4420 10 – Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο 

4420 10 11 – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 

3 0 

4420 10 19 – – Από άλλη ξυλεία Ατελώς 0 

4420 90 – Άλλα 

4420 90 10 – – Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα 
διακοσμητικά στοιχεία 

4 0 

– – Άλλη
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δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4420 90 91 – – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 

3 0 

4420 90 99 – – – Από άλλη ξυλεία Ατελώς 0 

4421 Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο 

4421 10 00 – Κρεμάστρες για ενδύματα Ατελώς 0 

4421 90 – Άλλα 

4421 90 91 – – Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες 4 0 

4421 90 98 – – Άλλα Ατελώς 0 

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 - ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΦΕΛΛΟ 

4501 Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορ 
ρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 

4501 10 00 – Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος Ατελώς 0 

4501 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4502 00 00 Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή 
απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με 
σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και 
τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα) 

Ατελώς 0 

4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό 

4503 10 – Πώματα 

4503 10 10 – – Κυλινδρικά 4,7 0 

4503 10 90 – – Άλλα 4,7 0 

4503 90 00 – Άλλα 4,7 0 

4504 Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και 
τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό 

4504 10 – Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορ 
φής. Κύλινδροι πλήρεις, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
δίσκοι 

– – Πώματα 

4504 10 11 – – – Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό 4,7 0 

4504 10 19 – – – Άλλα 4,7 0 

– – Άλλα 

4504 10 91 – – – Με συνδετικά υλικά 4,7 0 

4504 10 99 – – – Άλλα 4,7 0 

4504 90 – Άλλα
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4504 90 20 – – Πώματα 4,7 0 

4504 90 80 – – Άλλα 4,7 0 

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 

4601 Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρό 
μοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επί 
πεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό 
των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση 
των καρπών κλπ.) 

– Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες- 
πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες 

4601 21 – – Από μπαμπού 

4601 21 10 – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από 
πλεκτικές ύλες 

3,7 0 

4601 21 90 – – – Άλλα 2,2 0 

4601 22 – – Από καλάμια του είδους rotin 

4601 22 10 – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από 
πλεκτικές ύλες 

3,7 0 

4601 22 90 – – – Άλλα 2,2 0 

4601 29 – – Άλλα 

4601 29 10 – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από 
πλεκτικές ύλες 

3,7 0 

4601 29 90 – – – Άλλες 2,2 0 

– Άλλα 

4601 92 – – Από μπαμπού 

4601 92 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4601 92 10 – – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη 
από πλεκτικές ύλες 

3,7 0 

4601 92 90 – – – – Άλλα 2,2 0 

4601 93 – – Από καλάμια του είδους rotin 

4601 93 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4601 93 10 – – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη 
από πλεκτικές ύλες 

3,7 0 

4601 93 90 – – – – Άλλα 2,2 0 

4601 94 – – Από άλλες φυτικές ύλες
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4601 94 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4601 94 10 – – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη 
από πλεκτικές ύλες 

3,7 0 

4601 94 90 – – – – Άλλα 2,2 0 

4601 99 – – Άλλα 

4601 99 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες 

1,7 0 

– – – Άλλα 

4601 99 10 – – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη 
από πλεκτικές ύλες 

4,7 0 

4601 99 90 – – – – Άλλα 2,7 0 

4602 Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε 
καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη 
βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς 
σπόγγους (λούφα) 

– Από φυτικές ύλες 

4602 11 00 – – Από μπαμπού 3,7 0 

4602 12 00 – – Από καλάμια του είδους rotin 3,7 0 

4602 19 – – Άλλα 

4602 19 10 – – – Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία 
ή προστασία 

1,7 0 

– – – Άλλα 

4602 19 91 – – – – Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευ 
θείας σε καθορισμένη μορφή 

3,7 0 

4602 19 99 – – – – Άλλα 3,7 0 

4602 90 00 – Άλλα 4,7 0 

47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 - ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤ 
ΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥ 
ΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

4701 00 Μηχανικοί πολτοί από ξύλο 

4701 00 10 – Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο Ατελώς 0 

4701 00 90 – Άλλοι Ατελώς 0 

4702 00 00 Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση Ατελώς 0 

4703 Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό 
άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση 

– Αλεύκαστοι
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4703 11 00 – – Κωνοφόρων Ατελώς 0 

4703 19 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων Ατελώς 0 

– Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι 

4703 21 00 – – Κωνοφόρων Ατελώς 0 

4703 29 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων Ατελώς 0 

4704 Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολ 
τούς για διάλυση 

– Αλεύκαστοι 

4704 11 00 – – Κωνοφόρων Ατελώς 0 

4704 19 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων Ατελώς 0 

– Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι 

4704 21 00 – – Κωνοφόρων Ατελώς 0 

4704 29 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0 

4706 Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι 
(απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες 

4706 10 00 – Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού Ατελώς 0 

4706 20 00 – Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι 
(απορρίμματα και αποκόμματα) 

Ατελώς 0 

4706 30 00 – Άλλα, από μπαμπού Ατελώς 0 

– Άλλοι 

4706 91 00 – – Μηχανικοί Ατελώς 0 

4706 92 00 – – Χημικοί Ατελώς 0 

4706 93 00 – – Ημιχημικοί Ατελώς 0 

4707 Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμ 
ματα) 

4707 10 00 – Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυμα 
τοειδή 

Ατελώς 0 

4707 20 00 – Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο 
χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα 

Ατελώς 0 

4707 30 – Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό 
(π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα) 

4707 30 10 – – Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλε 
φωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα 

Ατελώς 0
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4707 30 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4707 90 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορ 
ρίμματα και κατάλοιπα 

4707 90 10 – – Μη ξεδιαλεγμένα Ατελώς 0 

4707 90 90 – – Ξεδιαλεγμένα Ατελώς 0 

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 - ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

4801 00 00 Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα Ατελώς 0 

4802 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την εκτύπωση ή 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, άλλα από το χαρτί 
των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται 
φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) 

4802 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποί 
ητο χαρτί) 

Ατελώς 0 

4802 20 00 – Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαί 
σθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα 

Ατελώς 0 

4802 40 – Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας 

4802 40 10 – – Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου 
το 10 %, κατ’ ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους 
σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες 

Ατελώς 0 

4802 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχα 
νική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ’ ανώτατο όριο, κατά 
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες 
ίνες 

4802 54 00 – – Με βάρος κατά m 2 κατώτερο των 40 g Ατελώς 0 

4802 55 – – Με βάρος κατά m 2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ 
βαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους 

4802 55 15 – – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 40 g αλλά κατώ 
τερο των 60 g 

Ατελώς 0 

4802 55 25 – – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 60 g αλλά κατώτερο 
των 75 g 

Ατελώς 0 

4802 55 30 – – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 75 g αλλά κατώτερο 
των 80 g 

Ατελώς 0 

4802 55 90 – – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 80 g Ατελώς 0 

4802 56 – – Με βάρος κατά m 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ 
βαίνει τα 150 g, σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν 
υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 
297 mm όταν είναι αδίπλωτα: 

4802 56 20 – – – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά έχει μήκος 297 mm και 
η άλλη 210 mm (διαστάσεις Α4) 

Ατελώς 0 

4802 56 80 – – – Άλλα Ατελώς 0
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4802 57 00 – – Άλλα, με βάρος κατά m 2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν 
υπερβαίνει τα 150 g 

Ατελώς 0 

4802 58 – – Με βάρος κατά m 2 που υπερβαίνει τα 150 g 

4802 58 10 – – – Σε κυλίνδρους Ατελώς 0 

4802 58 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % 
κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες 
που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή χημικοτεχνική μέθοδο 

4802 61 – – Σε κυλίνδρους 

4802 61 15 – – – Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m 2 και των οποίων 
περισσότερο του 50 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύν 
θεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική 
μέθοδο 

Ατελώς 0 

4802 61 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4802 62 00 – – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι 
αδίπλωτα 

Ατελώς 0 

4802 69 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4803 00 Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες 
καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), 
πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες 
οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτι 
δωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο, 
χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε 
ρολούς ή φύλλα 

4803 00 10 – Χαρτοβάμβακας Ατελώς 0 

– Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 
με την ονομασία «tissue», με βάρος, κατά πτυχή, κατά m 2 

4803 00 31 – – Που δεν υπερβαίνει τα 25 g Ατελώς 0 

4803 00 39 – – Που υπερβαίνει τα 25 g Ατελώς 0 

4803 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

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

– Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία «kraftliner» 

4804 11 – – Μη λευκασμένα 

– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

4804 11 11 – – – – Με βάρος κατά m 2 κατώτερο των 150 g Ατελώς 0 

4804 11 15 – – – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώ 
τερο των 175 g 

Ατελώς 0 

4804 11 19 – – – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 175 g Ατελώς 0
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4804 11 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 19 – – Άλλα 

– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

– – – – Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεύκαστες 
στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκα 
σμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά m 2 

4804 19 11 – – – – – Κατώτερο των 150 g Ατελώς 0 

4804 19 15 – – – – – Ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g Ατελώς 0 

4804 19 19 – – – – – Ίσο ή ανώτερο των 175 g Ατελώς 0 

– – – – Άλλα, με βάρος κατά m 2 : 

4804 19 31 – – – – – Κατώτερο των 150 g Ατελώς 0 

4804 19 38 – – – – – Ίσο ή ανώτερο των 150 g Ατελώς 0 

4804 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας 

4804 21 – – Μη λευκασμένο 

4804 21 10 – – – Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 21 90 – – – Άλλο Ατελώς 0 

4804 29 – – Άλλο 

4804 29 10 – – – Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 29 90 – – – Άλλο Ατελώς 0 

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m 2 που δεν 
υπερβαίνει τα 150 g 

4804 31 – – Μη λευκασμένα 

– – – Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

4804 31 51 – – – – Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις Ατελώς 0 

4804 31 58 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 31 80 – – – Άλλα Ατελώς 0
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4804 39 – – Άλλα 

– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

4804 39 51 – – – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα Ατελώς 0 

4804 39 58 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 39 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m 2 περισσότερο 
από 150 g αλλά λιγότερο από 225 g 

4804 41 – – Μη λευκασμένα 

4804 41 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

4804 41 91 – – – – Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία «saturating kraft» Ατελώς 0 

4804 41 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 42 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό 
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης 
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική 
μέθοδο 

4804 42 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 42 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 49 – – Άλλα 

4804 49 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 49 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m 2 ίσο ή 
ανώτερο των 225 g 

4804 51 – – Μη λευκασμένα 

4804 51 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 51 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 52 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό 
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης 
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική 
μέθοδο
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4804 52 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 52 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4804 59 – – Άλλα 

4804 59 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % 
τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνο 
νται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 

Ατελώς 0 

4804 59 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4805 Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίν 
δρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία 
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφα 
λαίου αυτού 

– Χαρτί για αυλακώσεις 

4805 11 00 – – Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις Ατελώς 0 

4805 12 00 – – Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις Ατελώς 0 

4805 19 – – Άλλα 

4805 19 10 – – – Wellenstoff Ατελώς 0 

4805 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Τestliner (ανακυκλωμένες ίνες) 

4805 24 00 – – Με βάρος κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g Ατελώς 0 

4805 25 00 – – Με βάρος κατά m 2 που υπερβαίνει τα 150 g Ατελώς 0 

4805 30 – Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλα 
τος 

4805 30 10 – – Με βάρος κατά m 2 κατώτερο των 30 g Ατελώς 0 

4805 30 90 – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 30 g Ατελώς 0 

4805 40 00 – Χαρτί και χαρτόνι, διηθητικά Ατελώς 0 

4805 50 00 – Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή 
επιφάνεια 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

4805 91 00 – – Με βάρος κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g Ατελώς 0 

4805 92 00 – – Με βάρος κατά m 2 που υπερβαίνει τα 150 g, αλλά λιγότερο 
από 225 g 

Ατελώς 0 

4805 93 – – Με βάρος κατά m 2 ίσο ή ανώτερο των 225 g 

4805 93 20 – – – Από ανακυκλωμένο χαρτί Ατελώς 0 

4805 93 80 – – – Άλλα Ατελώς 0
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4806 Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, 
χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγρα 
φής και χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά 
που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδια 
φανή, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 

4806 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος 
(φυτική περγαμηνή) 

Ατελώς 0 

4806 20 00 – Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof) Ατελώς 0 

4806 30 00 – Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος) Ατελώς 0 

4806 40 – Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που 
έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή 

4806 40 10 – – Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» Ατελώς 0 

4806 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4807 00 Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, 
χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, 
έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα 

4807 00 30 – Από ανακυκλωμένο χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί Ατελώς 0 

4807 00 80 – Άλλα Ατελώς 0 

4808 Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επι 
κάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίν 
δρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4803 

4808 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα Ατελώς 0 

4808 20 00 – Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή 
πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο 

Ατελώς 0 

4808 30 00 – Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα 
ή διάτρητα 

Ατελώς 0 

4808 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4809 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοαντι 
γραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μετα 
φορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με 
επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυ 
γράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους 
ή σε φύλλα 

4809 20 – Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» 

4809 20 10 – – Σε κυλίνδρους Ατελώς 0 

4809 20 90 – – Σε φύλλα Ατελώς 0 

4809 90 – Άλλα 

4809 90 10 – – Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί Ατελώς 0 

4809 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4810 Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες 
ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, 
με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματι 
σμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, 
σε όλα τα μεγέθη 

– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς 
ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο 
ή των οποίων το 10 %, κατ’ ανώτατο όριο, κατά βάρος της 
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες 

4810 13 – – Σε κυλίνδρους 

4810 13 20 – – – Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτο 
ευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος 
κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g 

Ατελώς 0 

4810 13 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4810 14 – – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι 
αδίπλωτα 

4810 14 20 – – – Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτο 
ευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος 
κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g 

Ατελώς 0 

4810 14 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4810 19 – – Άλλα 

4810 19 10 – – – Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτο 
ευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος 
κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g 

Ατελώς 0 

4810 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων 
περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθε 
σης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημι 
κομηχανική μέθοδο 

4810 22 – – Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC» 

4810 22 10 – – – Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 15 cm ή σε 
φύλλα, των οποίων ή μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 cm και η 
άλλη πλευρά υπερβαίνει τα 15 cm όταν είναι αδίπλωτα 

Ατελώς 0 

4810 22 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4810 29 – – Άλλα 

4810 29 30 – – – Σε κυλίνδρους Ατελώς 0 

4810 29 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γρα 
φικούς σκοπούς
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4810 31 00 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό 
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης 
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική 
μέθοδο, βάρους κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g 

Ατελώς 0 

4810 32 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό 
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης 
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική 
μέθοδο, βάρους κατά m 2 που υπερβαίνει τα 150 g 

4810 32 10 – – – Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη Ατελώς 0 

4810 32 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4810 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια 

4810 92 – – Με πολλές στρώσεις 

4810 92 10 – – – Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη Ατελώς 0 

4810 92 30 – – – Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη Ατελώς 0 

4810 92 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4810 99 – – Άλλα 

4810 99 10 – – – Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από 
καολίνη 

Ατελώς 0 

4810 99 30 – – – Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία Ατελώς 0 

4810 99 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4811 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από 
ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικα 
λυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα 
επιφανειακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα 
μεγέθη, σε ρόλους ή φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους που 
περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810 

4811 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα Ατελώς 0 

– Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες 

4811 41 – – Αυτοκόλλητα 

4811 41 20 – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 cm, στις οποίες το 
επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, 
μη βουλκανισμένο 

Ατελώς 0 

4811 41 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4811 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα 
με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές) 

4811 51 00 – – Λευκασμένα, με βάρος κατά m 2 που υπερβαίνει τα 150 g Ατελώς 0 

4811 59 00 – – Άλλα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4811 60 00 – Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα 
με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη 

Ατελώς 0 

4811 90 00 – Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες 
από ίνες κυτταρίνης 

Ατελώς 0 

4812 00 00 Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις Ατελώς 0 

4813 Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε 
φυλλάδια ή σε σωλήνες 

4813 10 00 – Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες Ατελώς 0 

4813 20 00 – Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm Ατελώς 0 

4813 90 – Άλλα 

4813 90 10 – – Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 5 cm αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 15 cm 

Ατελώς 0 

4813 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4814 Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για 
στόλισμα υαλοστασίων 

4814 10 00 – Χαρτί με την ονομασία «ingrain» Ατελώς 0 

4814 20 00 – Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που απο 
τελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή 
όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, 
χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς δια 
κοσμημένη 

Ατελώς 0 

4814 90 – Άλλα 

4814 90 10 – – Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που 
αποτελείται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρω 
ματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή 
διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή 
επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη 

Ατελώς 0 

4814 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντι 
γραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη 
μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβρά 
νες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και 
συσκευασμένα σε κουτιά 

4816 20 00 – Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» Ατελώς 0 

4816 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονο 
γραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. 
Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 

4817 10 00 – Φάκελοι Ατελώς 0 

4817 20 00 – Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφη 
μένα και δελτάρια αλληλογραφίας 

Ατελώς 0 

4817 30 00 – Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 

Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4818 Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας 
(υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών 
ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή 
χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 
36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα. Χαρτομάνδηλα, χαρτιά 
ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντηλα, χαρτοπετσέτες 
φαγητού, πάνες για μωρά, σερβιέτες και ταμπόν υγιεινής, χάρτινα 
σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, 
υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων 
από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών 
ινών 

4818 10 – Χαρτί υγείας 

4818 10 10 – – Βάρους, κατά πτυχή, κατά m 2 που δεν υπερβαίνει τα 25 g Ατελώς 0 

4818 10 90 – – Βάρους, κατά πτυχή, κατά m 2 που υπερβαίνει τα 25 g Ατελώς 0 

4818 20 – Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα 
καλλωπισμού και πετσέτες χεριών 

4818 20 10 – – Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευά 
σματα καλλωπισμού 

Ατελώς 0 

– – Πετσέτες χεριών 

4818 20 91 – – – Σε κυλίνδρους Ατελώς 0 

4818 20 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4818 30 00 – Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού Ατελώς 0 

4818 40 – Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες 
για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής 

– – Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη 

4818 40 11 – – – Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας Ατελώς 0 

4818 40 13 – – – Ταμπόν υγείας Ατελώς 0 

4818 40 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4818 40 90 – – Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής Ατελώς 0 

4818 50 00 – Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος Ατελώς 0 

4818 90 – Άλλα 

4818 90 10 – – Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

Ατελώς 0 

4818 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4819 Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρί 
νης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια 

4819 10 00 – Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι Ατελώς 0 

4819 20 00 – Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοει 
δές χαρτί ή χαρτόνι 

Ατελώς 0
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4819 30 00 – Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο Ατελώς 0 

4819 40 00 – Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) 
και χωνιά 

Ατελώς 0 

4819 50 00 – Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες 
για δίσκους 

Ατελώς 0 

4819 60 00 – Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια Ατελώς 0 

4820 Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγ 
γελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες), συσ 
σωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα 
φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, 
τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς 
κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), που 
κάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη 
σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι 
δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), 
έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή 
χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα 
βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι 

4820 10 – Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, 
παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για 
υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, 
σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργή 
ματα 

4820 10 10 – – Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγε 
λίες ή για αποδείξεις 

Ατελώς 0 

4820 10 30 – – Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρ 
τιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για 
υπενθυμίσεις 

Ατελώς 0 

4820 10 50 – – Σημειωματάρια-ημερολόγια Ατελώς 0 

4820 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4820 20 00 – Τετράδια Ατελώς 0 

4820 30 00 – Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων, 
(άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), πουκάμισα και καλύμματα 
για φακέλους εγγράφων 

Ατελώς 0 

4820 40 – Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω 
και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού 

4820 40 10 – – Έντυπα με την ονομασία «συνεχή» Ατελώς 0 

4820 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4820 50 00 – Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές Ατελώς 0 

4820 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4821 Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 

4821 10 – Τυπωμένες 

4821 10 10 – – Αυτοκόλλητες Ατελώς 0 

4821 10 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

4821 90 – Άλλες 

4821 90 10 – – Αυτοκόλλητες Ατελώς 0 

4821 90 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

4822 Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρ 
τόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρυμένα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4822 10 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών 
νημάτων 

Ατελώς 0 

4822 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες 
από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα 
τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή 
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 

4823 20 00 – Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις Ατελώς 0 

4823 40 00 – Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε 
φύλλα ή σε δίσκους 

Ατελώς 0 

– Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, 
από χαρτί ή χαρτόνι 

4823 61 00 – – Από μπαμπού Ατελώς 0 

4823 69 – – Άλλα 

4823 69 10 – – – Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα Ατελώς 0 

4823 69 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

4823 70 – Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα 

4823 70 10 – – Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά Ατελώς 0 

4823 70 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4823 90 – Άλλα 

4823 90 40 – – Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς 

Ατελώς 0 

4823 90 85 – – Άλλα Ατελώς 0 

49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟ 
ΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

4901 Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά 
φύλλα 

4901 10 00 – Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα Ατελώς 0 

– Άλλα 

4901 91 00 – – Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη Ατελώς 0 

4901 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4902 Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονο 
γραφημένες ή με διαφημίσεις
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

4902 10 00 – Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα Ατελώς 0 

4902 90 – Άλλα 

4902 90 10 – – Που εκδίδονται εβδομαδιαίως Ατελώς 0 

4902 90 30 – – Που εκδίδονται μηνιαίως Ατελώς 0 

4902 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

4903 00 00 Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή 
χρωματισμό, για παιδιά 

Ατελώς 0 

4904 00 00 Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω 
και δεμένη 

Ατελώς 0 

4905 Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβά 
νονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρό 
γειες σφαίρες, τυπωμένα 

4905 10 00 – Υδρόγειες σφαίρες Ατελώς 0 

– Άλλα 

4905 91 00 – – Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων Ατελώς 0 

4905 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

4906 00 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 ευαι 
σθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπω 
τικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων 
που αναφέρονται παραπάνω 

Ατελώς 0 

4907 00 Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί 
και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη 
χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρισμένη ονομαστική 
αξία. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι 
μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι 

4907 00 10 – Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα Ατελώς 0 

4907 00 30 – Τραπεζογραμμάτια Ατελώς 0 

4907 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

4908 Χαλκομανίες κάθε είδους 

4908 10 00 – Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν Ατελώς 0 

4908 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

4909 00 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια 
τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογρα 
φημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις
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4909 00 10 – Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα Ατελώς 0 

4909 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

4910 00 00 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

Ατελώς 0 

4911 Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες 
χαρακτικής και οι φωτογραφίες 

4911 10 – Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια 

4911 10 10 – – Εμπορικοί κατάλογοι Ατελώς 0 

4911 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα 

4911 91 00 – – Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες Ατελώς 0 

4911 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 - ΜΕΤΑΞΙ 

5001 00 00 Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των 
ινών τους 

Ατελώς 0 

5002 00 00 Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο Ατελώς 0 

5003 00 00 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορ 
ρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια) 

Ατελώς 0 

5004 00 Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από 
μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5004 00 10 – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 4 0 

5004 00 90 – Άλλα 4 0 

5005 00 Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 

5005 00 10 – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 2,9 0 

5005 00 90 – Άλλα 2,9 0 

5006 00 Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) 

5006 00 10 – Νήματα από μετάξι 5 0 

5006 00 90 – Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέ 
ζες) 

2,9 0 

5007 Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι
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5007 10 00 – Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι 3 0 

5007 20 – Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα 
απορριμμάτων από μετάξι 

– – Κρεπ 

5007 20 11 – – – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 6,9 0 

5007 20 19 – – – Άλλα 6,9 0 

– – Ρongés, honan, shantοung, corah και παρόμοια υφάσματα 
της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με 
απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από 
μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες) 

5007 20 21 – – – Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα 5,3 0 

– – – Άλλα 

5007 20 31 – – – – Απλής ύφανσης 7,5 0 

5007 20 39 – – – – Άλλα 7,5 0 

– – Άλλα 

5007 20 41 – – – Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση 7,2 0 

– – – Άλλα 

5007 20 51 – – – – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 7,2 0 

5007 20 59 – – – – Βαμμένα 7,2 0 

– – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5007 20 61 – – – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 57 cm αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 75 cm 

7,2 0 

5007 20 69 – – – – – Άλλα 7,2 0 

5007 20 71 – – – – Τυπωτά 7,2 0 

5007 90 – Άλλα υφάσματα 

5007 90 10 – – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 6,9 0 

5007 90 30 – – Βαμμένα 6,9 0 

5007 90 50 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6,9 0 

5007 90 90 – – Τυπωτά 6,9 0 

51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 - ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙ 
ΧΕΣ 

5101 Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα 

– Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά
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5101 11 00 – – Μαλλιά από κούρεμα Ατελώς 0 

5101 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την 
απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) 

5101 21 00 – – Μαλλιά από κούρεμα Ατελώς 0 

5101 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

5101 30 00 – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απαν 
θρακωμένα) 

Ατελώς 0 

5102 Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή 
χτενισμένες 

– Τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5102 11 00 – – Από κατσίκα του Κασμίρ Ατελώς 0 

5102 19 – – Άλλα 

5102 19 10 – – – Από κουνέλια Αγκύρας Ατελώς 0 

5102 19 30 – – – Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα Ατελώς 0 

5102 19 40 – – – Από καμήλα (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων), βού 
βαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκα μοχέρ, κατσίκα του Θιβέτ 
και παρόμοιες κατσίκες 

Ατελώς 0 

5102 19 90 – – – Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, 
κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχοπόντικες 

Ατελώς 0 

5102 20 00 – Τρίχες χοντροειδείς Ατελώς 0 

5103 Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντρο 
ειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από 
νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια 

5103 10 – Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5103 10 10 – – Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών 
(μη απανθρακωμένα) 

Ατελώς 0 

5103 10 90 – – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απαν 
θρακωμένα) 

Ατελώς 0 

5103 20 – Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5103 20 10 – – Απορρίμματα από νήματα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

5103 20 91 – – – Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών 
(μη απανθρακωμένα) 

Ατελώς 0
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5103 20 99 – – – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών 
(απανθρακωμένα) 

Ατελώς 0 

5103 30 00 – Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες Ατελώς 0 

5104 00 00 Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντρο 
ειδείς 

Ατελώς 0 

5105 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή 
χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το «μαλλί χτενισμένο 
χύμα») 

5105 10 00 – Μαλλί λαναρισμένο 2 0 

– Μαλλί χτενισμένο 

5105 21 00 – – «Μαλλί χτενισμένο χύμα» 2 0 

5105 29 00 – – Άλλο 2 0 

– Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες 

5105 31 00 – – Από κατσίκα του Κασμίρ 2 0 

5105 39 – – Άλλα 

5105 39 10 – – – Λαναρισμένα 2 0 

5105 39 90 – – – Χτενισμένες 2 0 

5105 40 00 – Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες 2 0 

5106 Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

5106 10 – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί 

5106 10 10 – – Αλεύκαστα 3,8 0 

5106 10 90 – – Άλλα 3,8 0 

5106 20 – Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί 

5106 20 10 – – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 

3,8 0 

– – Άλλα 

5106 20 91 – – – Αλεύκαστα 4 0 

5106 20 99 – – – Άλλα 4 0 

5107 Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

5107 10 – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί 

5107 10 10 – – Αλεύκαστα 3,8 5
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Βασικός 

δασμολογικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5107 10 90 – – Άλλα 3,8 5 

5107 20 – Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί 

– – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 

5107 20 10 – – – Αλεύκαστα 4 0 

5107 20 30 – – – Άλλα 4 0 

– – Άλλα 

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντι 
κές ίνες 

5107 20 51 – – – – Αλεύκαστα 4 0 

5107 20 59 – – – – Άλλα 4 0 

– – – Άλλα σύμμεικτα 

5107 20 91 – – – – Αλεύκαστα 4 0 

5107 20 99 – – – – Άλλα 4 0 

5108 Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενι 
σμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5108 10 – Λαναρισμένα 

5108 10 10 – – Αλεύκαστα 3,2 0 

5108 10 90 – – Άλλα 3,2 0 

5108 20 – Χτενισμένα 

5108 20 10 – – Αλεύκαστα 3,2 0 

5108 20 90 – – Άλλα 3,2 0 

5109 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

5109 10 – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 

5109 10 10 – – Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες 
βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 
500 g 

3,8 0 

5109 10 90 – – Άλλα 5 0 

5109 90 – Άλλα 

5109 90 10 – – Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες 
βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 
500 g 

5 0 

5109 90 90 – – Άλλα 5 0
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5110 00 00 Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και 
ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων 
ή βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

3,5 0 

5111 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας λαναρισμένες 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 

5111 11 00 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m 2 8 0 

5111 19 – – Άλλα 

5111 19 10 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 450 g/m 2 

8 0 

5111 19 90 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m 2 8 0 

5111 20 00 – Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

5111 30 – Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
μη συνεχείς 

5111 30 10 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m 2 8 0 

5111 30 30 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 450 g/m 2 

8 0 

5111 30 90 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m 2 8 0 

5111 90 – Άλλα 

5111 90 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά 
υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50 

7,2 0 

– – Άλλα 

5111 90 91 – – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m 2 8 0 

5111 90 93 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 450 g/m 2 

8 0 

5111 90 99 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m 2 8 0 

5112 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
χτενισμένες 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 

5112 11 00 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 2 8 5 

5112 19 – – Άλλα 

5112 19 10 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 375 g/m 2 

8 5 

5112 19 90 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m 2 8 5 

5112 20 00 – Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 5 

5112 30 – Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
μη συνεχείς
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5112 30 10 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 2 8 0 

5112 30 30 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 375 g/m 2 

8 0 

5112 30 90 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m 2 8 0 

5112 90 – Άλλα 

5112 90 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά 
υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50 

7,2 0 

– – Άλλα 

5112 90 91 – – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 2 8 0 

5112 90 93 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 375 g/m 2 

8 0 

5112 90 99 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m 2 8 0 

5113 00 00 Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και 
ουράς μονόπλων ή βοοειδών) 

5,3 0 

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 - ΒΑΜΒΑΚΙ 

5201 00 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 

5201 00 10 – Υδρόφιλο ή λευκασμένο Ατελώς 0 

5201 00 90 – Άλλο Ατελώς 0 

5202 Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 

5202 10 00 – Απορρίμματα από νήματα Ατελώς 0 

– Άλλα 

5202 91 00 – – Ξεφτίδια Ατελώς 0 

5202 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

5203 00 00 Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο Ατελώς 0 

5204 Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 

– Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5204 11 00 – – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι 4 0 

5204 19 00 – – Άλλα 4 0 

5204 20 00 – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5 0 

5205 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που 
περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

– Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες
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5205 11 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 12 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 13 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 14 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 15 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 
μετρικές μονάδες) 

5205 15 10 – – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 
83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά 
δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) 

4,4 0 

5205 15 90 – – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 
120 μετρικές μονάδες) 

4 0 

– Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες 

5205 21 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 22 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 23 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 24 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 26 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 
106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά 
δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 27 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5205 28 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 
120 μετρικές μονάδες) 

4 0 

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες 

5205 31 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που 
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0
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5205 32 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5205 33 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5205 34 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά 
νήματα) 

4 0 

5205 35 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες 

5205 41 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που 
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

5205 42 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5205 43 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5205 44 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά 
νήματα) 

4 0 

5205 46 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά 
νήματα) 

4 0 

5205 47 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρι 
κές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε 
απλά νήματα) 

4 0 

5205 48 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που 
υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

5206 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που 
περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

– Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες 

5206 11 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 12 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 13 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 

4 0
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5206 14 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 15 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 
μετρικές μονάδες) 

4 0 

– Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες 

5206 21 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει 
τις 14 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 22 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 23 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 24 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5206 25 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 
μετρικές μονάδες) 

4 0 

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες 

5206 31 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που 
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

5206 32 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5206 33 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5206 34 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά 
νήματα) 

4 0 

5206 35 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες 

5206 41 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που 
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

5206 42 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0 

5206 43 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες 
σε απλά νήματα) 

4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5206 44 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά 
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά 
νήματα) 

4 0 

5206 45 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

4 0 

5207 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

5207 10 00 – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι 5 0 

5207 90 00 – Άλλα 5 0 

5208 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά 
βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 2 

– Αλεύκαστα 

5208 11 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 

5208 11 10 – – – Γάζες για την επίδεση τραυμάτων 8 0 

5208 11 90 – – – Άλλα 8 0 

5208 12 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 , 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m 2 , με πλάτος 

5208 12 16 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 12 19 – – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m 2 , με 
πλάτος 

5208 12 96 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 12 99 – – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 13 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5208 19 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Λευκασμένα 

5208 21 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 

5208 21 10 – – – Γάζες για την επίδεση τραυμάτων 8 0 

5208 21 90 – – – Άλλα 8 0 

5208 22 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 , 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m 2 , με πλάτος
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5208 22 16 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 22 19 – – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m 2 , με 
πλάτος 

5208 22 96 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 22 99 – – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 23 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5208 29 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Βαμμένα 

5208 31 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 8 0 

5208 32 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m 2 , με πλάτος 

5208 32 16 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 32 19 – – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m 2 , με 
πλάτος 

5208 32 96 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 32 99 – – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5208 33 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5208 39 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5208 41 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 8 0 

5208 42 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 8 0 

5208 43 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5208 49 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Τυπωτά 

5208 51 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m 2 8 0 

5208 52 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m 2 8 0 

5208 59 – – Άλλα υφάσματα 

5208 59 10 – – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία 
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον 
αριθμό 4 

8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5208 59 90 – – – Άλλα 8 0 

5209 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά 
βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m 2 

– Αλεύκαστα 

5209 11 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5209 12 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5209 19 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Λευκασμένα 

5209 21 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5209 22 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5209 29 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Βαμμένα 

5209 31 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5209 32 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5209 39 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5209 41 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5209 42 00 – – Υφάσματα με την ονομασία «denim» 8 0 

5209 43 00 – – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφαν 
σης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5209 49 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Τυπωτά 

5209 51 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5209 52 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5209 59 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5210 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά 
βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνη 
τές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 2 

– Αλεύκαστα 

5210 11 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5210 19 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Λευκασμένα
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5210 21 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5210 29 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Βαμμένα 

5210 31 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5210 32 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5210 39 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5210 41 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5210 49 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Τυπωτά 

5210 51 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5210 59 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5211 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά 
βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνη 
τές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m 2 

– Αλεύκαστα 

5211 11 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5211 12 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5211 19 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5211 20 00 – Λευκασμένα 8 0 

– Βαμμένα 

5211 31 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5211 32 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5211 39 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5211 41 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5211 42 00 – – Υφάσματα με την ονομασία «denim» 8 0 

5211 43 00 – – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφαν 
σης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5211 49 – – Άλλα υφάσματα 

5211 49 10 – – – Υφάσματα Jacquard 8 0
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Βασικός 

δασμολογικός 
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Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5211 49 90 – – – Άλλα 8 0 

– Τυπωτά 

5211 51 00 – – Απλής ύφανσης 8 0 

5211 52 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5211 59 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5212 Άλλα υφάσματα από βαμβάκι 

– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 2 

5212 11 – – Αλεύκαστα 

5212 11 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 11 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 12 – – Λευκασμένα 

5212 12 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 12 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 13 – – Βαμμένα 

5212 13 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 13 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 14 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5212 14 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 14 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 15 – – Τυπωτά 

5212 15 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 15 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

– Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m 2 

5212 21 – – Αλεύκαστα 

5212 21 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 21 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 22 – – Λευκασμένα 

5212 22 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 22 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 23 – – Βαμμένα
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5212 23 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 23 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 24 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5212 24 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 24 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

5212 25 – – Τυπωτά 

5212 25 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 8 0 

5212 25 90 – – – Άλλα σύμμεικτα 8 0 

53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 - ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 

5301 Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. 
Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 

5301 10 00 – Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο Ατελώς 0 

– Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με 
άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο 

5301 21 00 – – Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο Ατελώς 0 

5301 29 00 – – Άλλο Ατελώς 0 

5301 30 – Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι 

5301 30 10 – – Στουπιά Ατελώς 0 

5301 30 90 – – Απορρίμματα από λινάρι Ατελώς 0 

5302 Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά 
όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα 
ξεφτίδια) 

5302 10 00 – Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο Ατελώς 0 

5302 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

5303 Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτε 
ρικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαί 
ρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργα 
σμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από 
αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα 
από νήματα και τα ξεφτίδια) 

5303 10 00 – Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσω 
τερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακα 
τέργαστες ή μουσκεμένες 

Ατελώς 0 

5303 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

5305 00 00 Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), 
ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, 
αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις 
ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από 
νήματα και τα ξεφτίδια) 

Ατελώς 0
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κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5306 Νήματα από λινάρι 

5306 10 – Απλά 

– – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5306 10 10 – – – Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν 
τις 12 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5306 10 30 – – – Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονά 
δες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5306 10 50 – – – Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 
36 μετρικές μονάδες) 

3,8 0 

5306 10 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5 0 

5306 20 – Στριμμένα ή κορδονωτά 

5306 20 10 – – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 4 0 

5306 20 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5 0 

5307 Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από 
το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών 
της κλάσης 5303 

5307 10 – Απλά 

5307 10 10 – – Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή 
περισσότερο) 

Ατελώς 0 

5307 10 90 – – Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρι 
κών μονάδων) 

Ατελώς 0 

5307 20 00 – Στριμμένα ή κορδονωτά Ατελώς 0 

5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί 

5308 10 00 – Νήματα από κοκοφοίνικα Ατελώς 0 

5308 20 – Νήματα από καννάβι 

5308 20 10 – – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 3 0 

5308 20 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 4,9 0 

5308 90 – Άλλα 

– – Νήματα από ραμί 

5308 90 12 – – – Με τίτλο 277,8 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνουν 
τις 36 μετρικές μονάδες) 

4 0 

5308 90 19 – – – Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 
36 μετρικές μονάδες) 

3,8 0 

5308 90 50 – – Νήματα από χαρτί 4 0 

5308 90 90 – – Άλλα 3,8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5309 Υφάσματα από λινάρι 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι 

5309 11 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 

5309 11 10 – – – Αλεύκαστα 8 0 

5309 11 90 – – – Λευκασμένα 8 0 

5309 19 00 – – Άλλα 8 0 

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λινάρι 

5309 21 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 

5309 21 10 – – – Αλεύκαστα 8 0 

5309 21 90 – – – Λευκασμένα 8 0 

5309 29 00 – – Άλλα 8 0 

5310 Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται 
από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας 
φυτών της κλάσης 5303 

5310 10 – Αλεύκαστα 

5310 10 10 – – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm 4 0 

5310 10 90 – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm 4 0 

5310 90 00 – Άλλα 4 0 

5311 00 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από 
νήματα από χαρτί 

5311 00 10 – Υφάσματα από ραμί 8 0 

5311 00 90 – Άλλα 5,8 0 

54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝ 
ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

5401 Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, 
έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5401 10 – Από ίνες συνθετικές συνεχείς 

– – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 

– – – Νήματα με ψυχή που λέγονται «core yarn» 

5401 10 12 – – – – Πολυεστερικά νήματα περιβεβλημένα από ίνες βάμβακος 4 0 

5401 10 14 – – – – Άλλα 4 0 

– – – Άλλα 

5401 10 16 – – – – Νήματα ελαστικοποιημένα 4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5401 10 18 – – – – Άλλα 4 0 

5401 10 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5 0 

5401 20 – Από ίνες τεχνητές συνεχείς 

5401 20 10 – – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 4 0 

5401 20 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5 0 

5402 Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για 
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex 

– Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

5402 11 00 – – Από αραμίδια 4 0 

5402 19 00 – – Άλλα 4 0 

5402 20 00 – Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες 4 0 

– Νήματα ελαστικοποιημένα 

5402 31 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 
tex ή κατώτερο 

4 0 

5402 32 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 
ανώτερο των 50 tex 

4 0 

5402 33 00 – – Από πολυεστέρες 4 0 

5402 34 00 – – Από πολυπροπυλένιο 4 0 

5402 39 00 – – Άλλα 4 0 

– Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν 
υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο 

5402 44 00 – – Από ελαστομερή 4 0 

5402 45 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 4 0 

5402 46 00 – – Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες 4 0 

5402 47 00 – – Άλλα, από πολυεστέρες 4 0 

5402 48 00 – – Άλλα, από πολυπροπυλένιο 4 0 

5402 49 00 – – Άλλα 4 0 

– Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές 
το μέτρο 

5402 51 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 4 0 

5402 52 00 – – Από πολυεστέρες 4 0 

5402 59 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5402 59 10 – – – Από πολυπροπυλένιο 4 0 

5402 59 90 – – – Άλλα 4 0 

– Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά 

5402 61 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 4 0 

5402 62 00 – – Από πολυεστέρες 4 0 

5402 69 – – Άλλα 

5402 69 10 – – – Από πολυπροπυλένιο 4 0 

5402 69 90 – – – Άλλα 4 0 

5403 Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για 
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex 

5403 10 00 – Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 4 0 

– Άλλα νήματα, απλά 

5403 31 00 – – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με 
στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο 

4 0 

5403 32 00 – – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερ 
βαίνει τις 120 στροφές το μέτρο 

4 0 

5403 33 00 – – Από οξική κυτταρίνη 4 0 

5403 39 00 – – Άλλα 4 0 

– Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά 

5403 41 00 – – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 4 0 

5403 42 00 – – Από οξική κυτταρίνη 4 0 

5403 49 00 – – Άλλα 4 0 

5404 Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των 
οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερ 
βαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό 
άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό 
πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm 

– Νήματα μονόινα 

5404 11 00 – – Από ελαστομερή 4 0 

5404 12 00 – – Άλλα, από πολυπροπυλένιο 4 0 

5404 19 00 – – Άλλα 4 0 

5404 90 – Άλλα 

– – Από πολυπροπυλένιο
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5404 90 11 – – – Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για 
τη συσκευασία 

4 0 

5404 90 19 – – – Άλλα 4 0 

5404 90 90 – – Άλλα 4 0 

5405 00 00 Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των 
οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερ 
βαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό 
άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλά 
τος δεν υπερβαίνει τα 5 mm 

3,8 0 

5406 00 00 Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα 
νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5 0 

5407 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα 
προϊόντα της κλάσης 5404 

5407 10 00 – Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής 
από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες 

8 0 

5407 20 – Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες 
μορφές 

– – Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους 

5407 20 11 – – – Λιγότερο από 3 m 8 0 

5407 20 19 – – – 3 m ή περισσότερο 8 0 

5407 20 90 – – Άλλα 8 0 

5407 30 00 – «Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI 8 0 

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

5407 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 42 00 – – Βαμμένα 8 0 

5407 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407 44 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες 

5407 51 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 52 00 – – Βαμμένα 8 0 

5407 53 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407 54 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
ίνες συνεχείς από πολυεστέρα 

5407 61 – – Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5407 61 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 61 30 – – – Βαμμένα 8 0 

5407 61 50 – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407 61 90 – – – Τυπωτά 8 0 

5407 69 – – Άλλα 

5407 69 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 69 90 – – – Άλλα 8 0 

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
συνθετικές ίνες συνεχείς 

5407 71 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 72 00 – – Βαμμένα 8 0 

5407 73 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407 74 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος 
συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με 
βαμβάκι 

5407 81 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 82 00 – – Βαμμένα 8 0 

5407 83 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407 84 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Άλλα υφάσματα 

5407 91 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5407 92 00 – – Βαμμένα 8 0 

5407 93 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5407 94 00 – – Τυπωτά 8 0 

5408 Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από 
προϊόντα της κλάσης 5405 

5408 10 00 – Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής 
από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 

8 0 

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές 

5408 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5408 22 – – Βαμμένα
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5408 22 10 – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά που δεν υπερ 
βαίνει τα 155 cm, με ενίσχυση από πλέγμα, sergé, croisé ή 
satin 

8 0 

5408 22 90 – – – Άλλα 8 0 

5408 23 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5408 23 10 – – – Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 cm και 
μικρότερο από 140 cm, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 
g/m 2 

8 0 

5408 23 90 – – – Άλλα 8 0 

5408 24 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Άλλα υφάσματα 

5408 31 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5408 32 00 – – Βαμμένα 8 0 

5408 33 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5408 34 00 – – Τυπωτά 8 0 

55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, MH ΣΥΝΕ 
ΧΕΙΣ 

5501 Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς 

5501 10 00 – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 4 0 

5501 20 00 – Από πολυεστέρες 4 0 

5501 30 00 – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 4 0 

5501 40 00 – Από πολυπροπυλένιο 4 0 

5501 90 00 – Άλλα 4 0 

5502 00 Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς 

5502 00 10 – Από βισκόζη 4 0 

5502 00 40 – Από ίνες οξικής κυτταρίνης 4 0 

5502 00 80 – Άλλες 4 0 

5503 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενι 
σμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση 

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

5503 11 00 – – Από αραμίδια 4 0 

5503 19 00 – – Άλλες 4 0 

5503 20 00 – Από πολυεστέρες 4 0 

5503 30 00 – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 4 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/841

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 843 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5503 40 00 – Από πολυπροπυλένιο 4 0 

5503 90 – Άλλες 

5503 90 10 – – Χλωροΐνες 4 0 

5503 90 90 – – Άλλες 4 0 

5504 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες 
ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση 

5504 10 00 – Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 4 0 

5504 90 00 – Άλλες 4 0 

5505 Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημά 
των και τα ξεφτίδια) 

5505 10 – Από συνθετικές ίνες 

5505 10 10 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 4 0 

5505 10 30 – – Από πολυεστέρες 4 0 

5505 10 50 – – Ακρυλικά ή μοντακρυλικά 4 0 

5505 10 70 – – Από πολυπροπυλένιο 4 0 

5505 10 90 – – Άλλα 4 0 

5505 20 00 – Από τεχνητές ίνες 4 0 

5506 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή 
με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση 

5506 10 00 – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 4 0 

5506 20 00 – Από πολυεστέρες 4 0 

5506 30 00 – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 4 0 

5506 90 – Άλλες 

5506 90 10 – – Χλωροΐνες 4 0 

5506 90 90 – – Άλλες 4 0 

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

4 0 

5508 Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, 
έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5508 10 – Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς 

5508 10 10 – – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 4 0 

5508 10 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5 0
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συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5508 20 – Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 

5508 20 10 – – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 4 0 

5508 20 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5 0 

5509 Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για 
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

5509 11 00 – – Απλά 4 0 

5509 12 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά 4 0 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
από πολυεστέρα 

5509 21 00 – – Απλά 4 0 

5509 22 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά 4 0 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
ακρυλικές ή μοντακρυλικές 

5509 31 00 – – Απλά 4 0 

5509 32 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά 4 0 

– Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
συνθετικές ίνες μη συνεχείς 

5509 41 00 – – Απλά 4 0 

5509 42 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά 4 0 

– Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 

5509 51 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς 4 0 

5509 52 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας 

4 0 

5509 53 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 4 0 

5509 59 00 – – Άλλα 4 0 

– Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές 

5509 61 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας 

4 0 

5509 62 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 4 0 

5509 69 00 – – Άλλα 4 0 

– Άλλα νήματα 

5509 91 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας 

4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5509 92 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 4 0 

5509 99 00 – – Άλλα 4 0 

5510 Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για 
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

5510 11 00 – – Απλά 4 0 

5510 12 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά 4 0 

5510 20 00 – Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 

4 0 

5510 30 00 – Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 4 0 

5510 90 00 – Άλλα νήματα 4 0 

5511 Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα 
νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

5511 10 00 – Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 
85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές 

5 0 

5511 20 00 – Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 
85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές 

5 0 

5511 30 00 – Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5 0 

5512 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν του 
λάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
από πολυεστέρα 

5512 11 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5512 19 – – Άλλα 

5512 19 10 – – – Τυπωτά 8 0 

5512 19 90 – – – Άλλα 8 0 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς 
ακρυλικές ή μοντακρυλικές 

5512 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5512 29 – – Άλλα 

5512 29 10 – – – Τυπωτά 8 0 

5512 29 90 – – – Άλλα 8 0 

– Άλλα 

5512 91 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5512 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5512 99 10 – – – Τυπωτά 8 0 

5512 99 90 – – – Άλλα 8 0 

5513 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγό 
τερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως 
ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
170 g/m 2 

– Αλεύκαστα ή λευκασμένα 

5513 11 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 

5513 11 20 – – – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5513 11 90 – – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5513 12 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής 
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη 
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5513 13 00 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 8 0 

5513 19 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Βαμμένα 

5513 21 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 

5513 21 10 – – – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 cm 8 0 

5513 21 30 – – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
165 cm 

8 0 

5513 21 90 – – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm 8 0 

5513 23 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 

5513 23 10 – – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία 
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον 
αριθμό 4 

8 0 

5513 23 90 – – – Άλλα 8 0 

5513 29 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5513 31 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 8 0 

5513 39 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Τυπωτά 

5513 41 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 8 0 

5513 49 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5514 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγό 
τερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως 
ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 g/m 2 

– Αλεύκαστα ή λευκασμένα
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5514 11 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 8 0 

5514 12 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής 
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη 
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5514 19 – – Άλλα υφάσματα 

5514 19 10 – – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 8 0 

5514 19 90 – – – Άλλα 8 0 

– Βαμμένα 

5514 21 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 8 0 

5514 22 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής 
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη 
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5514 23 00 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 8 0 

5514 29 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5514 30 – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5514 30 10 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 8 0 

5514 30 30 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής 
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη 
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5514 30 50 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 8 0 

5514 30 90 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

– Τυπωτά 

5514 41 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 8 0 

5514 42 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής 
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη 
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

8 0 

5514 43 00 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 8 0 

5514 49 00 – – Άλλα υφάσματα 8 0 

5515 Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς 

– Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 

5515 11 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό 
μετάξι βισκόζης 

5515 11 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 11 30 – – – Τυπωτά 8 0 

5515 11 90 – – – Άλλα 8 0 

5515 12 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνε 
χείς 

5515 12 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5515 12 30 – – – Τυπωτά 8 0 

5515 12 90 – – – Άλλα 8 0 

5515 13 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας 

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας, λαναρισμένα 

5515 13 11 – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 13 19 – – – – Άλλα 8 0 

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας, χτενισμένα 

5515 13 91 – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 13 99 – – – – Άλλα 8 0 

5515 19 – – Άλλα 

5515 19 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 19 30 – – – Τυπωτά 8 0 

5515 19 90 – – – Άλλα 8 0 

– Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές 

5515 21 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνε 
χείς 

5515 21 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 21 30 – – – Τυπωτά 8 0 

5515 21 90 – – – Άλλα 8 0 

5515 22 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας 

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας, λαναρισμένα 

5515 22 11 – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 22 19 – – – – Άλλα 8 0 

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας, χτενισμένα 

5515 22 91 – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 22 99 – – – – Άλλα 8 0 

5515 29 00 – – Άλλα 8 0 

– Άλλα υφάσματα 

5515 91 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνε 
χείς
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5515 91 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 91 30 – – – Τυπωτά 8 0 

5515 91 90 – – – Άλλα 8 0 

5515 99 – – Άλλα 

5515 99 20 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5515 99 40 – – – Τυπωτά 8 0 

5515 99 80 – – – Άλλα 8 0 

5516 Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

5516 11 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5516 12 00 – – Βαμμένα 8 0 

5516 13 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5516 14 00 – – Τυπωμένα 8 0 

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες συνεχείς 

5516 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5516 22 00 – – Βαμμένα 8 0 

5516 23 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

5516 23 10 – – – Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 cm ή μεγαλύτερο (για 
στρώματα) 

8 0 

5516 23 90 – – – Άλλα 8 0 

5516 24 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας 

5516 31 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5516 32 00 – – Βαμμένα 8 0 

5516 33 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5516 34 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 

5516 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5516 42 00 – – Βαμμένα 8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5516 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5516 44 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Άλλα 

5516 91 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

5516 92 00 – – Βαμμένα 8 0 

5516 93 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

5516 94 00 – – Τυπωτά 8 0 

56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 - ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ 
ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝ 
ΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

5601 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές 
ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την 
επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντι 
κές ύλες 

5601 10 – Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και 
παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες 

5601 10 10 – – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5 0 

5601 10 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 3,8 0 

– Βάτες. Άλλα είδη από βάτες 

5601 21 – – Από βαμβάκι 

5601 21 10 – – – Υδρόφιλο 3,8 0 

5601 21 90 – – – Άλλο 3,8 0 

5601 22 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

5601 22 10 – – – Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 mm 3,8 0 

– – – Άλλα 

5601 22 91 – – – – Από συνθετικές ίνες 4 0 

5601 22 99 – – – – Από τεχνητές ίνες 4 0 

5601 29 00 – – Άλλα 3,8 0 

5601 30 00 – Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαι 
ρίδια από υφαντικές ύλες 

3,2 0 

5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με 
απανωτές στρώσεις 

5602 10 – Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγ 
μένα 

– – Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις 

– – – Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5602 10 11 – – – – Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών 
(βίβλος) της κλάσης 5303 

6,7 0 

5602 10 19 – – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 6,7 0 

– – – Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα 

5602 10 31 – – – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6,7 0 

5602 10 35 – – – – Από χοντροειδείς τρίχες 6,7 0 

5602 10 39 – – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 6,7 0 

5602 10 90 – – Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ 
σεις 

6,7 0 

– Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 
με απανωτές στρώσεις 

5602 21 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6,7 0 

5602 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 6,7 0 

5602 90 00 – Άλλα 6,7 0 

5603 Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επι 
καλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 

– Από χειροποίητα λεπτά νήματα 

5603 11 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m 2 

5603 11 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 11 90 – – – Άλλα 4,3 0 

5603 12 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 
70 g/m 2 

5603 12 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 12 90 – – – Άλλα 4,3 0 

5603 13 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει 
τα150 g/m 2 

5603 13 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 13 90 – – – Άλλα 4,3 0 

5603 14 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m 2 

5603 14 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 14 90 – – – Άλλα 4,3 0 

– Άλλα 

5603 91 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m 2 

5603 91 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 91 90 – – – Άλλα 4,3 0
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5603 92 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 
70 g/m 2 

5603 92 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 92 90 – – – Άλλα 4,3 0 

5603 93 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m 2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 
150 g/m 2 

5603 93 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 93 90 – – – Άλλα 4,3 0 

5603 94 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m 2 

5603 94 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 4,3 0 

5603 94 90 – – – Άλλα 4,3 0 

5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. 
Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επεν 
δυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη 

5604 10 00 – Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά 4 0 

5604 90 – Άλλα 

5604 90 10 – – Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα 
πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ύλες βισκόζης, εμποτι 
σμένα ή επιχρισμένα 

4 0 

5604 90 90 – – Άλλα 4 0 

5605 00 00 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περι 
τυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται 
από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, 
λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 

4 0 

5606 00 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λου 
ρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυ 
λιγμένα με νήματα από υφαντικές ύλες, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης 
και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα 
από υφαντικές ύλες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία 
«αλυσιδίτσα» 

5606 00 10 – Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» 8 0 

– Άλλα 

5606 00 91 – – Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες 5,3 0 

5606 00 99 – – Άλλα 5,3 0 

5607 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καου 
τσούκ ή πλαστική ύλη 

– Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave 

5607 21 00 – – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 12 0 

5607 29 – – Άλλα 

5607 29 10 – – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m) 12 0
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5607 29 90 – – – Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο 12 0 

– Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο 

5607 41 00 – – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 8 0 

5607 49 – – Άλλα 

– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 49 11 – – – – Πλεκτά 8 0 

5607 49 19 – – – – Άλλα 8 0 

5607 49 90 – – – Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο 8 0 

5607 50 – Από άλλες συνθετικές ίνες 

– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες 

– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 50 11 – – – – Πλεκτά 8 0 

5607 50 19 – – – – Άλλα 8 0 

5607 50 30 – – – Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο 8 0 

5607 50 90 – – Από άλλες συνθετικές ίνες 8 0 

5607 90 – Άλλα 

5607 90 20 – – Από αβάκα (καννάβι της Μανίλας ή Musa textilis Nee) ή από 
άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα). Από γιούτα ή άλλες υφαντι 
κές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορι 
σμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303 

6 0 

5607 90 90 – – Άλλα 8 0 

5608 Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται 
από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την 
αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες 

– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

5608 11 – – Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία 

– – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

5608 11 11 – – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά 8 0 

5608 11 19 – – – – Από νήμα 8 0 

– – – Άλλα 

5608 11 91 – – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά 8 0 

5608 11 99 – – – – Από νήμα 8 0
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5608 19 – – Άλλα 

– – – Δίχτυα έτοιμα 

– – – – Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια 

5608 19 11 – – – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά 8 0 

5608 19 19 – – – – – Άλλα 8 0 

5608 19 30 – – – – Άλλα 8 0 

5608 19 90 – – – Άλλα 8 0 

5608 90 00 – Άλλα 8 0 

5609 00 00 Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

5,8 0 

57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 - ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕ 
ΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

5701 Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα 
νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι 

5701 10 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5701 10 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συνολικά μετάξι ή 
απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe» 

8 0 

5701 10 90 – – Άλλοι 8 MAX 2,8 
EUR/m 2 

0 

5701 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

5701 90 10 – – Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία 
«schappe», από συνθετικές ίνες, από νήματα της κλάσης 
5605 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από 
μέταλλο 

8 0 

5701 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 3,5 0 

5702 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφα 
σμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σου 
μάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι 

5702 10 00 – Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και 
παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι 

3 0 

5702 20 00 – Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα 4 0 

– Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα 

5702 31 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5702 31 10 – – – Τάπητες Axminster 8 0 

5702 31 80 – – – Άλλα 8 0 

5702 32 – – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

5702 32 10 – – – Τάπητες Axminster 8 0
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5702 32 90 – – – Άλλα 8 0 

5702 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

– Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα 

5702 41 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5702 41 10 – – – Τάπητες Axminster 8 0 

5702 41 90 – – – Άλλα 8 0 

5702 42 – – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

5702 42 10 – – – Τάπητες Axminster 8 0 

5702 42 90 – – – Άλλα 8 0 

5702 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

5702 50 – Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα 

5702 50 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

5702 50 31 – – – Από πολυπροπυλένιο 8 0 

5702 50 39 – – – Άλλα 8 0 

5702 50 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

– Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα 

5702 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5702 92 – – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

5702 92 10 – – – Από πολυπροπυλένιο 8 0 

5702 92 90 – – – Άλλα 8 0 

5702 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

5703 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φου 
ντωτά, έστω και έτοιμα 

5703 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5703 20 – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

– – Τυπωτά 

5703 20 11 – – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 8 0 

5703 20 19 – – – Άλλα 8 0 

– – Άλλα
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5703 20 91 – – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 8 0 

5703 20 99 – – – Άλλα 8 0 

5703 30 – Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

– – Από πολυπροπυλένιο 

5703 30 11 – – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 8 0 

5703 30 19 – – – Άλλα 8 0 

– – Άλλα 

5703 30 81 – – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 8 0 

5703 30 89 – – – Άλλα 8 0 

5703 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

5703 90 10 – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 8 0 

5703 90 90 – – Άλλα 8 0 

5704 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά 
ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα 

5704 10 00 – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m 6,7 0 

5704 90 00 – Άλλα 6,7 0 

5705 00 Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω 
και έτοιμα 

5705 00 10 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

5705 00 30 – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 8 0 

5705 00 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩ 
ΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙ 
ΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

5801 Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα 
από τα είδη των κλάσεων 5802 ή 5806 

5801 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

– Από βαμβάκι 

5801 21 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα 8 0 

5801 22 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 8 0 

5801 23 00 – – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 8 0 

5801 24 00 – – Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épin
glés) 

8 0
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5801 25 00 – – Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα 8 0 

5801 26 00 – – Υφάσματα σενίλλης 8 0 

– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

5801 31 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα 8 0 

5801 32 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 8 0 

5801 33 00 – – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 8 0 

5801 34 00 – – Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épin
glés) 

8 0 

5801 35 00 – – Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα 8 0 

5801 36 00 – – Υφάσματα σενίλλης 8 0 

5801 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

5801 90 10 – – Από λινάρι 8 0 

5801 90 90 – – Άλλα 8 0 

5802 Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της 
κλάσης 5806. Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα 
προϊόντα της κλάσης 5703 

– Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι 

5802 11 00 – – Αλεύκαστα 8 0 

5802 19 00 – – Άλλα 8 0 

5802 20 00 – Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές 
ύλες 

8 0 

5802 30 00 – Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες 8 0 

5803 00 Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806 

5803 00 10 – Από βαμβάκι 5,8 0 

5803 00 30 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 7,2 0 

5803 00 90 – Άλλα 8 0 

5804 Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβά 
νονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες σε 
τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από 
τα είδη των κλάσεων 6002 μέχρι 6006 

5804 10 – Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους 

– – Ομοιόμορφης ύφανσης 

5804 10 11 – – – Υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους 6,5 0 

5804 10 19 – – – Άλλα 6,5 0
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5804 10 90 – – Άλλα 8 0 

– Δαντέλες με τη μηχανή 

5804 21 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

5804 21 10 – – – Με μηχανικά αδράχτια 8 0 

5804 21 90 – – – Άλλα 8 0 

5804 29 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

5804 29 10 – – – Με μηχανικά αδράχτια 8 0 

5804 29 90 – – – Άλλα 8 0 

5804 30 00 – Δαντέλες με το χέρι 8 0 

5805 00 00 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάν 
δρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντη 
μένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα 

5,6 0 

5806 Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807. Ταινίες 
χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα 
(bolducs) 

5806 10 00 – Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα 
σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά σπογγώδους μορφής 

6,3 0 

5806 20 00 – Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή 
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 

7,5 0 

– Άλλα είδη κορδελοποιίας 

5806 31 00 – – Από βαμβάκι 7,5 0 

5806 32 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

5806 32 10 – – – Με πραγματικές ούγιες 7,5 0 

5806 32 90 – – – Άλλα 7,5 0 

5806 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 7,5 0 

5806 40 00 – Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και 
κολλημένα (bolducs) 

6,2 0 

5807 Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε 
τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα 

5807 10 – Υφασμένα 

5807 10 10 – – Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα 6,2 0 

5807 10 90 – – Άλλα 6,2 0 

5807 90 – Άλλα

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/857

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 859 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5807 90 10 – – Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο 6,3 0 

5807 90 90 – – Άλλα 8 0 

5808 Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη 
διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά. 
Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, 
καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη 

5808 10 00 – Ταινιοπλέγματα σε τόπια 5 0 

5808 90 00 – Άλλα 5,3 0 

5809 00 00 Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα 
από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από 
επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 5605, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρή 
σεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

5,6 0 

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέ 
δια 

5810 10 – Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση απο 
κομμένη 

5810 10 10 – – Αξίας που υπερβαίνει τα 35 EUR το kg καθαρού βάρους 5,8 0 

5810 10 90 – – Άλλα 8 0 

– Άλλα κεντήματα 

5810 91 – – Από βαμβάκι 

5810 91 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg (καθαρού 
βάρους) 

5,8 0 

5810 91 90 – – – Άλλα 7,2 0 

5810 92 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

5810 92 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους 5,8 0 

5810 92 90 – – – Άλλα 7,2 0 

5810 99 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

5810 99 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα EUR 17,50/kg (καθαρού βάρους) 5,8 0 

5810 99 90 – – – Άλλα 7,2 0 

5811 00 00 Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή 
περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια 
ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγκρατη 
μένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα 
από τα κεντήματα της κλάσης 5810 

8 0 

59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, 
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογρά 
φηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη 
ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και 
παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
πιλοποιία
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5901 10 00 – Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. 

6,5 0 

5901 90 00 – Άλλα 6,5 0 

5902 Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβά 
νονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα 
πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης 

5902 10 – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 

5902 10 10 – – Εμποτισμένα με καουτσούκ 5,6 0 

5902 10 90 – – Άλλα 8 0 

5902 20 – Από πολυεστέρες 

5902 20 10 – – Εμποτισμένα με καουτσούκ 5,6 0 

5902 20 90 – – Άλλα 8 0 

5902 90 – Άλλα 

5902 90 10 – – Εμποτισμένα με καουτσούκ 5,6 0 

5902 90 90 – – Άλλα 8 0 

5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική 
ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα 
της κλάσης 5902 

5903 10 – Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 

5903 10 10 – – Εμποτισμένα 8 0 

5903 10 90 – – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 8 0 

5903 20 – Με πολυουρεθάνη 

5903 20 10 – – Εμποτισμένα 8 0 

5903 20 90 – – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 8 0 

5903 90 – Άλλα 

5903 90 10 – – Εμποτισμένα 8 0 

– – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 

5903 90 91 – – – Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των 
οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη 

8 0 

5903 90 99 – – – Άλλα 8 0 

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτε 
λούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε 
υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες 

5904 10 00 – Λινοτάπητες 5,3 0 

5904 90 00 – Άλλα 5,3 0 

5905 00 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5905 00 10 – Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα 
κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα 

5,8 0 

– Άλλες 

5905 00 30 – – Από λινάρι 8 0 

5905 00 50 – – Από γιούτα 4 0 

5905 00 70 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

5905 00 90 – – Άλλες 6 0 

5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 5902 

5906 10 00 – Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm 4,6 0 

– Άλλα 

5906 91 00 – – Πλεκτά 6,5 0 

5906 99 – – Άλλα 

5906 99 10 – – – Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο γ) του 
κεφαλαίου αυτού 

8 0 

5906 99 90 – – – Άλλα 5,6 0 

5907 00 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφά 
σματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργα 
στηρίων ή για ανάλογες χρήσεις 

5907 00 10 – Υφάσματα κερωμένα και άλλα υφάσματα επικαλυμμένα με επί 
χρισμα με βάση το λάδι 

4,9 0 

5907 00 90 – Άλλα 4,9 0 

5908 00 00 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντι 
κές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. 
Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησι 
μεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα 

5,6 0 

5909 00 Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, 
έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες 

5909 00 10 – Από συνθετικές ίνες 6,5 0 

5909 00 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 6,5 0 

5910 00 00 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, 
έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλαστικό 
υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά 

5,1 0 

5911 Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που ανα 
φέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου αυτού 

5911 10 00 – Υφάσματα, πιλήματα και 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 προορίζο 
νται για την επικάλυψη των αδραχτιών 

5,3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

5911 20 00 – Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα 4,6 0 

– Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνέ 
νωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές 
μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσι 
μέντο) 

5911 31 – – Βάρους ανά m 2 κατώτερου των 650 g 

– – – Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

5911 31 11 – – – – Υφάσματα πιληματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των 
τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές 

5,8 0 

5911 31 19 – – – – Άλλα 5,8 0 

5911 31 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 4,4 0 

5911 32 – – Βάρους ανά m 2 ίσου ή ανώτερου των 650 g 

5911 32 10 – – – Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5,8 0 

5911 32 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 4,4 0 

5911 40 00 – 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 

6 0 

5911 90 – Άλλα 

5911 90 10 – – Από πίλημα 6 0 

5911 90 90 – – Άλλα 6 0 

60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

6001 Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα 
με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα») και υφάσματα βροχιδωτά, 
όλα πλεκτά 

6001 10 00 – Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα» 8 0 

– Υφάσματα βροχιδωτά 

6001 21 00 – – Από βαμβάκι 8 0 

6001 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

6001 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

– Άλλα 

6001 91 00 – – Από βαμβάκι 8 0 

6001 92 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 8 0 

6001 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6002 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που 
περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή 
νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001
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Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

6002 40 00 – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστο 
μερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ 

8 0 

6002 90 00 – Άλλα 6,5 0 

6003 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα 
από εκείνα των κλάσεων 6001 και 6002 

6003 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

6003 20 00 – Από βαμβάκι 8 0 

6003 30 – Από συνθετικές ίνες 

6003 30 10 – – Δαντέλες Raschel 8 0 

6003 30 90 – – Άλλα 8 0 

6003 40 00 – Από τεχνητές ίνες 8 0 

6003 90 00 – Άλλα 8 0 

6004 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέ 
χουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή 
νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001 

6004 10 00 – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστο 
μερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ 

8 0 

6004 90 00 – Άλλα 6,5 0 

6005 Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιριτιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001 μέχρι 6004 

– Από βαμβάκι 

6005 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

6005 22 00 – – Βαμμένα 8 0 

6005 23 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

6005 24 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Από συνθετικές ίνες 

6005 31 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 

6005 31 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6005 31 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για 
παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και 
παράθυρα 

8 0 

6005 31 90 – – – Άλλα 8 0 

6005 32 – – Βαμμένα 

6005 32 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6005 32 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για 
παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και 
παράθυρα 

8 0
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6005 32 90 – – – Άλλα 8 0 

6005 33 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

6005 33 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6005 33 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για 
παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και 
παράθυρα 

8 0 

6005 33 90 – – – Άλλα 8 0 

6005 34 – – Τυπωτά 

6005 34 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6005 34 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για 
παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και 
παράθυρα 

8 0 

6005 34 90 – – – Άλλα 8 0 

– Από τεχνητές ίνες 

6005 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

6005 42 00 – – Βαμμένα 8 0 

6005 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

6005 44 00 – – Τυπωτά 8 0 

6005 90 – Άλλα 

6005 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

6005 90 90 – – Άλλα 8 0 

6006 Άλλα πλεκτά υφάσματα 

6006 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

– Από βαμβάκι 

6006 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

6006 22 00 – – Βαμμένα 8 0 

6006 23 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

6006 24 00 – – Τυπωτά 8 0 

– Από συνθετικές ίνες 

6006 31 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 

6006 31 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6006 31 90 – – – Άλλα 8 0 

6006 32 – – Βαμμένα 

6006 32 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

6006 32 90 – – – Άλλα 8 0 

6006 33 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 

6006 33 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6006 33 90 – – – Άλλα 8 0 

6006 34 – – Τυπωτά 

6006 34 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες 
και παράθυρα 

8 0 

6006 34 90 – – – Άλλα 8 0 

– Από τεχνητές ίνες 

6006 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα 8 0 

6006 42 00 – – Βαμμένα 8 0 

6006 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 8 0 

6006 44 00 – – Τυπωτά 8 0 

6006 90 00 – Άλλα 8 0 

61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΠΛΕΚΤΑ 

6101 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, 
από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 
6103 

6101 20 – Από βαμβάκι 

6101 20 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6101 20 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6101 30 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6101 30 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6101 30 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6101 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6101 90 20 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6101 90 80 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6102 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, 
από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της 
κλάσης 6104

EL L 127/864 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)866 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

6102 10 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6102 10 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6102 10 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6102 20 – Από βαμβάκι 

6102 20 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6102 20 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6102 30 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6102 30 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6102 30 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6102 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6102 90 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 12 0 

6102 90 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 12 0 

6103 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και 
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από 
πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 

6103 10 00 – Κουστούμια-ταγιέρ 12 0 

– Σύνολα 

6103 22 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6103 23 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6103 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Σακάκια 

6103 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6103 32 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6103 33 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6103 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια 
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) 

6103 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6103 42 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6103 43 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/865

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 867 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή 
Βασικός 

δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία 
σταδιακής 

κατάργησης 
Τιμή εισόδου 

6103 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φού 
στες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και 
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από 
πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 

– Κουστούμια-ταγιέρ 

6104 13 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6104 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Σύνολα 

6104 22 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6104 23 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6104 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Ζακέτες 

6104 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6104 32 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6104 33 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6104 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Φορέματα 

6104 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6104 42 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6104 43 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6104 44 00 – – Από τεχνητές ίνες 12 0 

6104 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ) 

6104 51 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6104 52 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6104 53 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6104 59 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια 
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) 

6104 61 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6104 62 00 – – Από βαμβάκι 12 0
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κατάργησης 
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6104 63 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6104 69 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6105 Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια 

6105 10 00 – Από βαμβάκι 12 0 

6105 20 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6105 20 10 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6105 20 90 – – Από τεχνητές ίνες 12 0 

6105 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6105 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6105 90 90 – – Άλλα 12 0 

6106 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα 
και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 

6106 10 00 – Από βαμβάκι 12 0 

6106 20 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6106 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6106 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6106 90 30 – – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 12 0 

6106 90 50 – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6106 90 90 – – Άλλα 12 0 

6107 Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωμα 
τίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 

– Σλιπ και σώβρακα 

6107 11 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6107 12 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6107 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Νυχτικά και πιτζάμες 

6107 21 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6107 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6107 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα
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6107 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6107 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6108 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζά 
μες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες 
ή κορίτσια 

– Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια 

6108 11 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6108 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Σλιπ και κιλότες 

6108 21 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6108 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6108 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Νυχτικά και πιτζάμες 

6108 31 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6108 32 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6108 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα 

6108 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6108 92 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6108 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6109 Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό 

6109 10 00 – Από βαμβάκι 12 0 

6109 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6109 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6109 90 30 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6109 90 90 – – Άλλα 12 0 

6110 Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό 

– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6110 11 – – Από μαλλί
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6110 11 10 – – – Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50 % 
κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 g ή περισσότερο κατά 
μονάδα 

10,5 0 

– – – Άλλα 

6110 11 30 – – – – Για άντρες ή αγόρια 12 0 

6110 11 90 – – – – Για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6110 12 – – Από κατσίκα του Κασμίρ 

6110 12 10 – – – Για άντρες ή αγόρια 12 0 

6110 12 90 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6110 19 – – Άλλα 

6110 19 10 – – – Για άντρες ή αγόρια 12 0 

6110 19 90 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6110 20 – Από βαμβάκι 

6110 20 10 – – Σου-πουλ 12 0 

– – Άλλα 

6110 20 91 – – – Για άντρες ή αγόρια 12 0 

6110 20 99 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6110 30 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6110 30 10 – – Σου-που 12 0 

– – Άλλα 

6110 30 91 – – – Για άντρες ή αγόρια 12 0 

6110 30 99 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6110 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6110 90 10 – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6110 90 90 – – Άλλα 12 0 

6111 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη 

6111 20 – Από βαμβάκι 

6111 20 10 – – Γάντια 8,9 0 

6111 20 90 – – Άλλα 12 0 

6111 30 – Από συνθετικές ίνες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6111 30 10 – – Γάντια 8,9 0 

6111 30 90 – – Άλλα 12 0 

6111 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6111 90 11 – – – Γάντια 8,9 0 

6111 90 19 – – – Άλλα 12 0 

6111 90 90 – – Άλλα 12 0 

6112 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, 
μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό 

– Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) 

6112 11 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6112 12 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6112 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6112 20 00 – Κουστούμια και σύνολα του σκι 12 0 

– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια 

6112 31 – – Από συνθετικές ίνες 

6112 31 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από 
καουτσούκ 

8 0 

6112 31 90 – – – Άλλα 12 0 

6112 39 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6112 39 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από 
καουτσούκ 

8 0 

6112 39 90 – – – Άλλα 12 0 

– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια 

6112 41 – – Από συνθετικές ίνες 

6112 41 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από 
καουτσούκ 

8 0 

6112 41 90 – – – Άλλα 12 0 

6112 49 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6112 49 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από 
καουτσούκ 

8 0 

6112 49 90 – – – Άλλα 12 0 

6113 00 Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 
5903, 5906 ή 5907 

6113 00 10 – Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906 8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6113 00 90 – Άλλα 12 0 

6114 Άλλα ενδύματα πλεκτά 

6114 20 00 – Από βαμβάκι 12 0 

6114 30 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6114 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6115 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια 
(σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με δια 
βάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό 

6115 10 – Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση 
πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας) 

6115 10 10 – – Κάλτσες φλεβίτιδας από συνθετικές ίνες 8 0 

6115 10 90 – – Άλλα 12 0 

– Άλλα κολάν (κάλτσες-κιλότες) 

6115 21 00 – – Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 
67 decitex 

12 0 

6115 22 00 – – Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή 
περισσότερο 

12 0 

6115 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6115 30 – Άλλες κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε 
απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex 

– – Από συνθετικές ίνες 

6115 30 11 – – – Μισές κάλτσες 12 0 

6115 30 19 – – – Κάλτσες 12 0 

6115 30 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα 

6115 94 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6115 95 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6115 96 – – Από συνθετικές ίνες 

6115 96 10 – – – Μισές-κάλτσες 12 0 

– – – Άλλα 

6115 96 91 – – – – Κάλτσες για γυναίκες 12 0 

6115 96 99 – – – – Άλλα 12 0 

6115 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6116 Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές 
τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύ 
λων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτά 

6116 10 – Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική 
ύλη ή καουτσούκ 

6116 10 20 – – Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από καου 
τσούκ 

8 0 

6116 10 80 – – Άλλα 8,9 0 

– Άλλα 

6116 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8,9 0 

6116 92 00 – – Από βαμβάκι 8,9 0 

6116 93 00 – – Από συνθετικές ίνες 8,9 0 

6116 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 8,9 0 

6117 Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων 
ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά 

6117 10 00 – Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, 
μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη 

12 0 

6117 80 – Άλλα εξαρτήματα 

6117 80 10 – – Από πλεκτά ελαστκά ή συνδυασμένα με καουτσούκ 8 0 

6117 80 80 – – Άλλα 12 0 

6117 90 00 – Μέρη 12 0 

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

6201 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, 
για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203 

– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 

6201 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6201 12 – – Από βαμβάκι 

6201 12 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6201 12 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6201 13 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6201 13 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6201 13 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6201 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6201 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6201 92 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6201 93 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6201 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6202 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, 
για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204 

– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 

6202 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6202 12 – – Από βαμβάκι 

6202 12 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6202 12 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6202 13 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6202 13 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6202 13 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 12 0 

6202 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα 

6202 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6202 92 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6202 93 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6202 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6203 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και 
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για 
άντρες ή αγόρια 

– Κουστούμια 

6203 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6203 12 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6203 19 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6203 19 10 – – – Από βαμβάκι 12 0 

6203 19 30 – – – Από τεχνητές ίνες 12 0 

6203 19 90 – – – Άλλα 12 0 

– Σύνολα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6203 22 – – Από βαμβάκι 

6203 22 10 – – – Εργασίας 12 0 

6203 22 80 – – – Άλλα 12 0 

6203 23 – – Από συνθετικές ίνες 

6203 23 10 – – – Εργασίας 12 0 

6203 23 80 – – – Άλλα 12 0 

6203 29 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – – Από τεχνητές ίνες 

6203 29 11 – – – – Εργασίας 12 0 

6203 29 18 – – – – Άλλα 12 0 

6203 29 30 – – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6203 29 90 – – – Άλλα 12 0 

– Σακάκια 

6203 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6203 32 – – Από βαμβάκι 

6203 32 10 – – – Εργασίας 12 0 

6203 32 90 – – – Άλλα 12 0 

6203 33 – – Από συνθετικές ίνες 

6203 33 10 – – – Εργασίας 12 0 

6203 33 90 – – – Άλλα 12 0 

6203 39 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – – Από τεχνητές ίνες 

6203 39 11 – – – – Εργασίας 12 0 

6203 39 19 – – – – Άλλα 12 0 

6203 39 90 – – – Άλλα 12 0 

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια 
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) 

6203 41 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6203 41 10 – – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

12 0 

6203 41 30 – – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 12 0 

6203 41 90 – – – Άλλα 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6203 42 – – Από βαμβάκι 

– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

6203 42 11 – – – – Εργασίας 12 0 

– – – – Άλλα 

6203 42 31 – – – – – Από ύφασμα με την ονομασία «denim» 12 0 

6203 42 33 – – – – – Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ 12 0 

6203 42 35 – – – – – Άλλα 12 0 

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 

6203 42 51 – – – – Εργασίας 12 0 

6203 42 59 – – – – Άλλα 12 0 

6203 42 90 – – – Άλλα 12 0 

6203 43 – – Από συνθετικές ίνες 

– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

6203 43 11 – – – – Εργασίας 12 0 

6203 43 19 – – – – Άλλα 12 0 

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 

6203 43 31 – – – – Εργασίας 12 0 

6203 43 39 – – – – Άλλες 12 0 

6203 43 90 – – – Άλλα 12 0 

6203 49 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – – Από τεχνητές ίνες 

– – – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

6203 49 11 – – – – – Εργασίας 12 0 

6203 49 19 – – – – – Άλλα 12 0 

– – – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 

6203 49 31 – – – – – Εργασίας 12 0 

6203 49 39 – – – – – Άλλες 12 0 

6203 49 50 – – – – Άλλα 12 0 

6203 49 90 – – – Άλλα 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6204 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φού 
στες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντα παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και 
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για 
γυναίκες ή κορίτσια 

– Κουστούμια-ταγιέρ 

6204 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6204 12 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6204 13 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6204 19 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6204 19 10 – – – Από τεχνητές ίνες 12 0 

6204 19 90 – – – Άλλα 12 0 

– Σύνολα 

6204 21 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6204 22 – – Από βαμβάκι 

6204 22 10 – – – Εργασίας 12 0 

6204 22 80 – – – Άλλα 12 0 

6204 23 – – Από συνθετικές ίνες 

6204 23 10 – – – Εργασίας 12 0 

6204 23 80 – – – Άλλα 12 0 

6204 29 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – – Από τεχνητές ίνες 

6204 29 11 – – – – Εργασίας 12 0 

6204 29 18 – – – – Άλλα 12 0 

6204 29 90 – – – Άλλα 12 0 

– Ζακέτες 

6204 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6204 32 – – Από βαμβάκι 

6204 32 10 – – – Εργασίας 12 0 

6204 32 90 – – – Άλλες 12 0 

6204 33 – – Από συνθετικές ίνες 

6204 33 10 – – – Εργασίας 12 0 

6204 33 90 – – – Άλλες 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6204 39 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – – Από τεχνητές ίνες 

6204 39 11 – – – – Εργασίας 12 0 

6204 39 19 – – – – Άλλες 12 0 

6204 39 90 – – – Άλλες 12 0 

– Φορέματα 

6204 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6204 42 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6204 43 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6204 44 00 – – Από τεχνητές ίνες 12 0 

6204 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ) 

6204 51 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6204 52 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6204 53 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6204 59 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6204 59 10 – – – Από τεχνητές ίνες 12 0 

6204 59 90 – – – Άλλες 12 0 

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια 
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) 

6204 61 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6204 61 10 – – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

12 0 

6204 61 85 – – – Άλλα 12 0 

6204 62 – – Από βαμβάκι 

– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

6204 62 11 – – – – Εργασίας 12 0 

– – – – Άλλα 

6204 62 31 – – – – – Από ύφασμα με την ονομασία «denim» 12 0 

6204 62 33 – – – – – Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ 12 0 

6204 62 39 – – – – – Άλλα 12 0 

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6204 62 51 – – – – Εργασίας 12 0 

6204 62 59 – – – – Άλλες 12 0 

6204 62 90 – – – Άλλα 12 0 

6204 63 – – Από συνθετικές ίνες 

– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

6204 63 11 – – – – Εργασίας 12 0 

6204 63 18 – – – – Άλλα 12 0 

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 

6204 63 31 – – – – Εργασίας 12 0 

6204 63 39 – – – – Άλλες 12 0 

6204 63 90 – – – Άλλα 12 0 

6204 69 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

– – – Από τεχνητές ίνες 

– – – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το 
γόνατο 

6204 69 11 – – – – – Εργασίας 12 0 

6204 69 18 – – – – – Άλλα 12 0 

– – – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 

6204 69 31 – – – – – Εργασίας 12 0 

6204 69 39 – – – – – Άλλες 12 0 

6204 69 50 – – – – Άλλα 12 0 

6204 69 90 – – – Άλλα 12 0 

6205 Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια 

6205 20 00 – Από βαμβάκι 12 0 

6205 30 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6205 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6205 90 10 – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6205 90 80 – – Άλλα 12 0 

6206 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα 
και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια 

6206 10 00 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 12 0 

6206 20 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6206 30 00 – Από βαμβάκι 12 0 

6206 40 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6206 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6206 90 10 – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6206 90 90 – – Άλλα 12 0 

6207 Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια 

– Σλιπ και σώβρακα 

6207 11 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6207 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Νυχτικά και πιτζάμες 

6207 21 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6207 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6207 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα 

6207 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6207 99 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6207 99 10 – – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6207 99 90 – – – Άλλα 12 0 

6208 Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσο 
φόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγ 
κλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για 
γυναίκες ή κορίτσια 

– Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια 

6208 11 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6208 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Νυχτικά και πιτζάμες 

6208 21 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6208 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6208 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα 

6208 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6208 92 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 12 0 

6208 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6209 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη 

6209 20 00 – Από βαμβάκι 10,5 0 

6209 30 00 – Από συνθετικές ίνες 10,5 0 

6209 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6209 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 10,5 0 

6209 90 90 – – Άλλα 10,5 0 

6210 Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 
5603, 5903, 5906 ή 5907 

6210 10 – Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603 

6210 10 10 – – Από προϊόντα της κλάσης 5602 12 0 

6210 10 90 – – Από προϊόντα της κλάσης 5603 12 0 

6210 20 00 – Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 
6201 11 μέχρι 6201 19 

12 0 

6210 30 00 – Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 
6202 11 μέχρι 6202 19 

12 0 

6210 40 00 – Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια 12 0 

6210 50 00 – Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6211 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, 
μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα 

– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου 

6211 11 00 – – Για άντρες ή αγόρια 12 0 

6211 12 00 – – Για γυναίκες ή κορίτσια 12 0 

6211 20 00 – Κουστούμια και σύνολα του σκι 12 0 

– Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια 

6211 32 – – Από βαμβάκι 

6211 32 10 – – – Ενδύματα εργασίας 12 0 

– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα 

6211 32 31 – – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα 12 0 

– – – – Άλλα 

6211 32 41 – – – – – Άνω μέρη 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6211 32 42 – – – – – Κάτω μέρη 12 0 

6211 32 90 – – – Άλλα 12 0 

6211 33 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6211 33 10 – – – Ενδύματα εργασίας 12 0 

– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα 

6211 33 31 – – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα 12 0 

– – – – Άλλα 

6211 33 41 – – – – – Άνω μέρη 12 0 

6211 33 42 – – – – – Κάτω μέρη 12 0 

6211 33 90 – – – Άλλα 12 0 

6211 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια 

6211 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 12 0 

6211 42 – – Από βαμβάκι 

6211 42 10 – – – Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας 12 0 

– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα 

6211 42 31 – – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα 12 0 

– – – – Άλλα 

6211 42 41 – – – – – Άνω μέρη 12 0 

6211 42 42 – – – – – Κάτω μέρη 12 0 

6211 42 90 – – – Άλλα 12 0 

6211 43 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6211 43 10 – – – Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας 12 0 

– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα 

6211 43 31 – – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα 12 0 

– – – – Άλλα 

6211 43 41 – – – – – Άνω μέρη 12 0 

6211 43 42 – – – – – Κάτω μέρη 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6211 43 90 – – – Άλλα 12 0 

6211 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6212 Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιρά 
ντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα 
μέρη τους, έστω και πλεκτά 

6212 10 – Στηθόδεσμοι και μπούστα 

6212 10 10 – – Που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση περιέχοντα ένα στηθόδεσμο ή ένα μπούστο και ένα 
σλιπ 

6,5 0 

6212 10 90 – – Άλλα 6,5 0 

6212 20 00 – Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες 6,5 0 

6212 30 00 – Συνδυασμοί 6,5 0 

6212 90 00 – Άλλα 6,5 0 

6213 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης 

6213 20 00 – Από βαμβάκι 10 0 

6213 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες 10 0 

6214 Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα 
μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη 

6214 10 00 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 8 0 

6214 20 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 8 0 

6214 30 00 – Από συνθετικές ίνες 8 0 

6214 40 00 – Από τεχνητές ίνες 8 0 

6214 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες 8 0 

6215 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες 

6215 10 00 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6,3 0 

6215 20 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6,3 0 

6215 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες 6,3 0 

6216 00 00 Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές 
τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύ 
λων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) 

7,6 0 

6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 
6212 

6217 10 00 – Συμπληρώματα 6,3 0 

6217 90 00 – Μέρη 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63 - ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝ 
ΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

Ι. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 

6301 Κλινοσκεπάσματα 

6301 10 00 – Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό 6,9 0 

6301 20 – Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαί 
νονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6301 20 10 – – Πλεκτά 12 0 

6301 20 90 – – Άλλα 12 0 

6301 30 – Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαί 
νονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι 

6301 30 10 – – Πλεκτά 12 0 

6301 30 90 – – Άλλα 7,5 0 

6301 40 – Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαί 
νονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες 

6301 40 10 – – Πλεκτά 12 0 

6301 40 90 – – Άλλα 12 0 

6301 90 – Άλλα κλινοσκεπάσματα 

6301 90 10 – – Πλεκτά 12 0 

6301 90 90 – – Άλλα 12 0 

6302 Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας 

6302 10 00 – Πανικά κρεβατιού πλεκτά 12 0 

– Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά 

6302 21 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6302 22 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6302 22 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα 6,9 0 

6302 22 90 – – – Άλλα 12 0 

6302 29 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6302 29 10 – – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6302 29 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα πανικά κρεβατιού 

6302 31 00 – – Από βαμβάκι 12 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6302 32 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6302 32 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα 6,9 0 

6302 32 90 – – – Άλλα 12 0 

6302 39 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6302 39 20 – – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6302 39 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6302 40 00 – Πανικά τραπεζιού πλεκτά 12 0 

– Άλλα πανικά τραπεζιού 

6302 51 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6302 53 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6302 53 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα 6,9 0 

6302 53 90 – – – Άλλα 12 0 

6302 59 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6302 59 10 – – – Από λινάρι 12 0 

6302 59 90 – – – Άλλα 12 0 

6302 60 00 – Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους 
είδους, από βαμβάκι 

12 0 

– Άλλα 

6302 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6302 93 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6302 93 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα 6,9 0 

6302 93 90 – – – Άλλα 12 0 

6302 99 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6302 99 10 – – – Από λινάρι 12 0 

6302 99 90 – – – Άλλα 12 0 

6303 Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. 
Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών 

– Πλεκτά 

6303 12 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6303 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα

EL L 127/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)886 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6303 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6303 92 – – Από συνθετικές ίνες 

6303 92 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα 6,9 0 

6303 92 90 – – – Άλλα 12 0 

6303 99 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 

6303 99 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα 6,9 0 

6303 99 90 – – – Άλλα 12 0 

6304 Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404 

– Καλύμματα κρεβατιού 

6304 11 00 – – Πλεκτά 12 0 

6304 19 – – Άλλα 

6304 19 10 – – – Από βαμβάκι 12 0 

6304 19 30 – – – Από λινάρι ή ραμί 12 0 

6304 19 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Άλλα 

6304 91 00 – – Πλεκτά 12 0 

6304 92 00 – – Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι 12 0 

6304 93 00 – – Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες 12 0 

6304 99 00 – – Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας 

6305 10 – Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) 
της κλάσης 5303 

6305 10 10 – – Μεταχειρισμένα 2 0 

6305 10 90 – – Άλλα 4 0 

6305 20 00 – Από βαμβάκι 7,2 0 

– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 

6305 32 – – Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία 

– – – Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από 
πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο 

6305 32 11 – – – – Πλεκτά 12 0 

– – – – Άλλα 

6305 32 81 – – – – – Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m 2 7,2 0 

6305 32 89 – – – – – Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m 2 7,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6305 32 90 – – – Άλλα 7,2 0 

6305 33 – – Άλλα,από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή 
από πολυπροπυλένιο 

6305 33 10 – – – Πλεκτά 12 0 

– – – Άλλα 

6305 33 91 – – – – Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m 2 7,2 0 

6305 33 99 – – – – Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m 2 7,2 0 

6305 39 00 – – Άλλα 7,2 0 

6305 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες 6,2 0 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπε 
τάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που 
κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση 

– Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προ 
πετάσματα (τέντες) 

6306 12 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6306 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

– Σκηνές 

6306 22 00 – – Από συνθετικές ίνες 12 0 

6306 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6306 30 00 – Ιστία 12 0 

6306 40 00 – Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα 12 0 

– Άλλα 

6306 91 00 – – Από βαμβάκι 12 0 

6306 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες 12 0 

6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για 
ενδύματα (πατρόν) 

6307 10 – Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονι 
στήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού 

6307 10 10 – – Πλεκτά 12 0 

6307 10 30 – – Από υφάσματα μη υφασμένα 6,9 0 

6307 10 90 – – Άλλα 7,7 0 

6307 20 00 – Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα 6,3 0 

6307 90 – Άλλα 

6307 90 10 – – Πλεκτά 12 0 

– – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6307 90 91 – – – Από πίλημα 6,3 0 

6307 90 99 – – – Άλλα 6,3 0 

II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

6308 00 00 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και 
νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, 
ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή 
πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες 
για τη λιανική πώληση 

12 0 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ 
ΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

6309 00 00 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 5,3 0 

6310 Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, 
σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών 

6310 10 – Διαλεγμένα 

6310 10 10 – – Από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς Ατελώς 0 

6310 10 30 – – Από λινάρι ή από βαμβάκι Ατελώς 0 

6310 10 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες Ατελώς 0 

6310 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 

6401 Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το 
πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το 
πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με 
ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, 
ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με 
τις ίδιες αυτές μεθόδους 

6401 10 – Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό 
κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

6401 10 10 – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ 17 0 

6401 10 90 – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη 17 0 

– Άλλα υποδήματα 

6401 92 – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το 
γόνατο 

6401 92 10 – – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ 17 0 

6401 92 90 – – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη 17 0 

6401 99 00 – – Άλλα 17 0 

6402 Άλλα υποδήματα που έχουν τά εξωτερικά πέλματα και το πάνω 
μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 

– Υποδήματα αθλητισμού 

6402 12 – – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα 
στο χιόνι
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6402 12 10 – – – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) 17 0 

6402 12 90 – – – Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι 17 0 

6402 19 00 – – Άλλα 16,9 0 

6402 20 00 – Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι 
στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια 

17 0 

– Άλλα υποδήματα 

6402 91 – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο 

6402 91 10 – – – Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα 
των δακτύλων από μέταλλο 

17 0 

6402 91 90 – – – Άλλα 16,9 0 

6402 99 – – Άλλα 

6402 99 05 – – – Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα 
των δακτύλων από μέταλλο 

17 0 

– – – Άλλα 

6402 99 10 – – – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ 16,8 0 

– – – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη 

– – – – – Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρμα 
τος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες τομές 

6402 99 31 – – – – – – Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που 
περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm 

16,8 0 

6402 99 39 – – – – – – Άλλα 16,8 0 

6402 99 50 – – – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 16,8 0 

– – – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6402 99 91 – – – – – – Κατώτερου των 24 cm 16,8 0 

– – – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6402 99 93 – – – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως 
υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 

16,8 3 

– – – – – – – Άλλα 

6402 99 96 – – – – – – – – Ανδρικά 16,8 0 

6402 99 98 – – – – – – – – Γυναικεία 16,8 0 

6403 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, 
πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω 
μέρος από δέρμα φυσικό 

– Υποδήματα αθλητισμού 

6403 12 00 – – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα 
στο χιόνι 

8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6403 19 00 – – Άλλα 8 0 

6403 20 00 – Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό 
και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό 
που διέρχονται από τη ράχη του πoδιού (cou-de-pied) και 
περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο 

8 0 

6403 40 00 – Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστα 
τευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

8 0 

– Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό 

6403 51 – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο 

6403 51 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 8 0 

– – – Άλλα 

– – – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την 
κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους 

6403 51 11 – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 51 15 – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 51 19 – – – – – – Γυναικεία 8 0 

– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6403 51 91 – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 51 95 – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 51 99 – – – – – – Γυναικεία 8 0 

6403 59 – – Άλλα 

6403 59 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 8 0 

– – – Άλλα 

– – – – Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρμα 
τος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισ 
σότερες τομές 

6403 59 11 – – – – – Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που 
περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm 

5 0 

– – – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6403 59 31 – – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
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Κατηγορία σταδιακής 
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6403 59 35 – – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 59 39 – – – – – – – Γυναικεία 8 0 

6403 59 50 – – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 8 0 

– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6403 59 91 – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 59 95 – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 59 99 – – – – – – Γυναικεία 8 0 

– Άλλα υποδήματα 

6403 91 – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο 

6403 91 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 8 0 

– – – Άλλα 

– – – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την 
κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους 

6403 91 11 – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 91 13 – – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως 
υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 

8 3 

– – – – – – Άλλα 

6403 91 16 – – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 91 18 – – – – – – – Γυναικεία 8 0 

– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6403 91 91 – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 91 93 – – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως 
υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 

8 0 

– – – – – – Άλλα 

6403 91 96 – – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 91 98 – – – – – – – Γυναικεία 5 0 

6403 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6403 99 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 8 0 

– – – Άλλα 

– – – – Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρμα 
τος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισ 
σότερες τομές 

6403 99 11 – – – – – Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που 
περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm 

8 0 

– – – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6403 99 31 – – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 99 33 – – – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως 
υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 

8 3 

– – – – – – – Άλλα 

6403 99 36 – – – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 99 38 – – – – – – – – Γυναικεία 5 0 

6403 99 50 – – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 8 0 

– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους 

6403 99 91 – – – – – Κατώτερου των 24 cm 8 0 

– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm 

6403 99 93 – – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως 
υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 

8 0 

– – – – – – Άλλα 

6403 99 96 – – – – – – – Ανδρικά 8 0 

6403 99 98 – – – – – – – Γυναικεία 7 0 

6404 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, 
πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω 
μέρος από υφαντικές ύλες 

– Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή 
από πλαστική ύλη 

6404 11 00 – – Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, 
γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 

16,9 0 

6404 19 – – Άλλα 

6404 19 10 – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 16,9 0 

6404 19 90 – – – Άλλα 17 0 

6404 20 – Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό 
ή ανασχηματισμένο
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6404 20 10 – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 17 0 

6404 20 90 – – Άλλα 17 0 

6405 Άλλα υποδήματα 

6405 10 00 – Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματι 
σμένο 

3,5 0 

6405 20 – Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες 

6405 20 10 – – Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό 3,5 0 

– – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες 

6405 20 91 – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 4 0 

6405 20 99 – – – Άλλα 4 0 

6405 90 – Άλλα 

6405 90 10 – – Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο 

17 0 

6405 90 90 – – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες 4 0 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα 
έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά 
πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια 
κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και 
παρόμοια είδη και τα μέρη τους 

6406 10 – Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα 
σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημά 
των 

– – Από δέρμα φυσικό 

6406 10 11 – – – Πάνω τμήματα 3 0 

6406 10 19 – – – Μέρη πάνω τμήματος 3 0 

6406 10 90 – – Από άλλες ύλες 3 0 

6406 20 – Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλα 
στική ύλη 

6406 20 10 – – Από καουτσούκ 3 0 

6406 20 90 – – Από πλαστική ύλη 3 0 

– Άλλα 

6406 91 00 – – Από ξύλο 3 0 

6406 99 – – Από άλλες ύλες 

6406 99 10 – – – Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια 
είδη και μέρη αυτών 

3 0 

6406 99 30 – – – Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω 
μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο 
πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτε 
ρικά πέλματα 

3 0 

6406 99 50 – – – Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν 
να μετακινηθούν 

3 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6406 99 60 – – – Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 3 0 

6406 99 80 – – – Άλλα 3 0 

65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 

6501 00 00 Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, 
δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι 
και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα 

2,7 0 

6502 00 00 Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με 
συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με 
ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα 

Ατελώς 0 

6504 00 00 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευα 
σμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολι 
σμένα 

Ατελώς 0 

6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευα 
σμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε 
τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και 
φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και 
στολισμένα 

6505 10 00 – Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού 2,7 0 

6505 90 – Άλλα 

6505 90 05 – – Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών, κατασκευασμένα 
από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή τους δίσκους της κλάσης 
6501 

5,7 0 

– – Άλλα 

6505 90 10 – – – Μπερέ, μπονέ (σκούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε 
είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής 

2,7 0 

6505 90 30 – – – Κασκέτα, πηλήκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που 
έχουν γείσο 

2,7 0 

6505 90 80 – – – Άλλα 2,7 0 

6506 Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα 

6506 10 – Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας 

6506 10 10 – – Από πλαστική ύλη 2,7 0 

6506 10 80 – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

– Άλλα 

6506 91 00 – – Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 2,7 0 

6506 99 – – Από άλλες ύλες 

6506 99 10 – – – Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών, κατασκευασμένα 
από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή τους δίσκους της κλά 
σης 6501 

5,7 0 

6506 99 90 – – – Άλλα 2,7 0 

6507 00 00 Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), 
καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία 

2,7 0
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66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 - ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, 
ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 

6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για 
τον ήλιο και παρόμοια είδη) 

6601 10 00 – Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη 4,7 0 

– Άλλα 

6601 91 00 – – Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή 4,7 0 

6601 99 – – Άλλα 

– – – Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες 

6601 99 11 – – – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 4,7 0 

6601 99 19 – – – – Από άλλες υφαντικές ύλες 4,7 0 

6601 99 90 – – – Άλλα 4,7 0 

6602 00 00 Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια 
είδη 

2,7 0 

6603 Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 
6601 ή 6602 

6603 20 00 – Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές 
τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο 

5,2 0 

6603 90 – Άλλα 

6603 90 10 – – Λαβές κοινές και σφαιρικές 2,7 0 

6603 90 90 – – Άλλα 5 0 

67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 - ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

6701 00 00 Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά 
τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες 
αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και τους κατερ 
γασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών 

2,7 0 

6702 Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα 
είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς 

6702 10 00 – Από πλαστικές ύλες 4,7 0 

6702 90 00 – Από άλλες ύλες 4,7 0 

6703 00 00 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική 
τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. 
Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την 
κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών 

1,7 0
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6704 Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα 
είδη από τρίχες κεφάλης ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές 
ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

– Από συνθετικές υφαντικές ύλες 

6704 11 00 – – Περούκες πλήρεις 2,2 0 

6704 19 00 – – Άλλα 2,2 0 

6704 20 00 – Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 2,2 0 

6704 90 00 – Από άλλες ύλες 2,2 0 

68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙ 
ΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 

6801 00 00 Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και 
πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του 
σχιστόλιθου) 

Ατελώς 0 

6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από 
αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από 
τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, 
ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις 
οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε 
υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές 
πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά 
χρωματισμένα 

6802 10 00 – Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα 
άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο 
μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου 
η πλευρά είναι κατώτερη από 7 cm. Κόκκοι, μικρά θραύσματα 
και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα 

Ατελώς 0 

– Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και 
τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριο 
νισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή 

6802 21 00 – – Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 1,7 0 

6802 23 00 – – Γρανίτης 1,7 0 

6802 29 00 – – Άλλες πέτρες 1,7 0 

– Άλλα 

6802 91 – – Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 

6802 91 10 – – – Αλάβαστρο στιλβωμένο, διακοσμημένο ή αλλιώς κατεργα 
σμένο, όχι όμως γλυπτό 

1,7 0 

6802 91 90 – – – Άλλα 1,7 0 

6802 92 – – Άλλες ασβεστούχες πέτρες 

6802 92 10 – – – Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι 
όμως γλυπτές 

1,7 0 

6802 92 90 – – – Άλλες 1,7 0 

6802 93 – – Γρανίτης
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6802 93 10 – – – Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή με άλλο τροπο κατεργασμέ 
νος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 
10 kg 

Ατελώς 0 

6802 93 90 – – – Άλλος 1,7 0 

6802 99 – – Άλλες πέτρες 

6802 99 10 – – – Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τροπο κατεργασμένες, 
όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 
10 kg 

Ατελώς 0 

6802 99 90 – – – Άλλες 1,7 0 

6803 00 Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από 
φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο 

6803 00 10 – Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις 1,7 0 

6803 00 90 – Άλλοι 1,7 0 

6804 Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για 
την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το 
κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), 
την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα 
με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά 
φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες, έστω 
και με μέρη από άλλες ύλες 

6804 10 00 – Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών Ατελώς 0 

– Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη 

6804 21 00 – – Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο 1,7 0 

6804 22 – – Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες 

– – – Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης 

– – – – Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες 

6804 22 12 – – – – – Μη ενισχυμένα Ατελώς 0 

6804 22 18 – – – – – Ενισχυμένα Ατελώς 0 

6804 22 30 – – – – Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα Ατελώς 0 

6804 22 50 – – – – Από άλλες ύλες Ατελώς 0 

6804 22 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

6804 23 00 – – Από φυσικές πέτρες Ατελώς 0 

6804 30 00 – Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι Ατελώς 0 

6805 Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμο 
σμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, 
έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα 

6805 10 00 – Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο 1,7 0
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6805 20 00 – Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο 1,7 0 

6805 30 – Προσαρμοσμένα πάνω σ'άλλες ύλες 

6805 30 10 – – Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συν 
δυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι 

1,7 0 

6805 30 20 – – Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκανισμένες ίνες 1,7 0 

6805 30 80 – – Άλλα 1,7 0 

6806 Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από 
πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονω 
μένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια 
ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από 
ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για 
την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 
6811, 6812 ή του κεφαλαίου 69 

6806 10 00 – Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από 
πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα 
μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους 

Ατελώς 0 

6806 20 – Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από 
σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους 

6806 20 10 – – Άργιλοι διογκωμένοι Ατελώς 0 

6806 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

6806 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

6807 Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. 
πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα) 

6807 10 – Σε κυλίνδρους 

6807 10 10 – – Είδη επενδύσεων Ατελώς 0 

6807 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

6807 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

6808 00 00 Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρό 
μοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, 
πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα 
ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συν 
δετικές ύλες 

1,7 0 

6809 Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο 

– Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, 
χωρίς στολίσματα 

6809 11 00 – – Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο 1,7 0 

6809 19 00 – – Άλλα 1,7 0 

6809 90 00 – Άλλα τεχνουργήματα 1,7 0
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6810 Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή 
πέτρα, έστω και οπλισμένα 

– Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη 

6810 11 – – Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική 

6810 11 10 – – – Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα 
(bimskies), σκουριά σε κόκκους κλπ.] 

1,7 0 

6810 11 90 – – – Άλλα 1,7 0 

6810 19 – – Άλλα 

6810 19 10 – – – Κεραμίδια 1,7 0 

– – – Πλακάκια 

6810 19 31 – – – – Από σκυρόδεμα 1,7 0 

6810 19 39 – – – – Άλλα 1,7 0 

6810 19 90 – – – Άλλα 1,7 0 

– Άλλα τεχνουργήματα 

6810 91 – – Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα 
πολιτικών μηχανικών 

6810 91 10 – – – Στοιχεία δαπέδου 1,7 0 

6810 91 90 – – – Άλλα 1,7 0 

6810 99 00 – – Άλλα 1,7 0 

6811 Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρί 
νης-τσιμέντου ή παρόμοια 

6811 40 00 – Που περιέχουν αμίαντο 1,7 0 

– Που δεν περιέχουν αμίαντο 

6811 81 00 – – Πλάκες κυματοειδείς 1,7 0 

6811 82 – – Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και 
παρόμοια είδη 

6811 82 10 – – – Σχιστόλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των 
οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 cm × 60 cm 

1,7 0 

6811 82 90 – – – Άλλα 1,7 0 

6811 83 00 – – Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων 1,7 0 

6811 89 00 – – Άλλα τεχνουργήματα 1,7 0 

6812 Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο 
ή με βαση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης). 
Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. 
νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, 
συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 
6811 ή 6813
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6812 80 – Από κροκιδόλιθο 

6812 80 10 – – Επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με 
βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο 

1,7 0 

6812 80 90 – – Άλλα 3,7 0 

– Άλλα 

6812 91 00 – – Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμ 
ματα κεφαλής 

3,7 0 

6812 92 00 – – Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα 3,7 0 

6812 93 00 – – Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρ 
μογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους 

3,7 0 

6812 99 – – Άλλα 

6812 99 10 – – – Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον 
αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο 

1,7 0 

6812 99 90 – – – Άλλα 3,7 0 

6813 Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, 
δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, 
συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον 
αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυα 
σμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες 

6813 20 00 – Που περιέχουν αμίαντο 2,7 0 

– Που δεν περιέχουν αμίαντο 

6813 81 00 – – Παρεμβύσματα φρένων 2,7 0 

6813 89 00 – – Άλλα 2,7 0 

6814 Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυ 
γία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανα 
σχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από 
χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες 

6814 10 00 – Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματι 
σμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα 

1,7 0 

6814 90 00 – Άλλα 1,7 0 

6815 Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία 
περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα τεχνουργήματα από ίνες 
άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

6815 10 – Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις 
άλλες από τις ηλεκτρικές 

6815 10 10 – – Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα Ατελώς 0 

6815 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

6815 20 00 – Τεχνουργήματα από τύρφη Ατελώς 0 

– Άλλα τεχνουργήματα
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6815 91 00 – – Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη Ατελώς 0 

6815 99 – – Άλλα 

6815 99 10 – – – Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό Ατελώς 0 

6815 99 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69 - ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 

I. ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή 
ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟ
ÏΟΝΤΑ 

6901 00 00 Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυρι 
τικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr, τριπολίτις γη, διατο 
μίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες 

2 0 

6902 Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την 
οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες 
απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες 

6902 10 00 – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, 
Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε 
MgO, CaO ή Cr 2 O 3 

2 0 

6902 20 – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του 
αργιλίου (αλουμίνα) (Αl 2 Ο 3 ), διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) ή 
ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών 

6902 20 10 – – Που περιέχουν τουλάχιστον 93 % κατά βάρος οξείδιο του 
πυριτίου (SiO 2 ) 

2 0 

– – Άλλα 

6902 20 91 – – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7 % και λιγό 
τερο από 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 Ο 3 ) 

2 0 

6902 20 99 – – – Άλλα 2 0 

6902 90 00 – Άλλα 2 0 

6903 Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα 
κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγ 
ματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), 
άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από 
ανάλογες πυριτικές γαίες 

6903 10 00 – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % γραφίτη ή 
άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά 

5 0 

6903 20 – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα 
(Al 2 Ο 3 ) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου 
του πυριτίου (SiO 2 ) 

6903 20 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 % οξείδιο του 
αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 Ο 3 ) 

5 0 

6903 20 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο οξείδιο του 
αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 Ο 3 ) 

5 0 

6903 90 – Άλλα 

6903 90 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος από 25 % μέχρι 50 % γραφίτη ή 
άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά 

5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6903 90 90 – – Άλλα 5 0 

ΙΙ. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

6904 Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες δια 
στάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για 
επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη 

6904 10 00 – Τούβλα για την οικοδομική 2 0 

6904 90 00 – Άλλα 2 0 

6905 Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές 
διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την 
οικοδομή 

6905 10 00 – Κεραμίδια Ατελώς 0 

6905 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

6906 00 00 Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευ 
τική ύλη 

Ατελώς 0 

6907 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα 
ούτε σμαλτωμένα,από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρό 
μοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από 
κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα 

6907 10 00 – Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε 
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η 
πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του 
οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm 

5 0 

6907 90 – Άλλα 

6907 90 10 – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten» 5 0 

– – Άλλα 

6907 90 91 – – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη) 5 0 

6907 90 93 – – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 5 0 

6907 90 99 – – – Άλλα 5 0 

6908 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή 
σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια 
είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική 
ύλη, έστω και σε υπόθεμα 

6908 10 – Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε 
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η 
πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του 
οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm 

6908 10 10 – – Από κοινή γη 7 0 

6908 10 90 – – Άλλα 7 0 

6908 90 – Άλλα 

– – Από κοινή γη 

6908 90 11 – – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten» 6 0 

– – – Άλλα, μέγιστου πάχους
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6908 90 21 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm 5 0 

6908 90 29 – – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm 5 0 

– – Άλλα 

6908 90 31 – – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten» 5 0 

– – – Άλλα 

6908 90 51 – – – – Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 cm 2 7 0 

– – – – Άλλα 

6908 90 91 – – – – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη) 5 0 

6908 90 93 – – – – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 5 0 

6908 90 99 – – – – – Άλλα 5 0 

6909 Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από 
κεραμευτική ύλη. 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 κεραμευτική ύλη 

– Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις 

6909 11 00 – – Από πορσελάνη 5 0 

6909 12 00 – – Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας 
Mohs 

5 3 

6909 19 00 – – Άλλα 5 0 

6909 90 00 – Άλλα 5 3 

6910 Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθα 
ριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρη 
τήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη 

6910 10 00 – Από πορσελάνη 7 0 

6910 90 00 – Άλλα 7 0 

6911 Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικο 
νομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη 

6911 10 00 – Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα 12 3 

6911 90 00 – Άλλα 12 3 

6912 00 Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικο 
νομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, 
άλλα από εκείνα από πορσελάνη 

6912 00 10 – Από κοινή γη 5 0 

6912 00 30 – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη) 5,5 3 

6912 00 50 – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 9 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

6912 00 90 – Άλλα 7 0 

6913 Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική 
ύλη 

6913 10 00 – Από πορσελάνη 6 0 

6913 90 – Άλλα 

6913 90 10 – – Από κοινή γη 3,5 0 

– – Άλλα 

6913 90 91 – – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη) 6 0 

6913 90 93 – – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 6 0 

6913 90 99 – – – Άλλα 6 0 

6914 Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη 

6914 10 00 – Από πορσελάνη 5 3 

6914 90 – Άλλα 

6914 90 10 – – Από κοινή γη 3 0 

6914 90 90 – – Άλλα 3 0 

70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 - ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 

7001 00 Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύ 
σματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα 

7001 00 10 – Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύ 
σματα από γυαλί 

Ατελώς 0 

– Γυαλί σε μάζα 

7001 00 91 – – Οπτικό γυαλί 3 0 

7001 00 99 – – Άλλο Ατελώς 0 

7002 Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 
7018), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη κατεργασμένα 

7002 10 00 – Σφαιρίδια 3 0 

7002 20 – Ράβδοι ή βέργες 

7002 20 10 – – Από οπτικό γυαλί 3 0 

7002 20 90 – – Άλλα 3 0 

– Σωλήνες 

7002 31 00 – – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 3 0 

7002 32 00 – – Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν 
υπερβαίνει 5 × 10 -6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7002 39 00 – – Άλλοι 3 0 

7003 Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένα σε συγκεκριμένα σχή 
ματα (προφίλ), με ή χωρίς απορροφητική, ανακλαστική ή μη 
ανακλαστική στρώση, που δεν έχει όμως υποβληθεί σε άλλη 
κατεργασία 

– Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα 

7003 12 – – Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές επιστρωμένες με άλλη 
στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική,ανακλα 
στική ή μη ανακλαστική στρώση 

7003 12 10 – – – Από οπτικό γυαλί 3 0 

– – – Άλλα 

7003 12 91 – – – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση 3 0 

7003 12 99 – – – – Άλλα 3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 19 – – Άλλα 

7003 19 10 – – – Από οπτικό γυαλί 3 0 

7003 19 90 – – – Άλλα 3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 20 00 – Πλάκες και φύλλα οπλισμένα 3,8 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 30 00 – Είδη καθορισμένης μορφής 3 0 

7004 Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή 
ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο 

7004 20 – Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, 
επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή 
με απορροφητική ή με ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση 

7004 20 10 – – Οπτικό γυαλί 3 0 

– – Άλλα 

7004 20 91 – – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση 3 0 

7004 20 99 – – – Άλλα 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 – Άλλο γυαλί 

7004 90 10 – – Οπτικό γυαλί 3 0 

7004 90 70 – – Γυαλί θερμοκηπίων 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

– – Άλλα, πάχους 

7004 90 92 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7004 90 98 – – – Που υπερβαίνει τα 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7005 Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με διαφώτιστη ή στιλβωμένη 
επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή ανακλαστική 
στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο 

7005 10 – Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική ανακλαστική, ή μη 
ανακλαστική στρώση 

7005 10 05 – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση 3 0 

– – Άλλα, πάχους 

7005 10 25 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 – – – Που υπερβαίνει τα 3,5 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 mm 2 0 

– Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο 

7005 21 – – Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επι 
στρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή 
απλώς ισοπεδωμένο 

7005 21 25 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
4,5 mm 

2 0 

7005 21 80 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm 2 0 

7005 29 – – Άλλο 

7005 29 25 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
4,5 mm 

2 0 

7005 29 80 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 – Κρύσταλλο οπλισμένο 2 0 

7006 00 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξο 
κομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς 
κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με 
άλλες ύλες 

7006 00 10 – Οπτικό γυαλί 3 0 

7006 00 90 – Άλλο 3 0 

7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με 
βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα 

– Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή 

7007 11 – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή 
τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7007 11 10 – – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή 
τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες 

3 0 

7007 11 90 – – – Άλλα 3 0 

7007 19 – – Άλλα 

7007 19 10 – – – Σμαλτωμένα 3 0 

7007 19 20 – – – Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επι 
στρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή 
με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση 

3 0 

7007 19 80 – – – Άλλα 3 0 

– Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα 

7007 21 – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή 
τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 

7007 21 20 – – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή 
τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες 

3 3 

7007 21 80 – – – Άλλα 3 0 

7007 29 00 – – Άλλα 3 0 

7008 00 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 

7008 00 20 – Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επι 
στρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με 
απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση 

3 0 

– Άλλες 

7008 00 81 – – Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγι 
σμένες στην περίμετρό τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, 
άλλα αέρια ή κενό 

3 0 

7008 00 89 – – Άλλες 3 0 

7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περι 
λαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες 

7009 10 00 – Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα 4 0 

– Άλλοι 

7009 91 00 – – Χωρίς πλαίσιο 4 0 

7009 92 00 – – Με πλαίσιο 4 0 

7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωλη 
νοειδείς 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 

7010 10 00 – Φύσιγγες 3 0 

7010 20 00 – Πώματα,καπάκια και άλλα είδη πωματισμού 5 0 

7010 90 – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7010 90 10 – – Φιάλες για αποστείρωση 5 0 

– – Άλλα 

7010 90 21 – – – Που αποτελούνται από κύλινδρο 5 0 

– – – 'Αλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική 

7010 90 31 – – – – Ίση ή ανώτερη των 2,5 l 5 0 

– – – – Κατώτερη των 2,5 l 

– – – – – Για προϊόντα διατροφής ή ποτά 

– – – – – – Φιάλες 

– – – – – – – Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομα 
στική 

7010 90 41 – – – – – – – – Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l 5 0 

7010 90 43 – – – – – – – – Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l 5 0 

7010 90 45 – – – – – – – – 'Ιση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l 5 0 

7010 90 47 – – – – – – – – Κατώτερη του 0,15 l 5 0 

– – – – – – – Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομα 
στική 

7010 90 51 – – – – – – – – Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l 5 0 

7010 90 53 – – – – – – – – Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l 5 0 

7010 90 55 – – – – – – – – 'Ιση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l 5 0 

7010 90 57 – – – – – – – – Κατώτερη του 0,15 l 5 0 

– – – – – – 'Αλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική 

7010 90 61 – – – – – – – Ίση ή μεγαλύτερη του 0,25 l 5 0 

7010 90 67 – – – – – – – Κατώτερη του 0,25 l 5 0 

– – – – – Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική 

7010 90 71 – – – – – – Που υπερβαίνει τα 0,055 l 5 0 

7010 90 79 – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,055 l 5 0 

– – – – – Για άλλα προϊόντα 

7010 90 91 – – – – – – Από γυαλί μη χρωματισμένο 5 0 

7010 90 99 – – – – – – Από γυαλί χρωματισμένο 5 0 

7011 Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη 
τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, 
καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια 

7011 10 00 – Για τον ηλεκτρικό φωτισμό 4 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7011 20 00 – Για καθοδικούς σωλήνες 4 0 

7011 90 00 – Άλλα 4 0 

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, 
γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων 
χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 

7013 10 00 – Αντικείμενα υαλοκεραμικά 11 0 

– Ποτήρια με πόδι, άλλα από τα υαλοκεραμικά 

7013 22 – – Από μολυβδούχο κρύσταλλο 

7013 22 10 – – – Που γίνονται με το χέρι 11 0 

7013 22 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 11 0 

7013 28 – – Άλλα 

7013 28 10 – – – Που γίνονται με το χέρι 11 0 

7013 28 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 11 0 

– Άλλα ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά 

7013 33 – – Από μολυβδούχο κρύσταλλο 

– – – Που γίνονται με το χέρι 

7013 33 11 – – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 11 0 

7013 33 19 – – – – Άλλα 11 0 

– – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 

7013 33 91 – – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 11 0 

7013 33 99 – – – – Άλλα 11 0 

7013 37 – – Άλλα 

7013 37 10 – – – Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή 11 0 

– – – Άλλα 

– – – – Που γίνονται με το χέρι 

7013 37 51 – – – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 11 0 

7013 37 59 – – – – – Άλλα 11 0 

– – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 

7013 37 91 – – – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 11 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7013 37 99 – – – – – Άλλα 11 0 

– Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα 
ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά 

7013 41 – – Από μολυβδούχο κρύσταλλο 

7013 41 10 – – – Που γίνονται με το χέρι 11 0 

7013 41 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 11 0 

7013 42 00 – – Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερ 
βαίνει 5 × 10 -6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

11 0 

7013 49 – – Άλλα 

7013 49 10 – – – Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή 11 0 

– – – Άλλα 

7013 49 91 – – – – Που γίνονται με το χέρι 11 0 

7013 49 99 – – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 11 0 

– Άλλα αντικείμενα 

7013 91 – – Από μολυβδούχο κρύσταλλο 

7013 91 10 – – – Που γίνονται με το χέρι 11 0 

7013 91 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα 11 0 

7013 99 00 – – Άλλα 11 0 

7014 00 00 Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί 
(άλλα από εκείνα της κλάσης 7015), μη οπτικά κατεργασμένα 

3 0 

7015 Γυαλιά ωρολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή 
ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, μη 
οπτικά κατεργασμένα. Σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά 
τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών 

7015 10 00 – Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια 3 0 

7015 90 00 – Άλλα 3 0 

7016 Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, 
από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και οπλισμένο, για την 
οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψηφίδες, και άλλα γυάλινα 
είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμή 
σεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια 
(βιτρό). Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί «αφρώ 
δες», σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρό 
μοιες μορφές 

7016 10 00 – Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, 
για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις 

8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7016 90 – Άλλα 

7016 90 10 – – Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό) 3 0 

7016 90 80 – – Άλλα 3 MIN 1,2 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7017 Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθ 
μολογημένα ή ογκομετρημένα 

7017 10 00 – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 3 0 

7017 20 00 – Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν 
υπερβαίνει 5 × 10 -6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

3 0 

7017 90 00 – Άλλα 3 0 

7018 Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από 
καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολυτίμων πετρών και 
παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις 
απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα 
είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλωσμένο 
γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια 
από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm 

7018 10 – Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από 
καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών 
και παρόμοια γυάλινα είδη 

– – Χάντρες από γυαλί 

7018 10 11 – – – Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή Ατελώς 0 

7018 10 19 – – – Άλλα 7 0 

7018 10 30 – – Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια Ατελώς 0 

– – Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών 

7018 10 51 – – – Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή Ατελώς 0 

7018 10 59 – – – Άλλα 3 0 

7018 10 90 – – Άλλα 3 0 

7018 20 00 – Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 
1 mm 

3 0 

7018 90 – Άλλα 

7018 90 10 – – Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί 3 0 

7018 90 90 – – Άλλα 6 0 

7019 Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) 
και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα) 

– Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, 
κομμένα ή μη 

7019 11 00 – – Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm 7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7019 12 00 – – Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 7 0 

7019 19 – – Άλλα 

7019 19 10 – – – Από συνεχείς ίνες 7 0 

7019 19 90 – – – Από μη συνεχείς ίνες 7 0 

– Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλά 
κες-διαφράγματα (panneau) και παρόμοια προϊόντα μη υφα 
σμένα 

7019 31 00 – – Παραπετάσματα 7 0 

7019 32 00 – – Ιστία 5 0 

7019 39 00 – – Άλλα 5 0 

7019 40 00 – Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 7 0 

– Άλλα υφάσματα 

7019 51 00 – – Με πλάτος μέχρι 30 cm 7 0 

7019 52 00 – – Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό οπλισμό υφάν 
σεως, με βάρος μικρότερο από 250 g/m 2 , από ίνες τίτλου ανά 
νήμα μέχρι 136 tex 

7 0 

7019 59 00 – – Άλλα 7 0 

7019 90 – Άλλα 

7019 90 10 – – Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες 7 0 

7019 90 30 – – Επενδύσεις γενικά για την μόνωση σωληνώσεων 7 0 

– – Άλλα 

7019 90 91 – – – Από υφαντικές ίνες 7 0 

7019 90 99 – – – Άλλα 7 0 

7020 00 Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί 

7020 00 05 – Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία που προο 
ρίζονται για επεξεργασία σε φούρνους διάχυσης και οξείδωσης 
για την παραγωγή ημιαγωγών υλικών 

Ατελώς 0 

– Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερ 
μικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό 

7020 00 07 – – Μη έτοιμες 3 0 

7020 00 08 – – Έτοιμες 6 0 

– Άλλα 

7020 00 10 – – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 3 0
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συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7020 00 30 – – Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερ 
βαίνει 5 × 10 -6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 

3 0 

7020 00 80 – – Άλλα 3 0 

71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡ 
ΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟ 
ΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 
ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ 
Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

7101 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 

7101 10 00 – Μαργαριτάρια φυσικά Ατελώς 0 

– Μαργαριτάρια από καλλιέργεια 

7101 21 00 – – Ακατέργαστα Ατελώς 0 

7101 22 00 – – Κατεργασμένα Ατελώς 0 

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

7102 10 00 – Μη διαλεγμένα Ατελώς 0 

– Βιομηχανικά 

7102 21 00 – – Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευα 
σμένα για στίλβωση 

Ατελώς 0 

7102 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Μη βιομηχανικά 

7102 31 00 – – Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευα 
σμένα για στίλβωση 

Ατελώς 0 

7102 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7103 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 

7103 10 00 – Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες Ατελώς 0 

– Αλλιώς κατεργασμένες 

7103 91 00 – – Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια Ατελώς 0 

7103 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7104 Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή 
ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. 
Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε 
αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7104 10 00 – Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός Ατελώς 0 

7104 20 00 – Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες Ατελώς 0 

7104 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

7105 Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες 
πέτρες ή από συνθετικές πέτρες 

7105 10 00 – Από διαμάντια Ατελώς 0 

7105 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

ΙΙ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

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

7106 10 00 – Σκόνες Ατελώς 0 

– Άλλος 

7106 91 – – Σε μορφές ακατέργαστες 

7106 91 10 – – – Με τίτλο 999 ‰ ή μεγαλύτερο Ατελώς 0 

7106 91 90 – – – Με τίτλο μικρότερο από 999 ‰ Ατελώς 0 

7106 92 – – Σε μορφές ημικατεργασμένες 

7106 92 20 – – – Με τίτλο 750 ‰ ή μεγαλύτερο Ατελώς 0 

7106 92 80 – – – Με τίτλο μικρότερο από 750 ‰ Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0 

7108 Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυ 
σός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη 

– Για μη νομισματικές χρήσεις 

7108 11 00 – – Σκόνες Ατελώς 0 

7108 12 00 – – Σε άλλες ακατέργαστες μορφές Ατελώς 0 

7108 13 – – Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές 

7108 13 10 – – – Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη 
τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς 
το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm 

Ατελώς 0 

7108 13 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7108 20 00 – Για νομισματική χρήση Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7110 Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε 
σκόνη 

– Πλατίνα 

7110 11 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη Ατελώς 0 

7110 19 – – Άλλη 

7110 19 10 – – – Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη 
τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς 
το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm 

Ατελώς 0 

7110 19 80 – – – Άλλη Ατελώς 0 

– Παλλάδιο 

7110 21 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη Ατελώς 0 

7110 29 00 – – Άλλο Ατελώς 0 

– Ρόδιο 

7110 31 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη Ατελώς 0 

7110 39 00 – – Άλλο Ατελώς 0 

– Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο 

7110 41 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη Ατελώς 0 

7110 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

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

Ατελώς 0 

7112 Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα 
και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις 
πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανά 
κτηση πολυτίμων μετάλλων 

7112 30 00 – Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων 
μετάλλων, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

7112 91 00 – – Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με 
εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα 
μέταλλα 

Ατελώς 0 

7112 92 00 – – Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, 
με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύ 
τιμα μέταλλα 

Ατελώς 0 

7112 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙ 
ΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

7113 Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύ 
τιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

– Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7113 11 00 – – Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα 
πολύτιμα μέταλλα 

2,5 0 

7113 19 00 – – Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρω 
μένα με πολύτιμα μέταλλα 

2,5 0 

7113 20 00 – Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 4 0 

7114 Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

– Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα 

7114 11 00 – – Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα 
πολύτιμα μέταλλα 

2 0 

7114 19 00 – – Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρω 
μένα με πολύτιμα μέταλλα 

2 0 

7114 20 00 – Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 2 0 

7115 Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επι 
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

7115 10 00 – Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα Ατελώς 0 

7115 90 – Άλλα 

7115 90 10 – – Από πολύτιμα μέταλλα 3 0 

7115 90 90 – – Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 3 0 

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

7116 10 00 – Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια Ατελώς 0 

7116 20 – Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές 
ή ανασχηματισμένες 

– – Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες 

7116 20 11 – – – Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτι 
μες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλω 
στή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα 

Ατελώς 0 

7116 20 19 – – – Άλλα 2,5 0 

7116 20 90 – – Άλλα 2,5 0 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων 

– Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή 
επιπλατινωμένα 

7117 11 00 – – Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά 4 0 

7117 19 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7117 19 10 – – – Που φέρουν μέρη από γυαλί 4 0 

– – – Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί 

7117 19 91 – – – – Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα 4 0 

7117 19 99 – – – – Άλλα 4 0 

7117 90 00 – Άλλα 4 0 

7118 Νομίσματα 

7118 10 – Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα 
από τα χρυσά 

7118 10 10 – – Από άργυρο Ατελώς 0 

7118 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

7118 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 

Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ 

7201 Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώ 
νες ή άλλες πρωτογενείς μορφές 

7201 10 – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά 
βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο 

– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο 

7201 10 11 – – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 % 1,7 0 

7201 10 19 – – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 % 1,7 0 

7201 10 30 – – Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και 
κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο 

1,7 0 

7201 10 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο Ατελώς 0 

7201 20 00 – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά 
βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο 

2,2 0 

7201 50 – Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου, χυτοσίδηροι spiegel 

7201 50 10 – – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα που περιέχουν κατά 
βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο και από 0,5 % μέχρι 
και 1 % βανάδιο 

Ατελώς 0 

7201 50 90 – – Άλλοι 1,7 0 

7202 Σιδηροκράματα 

– Σιδηρομαγγάνιο 

7202 11 – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7202 11 20 – – – Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερ 
βαίνει τα 5 mm και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο 
που υπερβαίνει το 65 % 

2,7 0 

7202 11 80 – – – Άλλο 2,7 0 

7202 19 00 – – Άλλο 2,7 0 

– Σιδηροπυρίτιο 

7202 21 00 – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο 5,7 0 

7202 29 – – Άλλο 

7202 29 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 4 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω 
από 10 % μαγνήσιο 

5,7 0 

7202 29 90 – – – Άλλα 5,7 0 

7202 30 00 – Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο 3,7 0 

– Σιδηροχρώμιο 

7202 41 – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα 

7202 41 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι 
περισσότερο από 6 % άνθρακα 

4 0 

7202 41 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα 4 0 

7202 49 – – Άλλο 

7202 49 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα 7 0 

7202 49 50 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι 
περισσότερο από 0,5 % άνθρακα 

7 0 

7202 49 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι 
περισσότερο από 4 % άνθρακα 

7 0 

7202 50 00 – Σιδηροπυρίτιο-χρώμιο 2,7 0 

7202 60 00 – Σιδηρονικέλιο Ατελώς 0 

7202 70 00 – Σιδηρομολυβδαίνιο 2,7 0 

7202 80 00 – Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυρίτιο-βολφράμιο Ατελώς 0 

– Άλλα 

7202 91 00 – – Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυρίτιο-τιτάνιο 2,7 0 

7202 92 00 – – Σιδηροβανάδιο 2,7 0 

7202 93 00 – – Σιδηρονιόβιο Ατελώς 0 

7202 99 – – Άλλο 

7202 99 10 – – – Σιδηροφωσφορούχο Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7202 99 30 – – – Σιδηροπυρίτιο-μαγνήσιο 2,7 0 

7202 99 80 – – – Άλλα 2,7 0 

7203 Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των 
σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, 
σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη 
καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρό 
μοιες μορφές 

7203 10 00 – Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή 
των σιδηρομεταλλευμάτων 

Ατελώς 0 

7203 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

7204 Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα 
(παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο 
ή χάλυβα 

7204 10 00 – Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου Ατελώς 0 

– Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων 

7204 21 – – Από ανοξείδωτους χάλυβες 

7204 21 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7204 21 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7204 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7204 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή 
χάλυβα 

Ατελώς 0 

– Άλλα απορρίμματα και θραύσματα 

7204 41 – – Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπο 
λείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα 
από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε 
δέματα 

7204 41 10 – – – Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), απο 
κόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα και ρινίσματα 

Ατελώς 0 

– – – Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα 

7204 41 91 – – – – Σε δέματα Ατελώς 0 

7204 41 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7204 49 – – Άλλα 

7204 49 10 – – – Κομματιασμένα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

7204 49 30 – – – – Σε δέματα Ατελώς 0 

7204 49 90 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7204 50 00 – Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) Ατελώς 0 

7205 Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού 
χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7205 10 00 – Κόκκοι Ατελώς 0 

– Σκόνες 

7205 21 00 – – Από χαλυβοκράματα Ατελώς 0 

7205 29 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

ΙΙ. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ 

7206 Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 
7203 

7206 10 00 – Πλινθώματα (τύποι) Ατελώς 0 

7206 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες 

– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7207 11 – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το 
πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους 

– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 

7207 11 11 – – – – Από χάλυβες από αποκοπή Ατελώς 0 

– – – – Άλλα 

7207 11 14 – – – – – Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm Ατελώς 0 

7207 11 16 – – – – – Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm Ατελώς 0 

7207 11 90 – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

7207 12 – – Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή 

7207 12 10 – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Ατελώς 0 

7207 12 90 – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

7207 19 – – Άλλα 

– – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική 

7207 19 12 – – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Ατελώς 0 

7207 19 19 – – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

7207 19 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7207 20 – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα 

– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το 
πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους 

– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/919

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 921 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7207 20 11 – – – – Από χάλυβες από αποκοπή Ατελώς 0 

– – – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 

7207 20 15 – – – – – 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα Ατελώς 0 

7207 20 17 – – – – – 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7207 20 19 – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

– – Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια 

7207 20 32 – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Ατελώς 0 

7207 20 39 – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

– – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική 

7207 20 52 – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Ατελώς 0 

7207 20 59 – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

7207 20 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ 
βες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε 
θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επεν 
δυμένα 

7208 10 00 – Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με 
ανάγλυφα σχέδια 

Ατελώς 0 

– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή 
έλαση, καθαρισμένα με οξύ 

7208 25 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7208 26 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Ατελώς 0 

7208 27 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm Ατελώς 0 

– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατά 
σταση 

7208 36 00 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Ατελώς 0 

7208 37 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
τα 10 mm 

Ατελώς 0 

7208 38 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Ατελώς 0 

7208 39 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm Ατελώς 0 

7208 40 00 – Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατά 
σταση, με ανάγλυφα σχέδια 

Ατελώς 0 

– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή 
κατάσταση 

7208 51 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7208 51 20 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm Ατελώς 0 

– – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 
15 mm, με πλάτος 

7208 51 91 – – – – 2 050 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7208 51 98 – – – – Λιγότερο των 2 050 mm Ατελώς 0 

7208 52 – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ 
βαίνει τα 10 mm 

7208 52 10 – – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές 
αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm 
και με πάχος 4 mm ή περισσότερο 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα, με πλάτος 

7208 52 91 – – – – 2 050 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7208 52 99 – – – – Λιγότερο των 2 050 mm Ατελώς 0 

7208 53 – – Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm 

7208 53 10 – – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές 
αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm 
και με πάχος 4 mm ή περισσότερο 

Ατελώς 0 

7208 53 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7208 54 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm Ατελώς 0 

7208 90 – Άλλα 

7208 90 20 – – Διάτρητο Ατελώς 0 

7208 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7209 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ 
βες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε 
ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επεν 
δυμένα 

– Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7209 15 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7209 16 – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm 

7209 16 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

7209 16 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7209 17 – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τo 
1 mm 

7209 17 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

7209 17 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7209 18 – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7209 18 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

7209 18 91 – – – – Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 
0,5 mm 

Ατελώς 0 

7209 18 99 – – – – Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm Ατελώς 0 

– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατά 
σταση 

7209 25 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7209 26 – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm 

7209 26 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

7209 26 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7209 27 – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τo 
1 mm 

7209 27 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

7209 27 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7209 28 – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm 

7209 28 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

7209 28 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7209 90 – Άλλα 

7209 90 20 – – Διάτρητο Ατελώς 0 

7209 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7210 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ 
βες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο 
μέταλλο ή επενδυμένα 

– Επικασσιτερωμένα 

7210 11 00 – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7210 12 – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm 

7210 12 20 – – – Λευκοσίδηρος Ατελώς 0 

7210 12 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7210 20 00 – Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος 
σίδηρος 

Ατελώς 0 

7210 30 00 – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά Ατελώς 0 

– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα 

7210 41 00 – – Κυματοειδή Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7210 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7210 50 00 – Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του 
χρωμίου 

Ατελώς 0 

– Επενδυμένα με αργίλιο 

7210 61 00 – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου Ατελώς 0 

7210 69 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7210 70 – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες 

7210 70 10 – – Λευκοσίδηρος βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με οξείδια 
χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα 

Ατελώς 0 

7210 70 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7210 90 – Άλλα 

7210 90 30 – – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Ατελώς 0 

7210 90 40 – – Επικασσιτερωμένα και τυπωτά Ατελώς 0 

7210 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7211 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ 
βες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο 
μέταλλο ούτε επενδυμένα 

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση 

7211 13 00 – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλα 
κώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 
4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρου 
σιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια 

Ατελώς 0 

7211 14 00 – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7211 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7211 23 – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7211 23 20 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά» Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

7211 23 30 – – – – Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7211 23 80 – – – – Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm Ατελώς 0 

7211 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7211 90 – Άλλα 

7211 90 20 – – Διάτρητο Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7211 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7212 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ 
βες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο 
μέταλλο ή επενδυμένα 

7212 10 – Επικασσιτερωμένα 

7212 10 10 – – Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επι 
φάνεια 

Ατελώς 0 

7212 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

7212 20 00 – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά Ατελώς 0 

7212 30 00 – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα Ατελώς 0 

7212 40 – Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 

7212 40 20 – – Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με 
οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα 

Ατελώς 0 

7212 40 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7212 50 – Αλλιώς επενδυμένα 

7212 50 20 – – Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια 
του χρωμίου 

Ατελώς 0 

7212 50 30 – – Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα Ατελώς 0 

7212 50 40 – – Επιχαλκωμένα Ατελώς 0 

– – Επενδυμένα με αργίλιο 

7212 50 61 – – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου Ατελώς 0 

7212 50 69 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7212 50 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

7212 60 00 – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Ατελώς 0 

7213 Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβες 

7213 10 00 – Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα 
που γίνονται στη διάρκεια της έλασης 

Ατελώς 0 

7213 20 00 – Από χάλυβες από αποκοπή Ατελώς 0 

– Άλλο 

7213 91 – – Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm 

7213 91 10 – – – Για οπλισμό σκυροδέματος Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7213 91 20 – – – Για πλέγμα επισώτρων Ατελώς 0 

– – – Άλλο 

7213 91 41 – – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο Ατελώς 0 

7213 91 49 – – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα 
αλλά λιγότερο από 0,25 % 

Ατελώς 0 

7213 91 70 – – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά όχι 
περισσότερο από 0,75 % άνθρακα 

Ατελώς 0 

7213 91 90 – – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα Ατελώς 0 

7213 99 – – Άλλο 

7213 99 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα Ατελώς 0 

7213 99 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7214 Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν 
απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, 
καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση 

7214 10 00 – Σφυρηλατημένες Ατελώς 0 

7214 20 00 – Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα 
που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί 
στρίψιμο μετά την έλαση 

Ατελώς 0 

7214 30 00 – Από χάλυβες από αποκοπή Ατελώς 0 

– Άλλες 

7214 91 – – Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή 

7214 91 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα Ατελώς 0 

7214 91 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7214 99 – – Άλλες 

– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7214 99 10 – – – – Για οπλισμό σκυροδέματος Ατελώς 0 

– – – – Κυκλικής τομής με διάμετρο 

7214 99 31 – – – – – Ίση ή ανώτερη των 80 mm Ατελώς 0 

7214 99 39 – – – – – Κατώτερη των 80 mm Ατελώς 0 

7214 99 50 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα 

– – – – Κυκλικής τομής με διάμετρο 

7214 99 71 – – – – – Ίση ή ανώτερη των 80 mm Ατελώς 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7214 99 79 – – – – – Κατώτερη των 80 mm Ατελώς 0 

7214 99 95 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

7215 Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες 

7215 10 00 – Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί 
σε ψυχρή κατάσταση 

Ατελώς 0 

7215 50 – Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατά 
σταση 

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7215 50 11 – – – Τομής ορθογωνίου Ατελώς 0 

7215 50 19 – – – Άλλες Ατελώς 0 

7215 50 80 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7215 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

7216 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβες 

7216 10 00 – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν 
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο 
των 80 mm 

Ατελώς 0 

– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς 
ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 
80 mm 

7216 21 00 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L Ατελώς 0 

7216 22 00 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ Ατελώς 0 

– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν 
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 
80 mm ή περισσότερο 

7216 31 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U 

7216 31 10 – – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 
220 mm 

Ατελώς 0 

7216 31 90 – – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm Ατελώς 0 

7216 32 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι 

– – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 
220 mm 

7216 32 11 – – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών Ατελώς 0 

7216 32 19 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm 

7216 32 91 – – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών Ατελώς 0 

7216 32 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7216 33 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η 

7216 33 10 – – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 
180 mm 

Ατελώς 0 

7216 33 90 – – – Με ύψος περισσότερο των 180 mm Ατελώς 0 

7216 40 – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς 
ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή 
περισσότερο 

7216 40 10 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L Ατελώς 0 

7216 40 90 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ Ατελώς 0 

7216 50 – Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή 
διελαθεί σε θερμή κατάσταση 

7216 50 10 – – Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα 
τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

7216 50 91 – – – Πλατέα είδη με εξογκώματα Ατελώς 0 

7216 50 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελει 
ωθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7216 61 – – Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί 

7216 61 10 – – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή 
ανοικτού σωλήνα 

Ατελώς 0 

7216 61 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7216 69 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα 

7216 91 – – Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7216 91 10 – – – Λαμαρίνες με νευρώσεις Ατελώς 0 

7216 91 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7216 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες 

7217 10 – Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα 

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7217 10 10 – – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι κατώτερη των 0,8 mm 

Ατελώς 0 

– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm
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7217 10 31 – – – – Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανά 
γλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης 

Ατελώς 0 

7217 10 39 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7217 10 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 0,6 % άνθρακα 

Ατελώς 0 

7217 10 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7217 20 – Επιψευδαργυρωμένα 

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7217 20 10 – – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι κατώτερη των 0,8 mm 

Ατελώς 0 

7217 20 30 – – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm 

Ατελώς 0 

7217 20 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 0,6 % άνθρακα 

Ατελώς 0 

7217 20 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7217 30 – Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα 

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 

7217 30 41 – – – Επιχαλκωμένα Ατελώς 0 

7217 30 49 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7217 30 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 0,6 % άνθρακα 

Ατελώς 0 

7217 30 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

7217 90 – Άλλα 

7217 90 20 – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα Ατελώς 0 

7217 90 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 0,6 % άνθρακα 

Ατελώς 0 

7217 90 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα Ατελώς 0 

ΙΙΙ. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 

7218 Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογε 
νείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες 

7218 10 00 – Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές Ατελώς 0 

– Άλλα 

7218 91 – – Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη 

7218 91 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0
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7218 91 80 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7218 99 – – Άλλα 

– – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη 

7218 99 11 – – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Ατελώς 0 

7218 99 19 – – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

7218 99 20 – – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Ατελώς 0 

7218 99 80 – – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

7219 Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 
600 mm ή περισσότερο 

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα 

7219 11 00 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Ατελώς 0 

7219 12 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
τo 10 mm 

7219 12 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 12 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 13 – – Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm 

7219 13 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 13 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 14 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm 

7219 14 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 14 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα 

7219 21 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm 

7219 21 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 21 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 22 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
τα 10 mm 

7219 22 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 22 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 23 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Ατελώς 0
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7219 24 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm Ατελώς 0 

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7219 31 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7219 32 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm 

7219 32 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 32 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 33 – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm 

7219 33 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 33 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 34 – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τo 
1 mm 

7219 34 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 34 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 35 – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm 

7219 35 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7219 35 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7219 90 – Άλλα 

7219 90 20 – – Διάτρητο Ατελώς 0 

7219 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7220 Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 
κατώτερο των 600 mm 

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση 

7220 11 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7220 12 00 – – Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm Ατελώς 0 

7220 20 – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος 

7220 20 21 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7220 20 29 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 
3 mm, που περιέχουν κατά βάρος 

7220 20 41 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0
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7220 20 49 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– – Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που περιέχουν 
κατά βάρος 

7220 20 81 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7220 20 89 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7220 90 – Άλλα 

7220 90 20 – – Διάτρητο Ατελώς 0 

7220 90 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

7221 00 Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες 

7221 00 10 – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7221 00 90 – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7222 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυ 
βες 

– Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατά 
σταση 

7222 11 – – Κυκλικής τομής 

– – – Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά 
βάρος 

7222 11 11 – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 11 19 – – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– – – Με διάμετρο μικρότερη από 80 mm, που περιέχουν κατά 
βάρος 

7222 11 81 – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 11 89 – – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7222 19 – – Άλλες 

7222 19 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 19 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7222 20 – Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατά 
σταση 

– – Κυκλικής τομής 

– – – Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά 
βάρος 

7222 20 11 – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0
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7222 20 19 – – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– – – Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 
80 mm, που περιέχουν κατά βάρος 

7222 20 21 – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 20 29 – – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– – – Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά 
βάρος 

7222 20 31 – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 20 39 – – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

– – Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 

7222 20 81 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 20 89 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7222 30 – Άλλες ράβδοι 

– – Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος 

7222 30 51 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Ατελώς 0 

7222 30 91 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Ατελώς 0 

7222 30 97 – – Άλλα Ατελώς 0 

7222 40 – Είδη με καθορισμένη μορφή 

7222 40 10 – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση Ατελώς 0 

7222 40 50 – – Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση Ατελώς 0 

7222 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

7223 00 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες 

– Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 

7223 00 11 – – Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 
20 % έως και 22 % χρώμιο 

Ατελώς 0 

7223 00 19 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 

7223 00 91 – – Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 % χρώμιο και 
3,5 % έως και 6 % αργίλιο 

Free 0 

7223 00 99 – – Άλλα Ατελώς 0
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IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗ 
ΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ 
ΧΑΛΥΒΕΣ 

7224 Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογε 
νείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα 

7224 10 – Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές 

7224 10 10 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

7224 10 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

7224 90 – Άλλα 

7224 90 02 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια 

– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί 
με συνεχή χύτευση 

– – – – – Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές 
του πάχους 

7224 90 03 – – – – – – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

7224 90 05 – – – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,7 % ή λιγότερο άνθρακα, 
από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως 
και 2,3 % πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008 % 
ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να 
προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται 
στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

7224 90 07 – – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7224 90 14 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7224 90 18 – – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί 
με συνεχή χύτευση 

7224 90 31 – – – – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % 
άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομέ 
νως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 

Ατελώς 0 

7224 90 38 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7224 90 90 – – – – Σφυρηλατημένα Ατελώς 0 

7225 Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 
600 mm ή περισσότερο 

– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»
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7225 11 00 – – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής Ατελώς 0 

7225 19 – – Άλλα 

7225 19 10 – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση Ατελώς 0 

7225 19 90 – – – Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Ατελώς 0 

7225 30 – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγ 
μένα 

7225 30 10 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

7225 30 30 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

7225 30 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

7225 40 – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περι 
τυλιγμένα 

7225 40 12 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

7225 40 15 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

– – Άλλα 

7225 40 40 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Ατελώς 0 

7225 40 60 – – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 
τα 10 mm 

Ατελώς 0 

7225 40 90 – – – Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm Ατελώς 0 

7225 50 – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7225 50 20 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

7225 50 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα 

7225 91 00 – – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά Ατελώς 0 

7225 92 00 – – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα Ατελώς 0 

7225 99 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7226 Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 
κατώτερο των 600 mm 

– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί» 

7226 11 00 – – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής Ατελώς 0 

7226 19 – – Άλλα 

7226 19 10 – – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση Ατελώς 0 

7226 19 80 – – – Άλλα Ατελώς 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

7226 20 00 – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

– Άλλα 

7226 91 – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση 

7226 91 20 – – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

7226 91 91 – – – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7226 91 99 – – – – Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm Ατελώς 0 

7226 92 00 – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Ατελώς 0 

7226 99 – – Άλλα 

7226 99 10 – – – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά Ατελώς 0 

7226 99 30 – – – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα Ατελώς 0 

7226 99 70 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7227 Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα 

7227 10 00 – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

7227 20 00 – Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους Ατελώς 0 

7227 90 – Άλλο 

7227 90 10 – – Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο 
χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιε 
κτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του 
παρόντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

7227 90 50 – – Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, 
από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή 
λιγότερο μολυβδαίνιο 

Ατελώς 0 

7227 90 95 – – Άλλο Ατελώς 0 

7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκρά 
ματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από 
όχι σε κράμα χάλυβες 

7228 10 – Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής 

7228 10 20 – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· που 
έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρω 
μένες με άλλο μέταλλο 

Ατελώς 0 

7228 10 50 – – Σφυρηλατημένες Ατελώς 0 

7228 10 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

7228 20 – Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους
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7228 20 10 – – Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις 
τέσσερις πλευρές 

Ατελώς 0 

– – Άλλες 

7228 20 91 – – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· 
που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς 
επιστρωμένες με άλλο μέταλλο 

Ατελώς 0 

7228 20 99 – – – Άλλες Ατελώς 0 

7228 30 – Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή 
κατάσταση 

7228 30 20 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

– – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % 
άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 
0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 

7228 30 41 – – – Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7228 30 49 – – – Άλλες Ατελώς 0 

– – Άλλες 

– – – Κυκλικής τομής, με διάμετρο 

7228 30 61 – – – – 80 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7228 30 69 – – – – Λιγότερο από 80 mm Ατελώς 0 

7228 30 70 – – – Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση 
και στις τέσσερις επιφάνειες 

Ατελώς 0 

7228 30 89 – – – Άλλες Ατελώς 0 

7228 40 – Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί 

7228 40 10 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

7228 40 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

7228 50 – Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή 
κατάσταση 

7228 50 20 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

7228 50 40 – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % 
άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 
0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 

Ατελώς 0 

– – Άλλες 

– – – Κυκλικής τομής, με διάμετρο 

7228 50 61 – – – – 80 mm ή περισσότερο Ατελώς 0 

7228 50 69 – – – – Λιγότερο από 80 mm Ατελώς 0
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7228 50 80 – – – Άλλες Ατελώς 0 

7228 60 – Άλλες ράβδοι 

7228 60 20 – – Από χάλυβα εργαλείων Ατελώς 0 

7228 60 80 – – Άλλες Ατελώς 0 

7228 70 – Είδη με καθορισμένη μορφή 

7228 70 10 – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση Ατελώς 0 

7228 70 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

7228 80 00 – Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις Ατελώς 0 

7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα 

7229 20 00 – Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους Ατελώς 0 

7229 90 – Άλλα 

7229 90 20 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής Ατελώς 0 

– – Άλλα 

7229 90 50 – – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % 
άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 
0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 

Ατελώς 0 

7229 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, 
ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 

7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι 
ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορι 
σμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή 
χάλυβα 

7301 10 00 – Πάσσαλοι πλατυσμένοι Ατελώς 0 

7301 20 00 – Είδη με καθορισμένη μορφή Ατελώς 0 

7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλει 
διά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και 
άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συν 
δετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, 
πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια 
ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη 
στερέωση των σιδηροτροχιών 

7302 10 – Σιδηροτροχιές 

7302 10 10 – – Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο Ατελώς 0 

– – Άλλες 

– – – Καινούριες 

– – – – Σιδηροτροχιές «Vignole»
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7302 10 21 – – – – – Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 46 kg Free 0 

7302 10 23 – – – – – Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 27 kg αλλά 
κατώτερο των 46 kg 

Ατελώς 0 

7302 10 29 – – – – – Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 27 kg Ατελώς 0 

7302 10 40 – – – – Αυλακωτές σιδηροτροχιές Ατελώς 0 

7302 10 50 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

7302 10 90 – – – Μεταχειρισμένες Ατελώς 0 

7302 30 00 – Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών 
και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών 

2,7 0 

7302 40 00 – Συνδετήρες και πλάκες στήριξης Ατελώς 0 

7302 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

7303 00 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από 
χυτοσίδηρο 

7303 00 10 – Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διο 
χέτευση με πίεση 

3,2 0 

7303 00 90 – Άλλα 3,2 0 

7304 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, 
χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα 

– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
αγωγούς πετρελαίου ή αερίου 

7304 11 00 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα Ατελώς 0 

7304 19 – – Άλλοι 

7304 19 10 – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm Ατελώς 0 

7304 19 30 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 

Ατελώς 0 

7304 19 90 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm Ατελώς 0 

– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των 
φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή 
αερίου 

7304 22 00 – – Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες Ατελώς 0 

7304 23 00 – – Άλλα διατρητικά στελέχη Ατελώς 0 

7304 24 00 – – Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες Ατελώς 0 

7304 29 – – Άλλα 

7304 29 10 – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm Ατελώς 0 

7304 29 30 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 

Ατελώς 0
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7304 29 90 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm Ατελώς 0 

– Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ 
βες 

7304 31 – – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

7304 31 20 – – – Ακριβείας Ατελώς 0 

7304 31 80 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

7304 39 – – Άλλοι 

7304 39 10 – – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, 
που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων 
άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχoς τοιχώματος 

Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

7304 39 30 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 mm και με 
πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10,5 mm 

Ατελώς 0 

– – – – Άλλοι 

– – – – – Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχημα 
τισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz» 

7304 39 52 – – – – – – Επιψευδαργυρωμένοι Ατελώς 0 

7304 39 58 – – – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

– – – – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο 

7304 39 92 – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm Ατελώς 0 

7304 39 93 – – – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
406,4 mm 

Ατελώς 0 

7304 39 99 – – – – – – Που υπερβαίνει τα 406,4 mm Ατελώς 0 

– Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες 

7304 41 00 – – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Ατελώς 0 

7304 49 – – Άλλοι 

7304 49 10 – – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, 
που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων 
άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχoς τοιχώματος 

Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

7304 49 92 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm Ατελώς 0 

7304 49 99 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm Ατελώς 0 

– Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα
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7304 51 – – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 

– – – Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβό 
κραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % 
άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχο 
μένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος 

7304 51 12 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m Ατελώς 0 

7304 51 18 – – – – Που υπερβαίνει τα 0,5 m Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

7304 51 81 – – – – Ακριβείας Ατελώς 0 

7304 51 89 – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

7304 59 – – Άλλοι 

7304 59 10 – – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, 
που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων 
άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχoς τοιχώματος 

Ατελώς 0 

– – – Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από 
χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι 
και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο 
και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος 

7304 59 32 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m Ατελώς 0 

7304 59 38 – – – – Που υπερβαίνει τα 0,5 m Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

7304 59 92 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm Ατελώς 0 

7304 59 93 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 

Ατελώς 0 

7304 59 99 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm Ατελώς 0 

7304 90 00 – Άλλοι Ατελώς 0 

7305 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), 
κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 
406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα 

– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
αγωγούς πετρελαίου ή αερίου 

7305 11 00 – – Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο 
και συλλίπασμα) 

Ατελώς 0 

7305 12 00 – – Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι Ατελώς 0 

7305 19 00 – – Άλλοι Ατελώς 0 

7305 20 00 – Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των 
φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 
πετρελαίου ή αερίου 

Ατελώς 0 

– Άλλοι, συγκολλημένοι
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7305 31 00 – – Συγκολλημένοι κατά μήκος Ατελώς 0 

7305 39 00 – – Άλλοι Ατελώς 0 

7305 90 00 – Άλλοι Ατελώς 0 

7306 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα 
(π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς 
πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα 

– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
αγωγούς πετρελαίου ή αερίου 

7306 11 – – Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες 

7306 11 10 – – – Συγκολλημένοι κατά μήκος Ατελώς 0 

7306 11 90 – – – Συγκολλημένοι ελικοειδώς Ατελώς 0 

7306 19 – – Άλλοι 

– – – Συγκολλημένοι κατά μήκος 

7306 19 11 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm Ατελώς 0 

7306 19 19 – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 

Ατελώς 0 

7306 19 90 – – – Συγκολλημένοι ελικοειδώς Ατελώς 0 

– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των 
φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου 

7306 21 00 – – Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες Ατελώς 0 

7306 29 00 – – Άλλοι Ατελώς 0 

7306 30 – Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από 
αμιγείς χάλυβες 

– – Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος 

7306 30 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm Ατελώς 0 

7306 30 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm Ατελώς 0 

– – Άλλοι 

– – – Σωλήνες με βόλτες στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν 
βόλτες που λέγονται «gaz» 

7306 30 41 – – – – Επιψευδαργυρωμένοι Ατελώς 0 

7306 30 49 – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

– – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο 

– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm 

7306 30 72 – – – – – Επιψευδαργυρωμένοι Ατελώς 0 

7306 30 77 – – – – – Άλλοι Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7306 30 80 – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
406,4 mm 

Ατελώς 0 

7306 40 – Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους 
χάλυβες 

7306 40 20 – – Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Ατελώς 0 

7306 40 80 – – Άλλοι Ατελώς 0 

7306 50 – Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκρά 
ματα 

7306 50 20 – – Ακριβείας Ατελώς 0 

7306 50 80 – – Άλλοι Ατελώς 0 

– Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική 

7306 61 – – Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής 

– – – Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 2 mm 

7306 61 11 – – – – Από ανοξείδωτους χάλυβες Ατελώς 0 

7306 61 19 – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

– – – Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 2 mm 

7306 61 91 – – – – Από ανοξείδωτους χάλυβες Ατελώς 0 

7306 61 99 – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

7306 69 – – Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή 
ορθογώνια 

7306 69 10 – – – Από ανοξείδωτους χάλυβες Ατελώς 0 

7306 69 90 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

7306 90 00 – Άλλοι Ατελώς 0 

7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

– Χυτά 

7307 11 – – Από μη ελατό χυτοσίδηρο 

7307 11 10 – – – Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για διοχέτευση με πίεση 

3,7 0 

7307 11 90 – – – Άλλα 3,7 0 

7307 19 – – Άλλα 

7307 19 10 – – – Από ελατό χυτοσίδηρο 3,7 0 

7307 19 90 – – – Άλλα 3,7 0 

– Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες 

7307 21 00 – – Συζευκτήρες 3,7 0 

7307 22 – – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7307 22 10 – – – Περιβλήματα Ατελώς 0 

7307 22 90 – – – Γωνίες και καμπύλες 3,7 0 

7307 23 – – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο 

7307 23 10 – – – Γωνίες και καμπύλες 3,7 0 

7307 23 90 – – – Άλλα 3,7 0 

7307 29 – – Άλλα 

7307 29 10 – – – Με βόλτες 3,7 0 

7307 29 30 – – – Για συγκόλληση 3,7 0 

7307 29 90 – – – Άλλα 3,7 0 

– Άλλα 

7307 91 00 – – Συζευκτήρες 3,7 0 

7307 92 – – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες 

7307 92 10 – – – Περιβλήματα Ατελώς 0 

7307 92 90 – – – Γωνίες και καμπύλες 3,7 0 

7307 93 – – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο 

– – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαί 
νει τα 609,6 mm 

7307 93 11 – – – – Γωνίες και καμπύλες 3,7 0 

7307 93 19 – – – – Άλλα 3,7 0 

– – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 
609,6 mm 

7307 93 91 – – – – Γωνίες και καμπύλες 3,7 0 

7307 93 99 – – – – Άλλα 3,7 0 

7307 99 – – Άλλα 

7307 99 10 – – – Με βόλτες 3,7 0 

7307 99 30 – – – Για συγκόλληση 3,7 0 

7307 99 90 – – – Άλλα 3,7 0 

7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία 
γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελε 
τοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια 
και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο 
ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. 
Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και 
παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα 
για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7308 10 00 – Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών Ατελώς 0 

7308 20 00 – Πύργοι και πυλώνες Ατελώς 0 

7308 30 00 – Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώ 
φλια 

Ατελώς 0 

7308 40 – Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, 
τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις 

7308 40 10 – – Υλικό υποστύλωσης υπόγειων εκσκαφών Ατελώς 0 

7308 40 90 – – Άλλο Ατελώς 0 

7308 90 – Άλλα 

7308 90 10 – – Φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφραχτικές πόρτες, αποβάθρες, 
ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες 

7308 90 51 – – – – Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές 
από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή 

Ατελώς 0 

7308 90 59 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7308 90 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

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 

7309 00 10 – Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια) 2,2 0 

– Για υγρά 

7309 00 30 – – Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 2,2 0 

– – Άλλα, με χωρητικότητα 

7309 00 51 – – – Που υπερβαίνει τα 100 000 l 2,2 0 

7309 00 59 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 l 2,2 0 

7309 00 90 – Για στερεά 2,2 0 

7310 Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποι 
ημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικό 
τητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές 
διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 

7310 10 00 – Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο 2,7 0 

– Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7310 21 – – Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (ser
tissage) 

7310 21 11 – – – Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη 
διατροφής 

2,7 0 

7310 21 19 – – – Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποτά 2,7 0 

– – – Άλλα, με πάχος τοιχώματος 

7310 21 91 – – – – Κατώτερο των 0,5 mm 2,7 0 

7310 21 99 – – – – Ίσο ή ανώτερο των 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 – – Άλλα 

7310 29 10 – – – Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 90 – – – Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm 2,7 0 

7311 00 Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα 

7311 00 10 – Χωρίς συγκόλληση (χυτά) 2,7 0 

– Άλλα, με χωρητικότητα 

7311 00 91 – – Κατώτερη των 1 000 l 2,7 0 

7311 00 99 – – Ίση ή ανώτερη των 1 000 l 2,7 0 

7312 Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα συρ 
ματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από 
σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία 

7312 10 – Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα 
συρματόσχοινα) 

7312 10 20 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα Ατελώς 0 

– – Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής 

– – – Δεν υπερβαίνει τα 3 mm 

7312 10 41 – – – – Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου Ατελώς 0 

7312 10 49 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – – Υπερβαίνει τα 3 mm 

– – – – Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) 

7312 10 61 – – – – – Μη επενδυμένα Ατελώς 0 

– – – – – Επενδυμένα 

7312 10 65 – – – – – – Επιψευδαργυρωμένα Ατελώς 0 

7312 10 69 – – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – – – Καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα καλώδια clos (κομμένα σε ορισμένα μήκη) 

– – – – – Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρωμένα, των οποίων 
η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7312 10 81 – – – – – – Υπερβαίνει τα 3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm Ατελώς 0 

7312 10 83 – – – – – – Υπερβαίνει τα 12 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα mm Ατελώς 0 

7312 10 85 – – – – – – Υπερβαίνει τα 24 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm Ατελώς 0 

7312 10 89 – – – – – – Υπερβαίνει τα 48 mm Ατελώς 0 

7312 10 98 – – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7312 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

7313 00 00 Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκα 
θωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις 

Ατελώς 0 

7314 Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή 
ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή 
χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα 
σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα 

– Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα 

7314 12 00 – – Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

Ατελώς 0 

7314 14 00 – – Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα Ατελώς 0 

7314 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7314 20 – Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, 
από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι 
έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm 2 

7314 20 10 – – Από σύρματα με νευρώσεις Ατελώς 0 

7314 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα πλέγματα και διχτυωτά συγκολλημένα στα σημεία συνά 
ντησης 

7314 31 00 – – Επιψευδαργυρωμένα Ατελώς 0 

7314 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα μεταλλικά, πλέγματα και διχτυωτά 

7314 41 – – Επιψευδαργυρωμένα 

7314 41 10 – – – Με βρόχους εξαγωνικούς Ατελώς 0 

7314 41 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7314 42 – – Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες 

7314 42 10 – – – Με βρόχους εξαγωνικούς Ατελώς 0 

7314 42 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

7314 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

7314 50 00 – Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγμα 
τος) 

Ατελώς 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

7315 Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο 
ή χάλυβα 

– Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους 

7315 11 – – Αλυσίδες σε κυλίνδρους 

7315 11 10 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοπο 
δήλατα 

2,7 0 

7315 11 90 – – – Άλλες 2,7 0 

7315 12 00 – – Άλλες αλυσίδες 2,7 0 

7315 19 00 – – Μέρη 2,7 0 

7315 20 00 – Αλυσίδες αντιολισθητικές 2,7 0 

– Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια 

7315 81 00 – – Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα 2,7 0 

7315 82 – – Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους 

7315 82 10 – – – Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του 
συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 mm 

2,7 0 

7315 82 90 – – – Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του 
συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 mm 

2,7 0 

7315 89 00 – – Άλλα 2,7 0 

7315 90 00 – Άλλα μέρη 2,7 0 

7316 00 00 Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα 

2,7 0 

7317 00 Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από 
κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι και παρόμοια είδη, από χυτο 
σίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με 
εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό 

7317 00 10 – Πινέζες Ατελώς 0 

– Άλλα 

– – Συρματοποιίας 

7317 00 20 – – – Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα Ατελώς 0 

7317 00 40 – – – Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή 
περισσότερο άνθρακα, σκληρυμένα 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

7317 00 61 – – – – Επιψευδαργυρωμένα Ατελώς 0 

7317 00 69 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

7317 00 90 – – Άλλα Ατελώς 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

7318 Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπεί 
ρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πρι 
τσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν 
ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα 

– Είδη με σπείρωμα 

7318 11 00 – – Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια) 3,7 0 

7318 12 – – Άλλοι (κοχλίες για ξύλα) 

7318 12 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0 

7318 12 90 – – – Άλλες 3,7 0 

7318 13 00 – – Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα 3,7 0 

7318 14 – – Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά 
το βίδωμά τους 

7318 14 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0 

– – – Άλλοι 

7318 14 91 – – – – Έλικες για λαμαρίνες 3,7 0 

7318 14 99 – – – – Άλλοι 3,7 0 

7318 15 – – Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια 
(παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους 

7318 15 10 – – – Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος 
στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

3,7 0 

– – – Άλλα 

7318 15 20 – – – – Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών 3,7 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Χωρίς κεφάλι 

7318 15 30 – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0 

– – – – – – Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη 

7318 15 41 – – – – – – – Μικρότερη από 800 MPa 3,7 0 

7318 15 49 – – – – – – – 800 MPa ή μεγαλύτερη 3,7 0 

– – – – – Με κεφάλι 

– – – – – – Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς 

7318 15 51 – – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0 

7318 15 59 – – – – – – – Άλλα 3,7 0 

– – – – – – Με έξι κοίλες πλευρές 

7318 15 61 – – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7318 15 69 – – – – – – – Άλλα 3,7 0 

– – – – – – Εξάγωνα 

7318 15 70 – – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0 

– – – – – – – Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη 

7318 15 81 – – – – – – – – Μικρότερη από 800 MPa 3,7 0 

7318 15 89 – – – – – – – – 800 MPa ή μεγαλύτερη 3,7 0 

7318 15 90 – – – – – – Άλλα 3,7 0 

7318 16 – – Περικόχλια (παξιμάδια) 

7318 16 10 – – – Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

3,7 0 

– – – Άλλα 

7318 16 30 – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 3,7 0 

– – – – Άλλα 

7318 16 50 – – – – – Ασφαλείας 3,7 0 

– – – – – Άλλα, με εσωτερική διάμετρο 

7318 16 91 – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm 3,7 0 

7318 16 99 – – – – – – Που υπερβαίνει τα 12 mm 3,7 0 

7318 19 00 – – Άλλα 3,7 0 

– Είδη χωρίς βόλτες 

7318 21 00 – – Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και 
άλλες ροδέλες ασφαλείας 

3,7 0 

7318 22 00 – – Άλλες ροδέλες 3,7 0 

7318 23 00 – – Καζανόκαρφα (πριτσίνια) 3,7 0 

7318 24 00 – – Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης 3,7 0 

7318 29 00 – – Άλλα 3,7 0 

7319 Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, 
κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο 
ή χάλυβα. Παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

7319 20 00 – Παραμάνες 2,7 0 

7319 30 00 – Άλλες καρφίτσες 2,7 0 

7319 90 – Άλλα 

7319 90 10 – – Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήματος 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7319 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

7320 Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα 

7320 10 – Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους 

– – Θερμής έλασης 

7320 10 11 – – – Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους 2,7 0 

7320 10 19 – – – Άλλα 2,7 0 

7320 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

7320 20 – Ελατήρια ελικοειδή 

7320 20 20 – – Θερμής έλασης 2,7 0 

– – Άλλα 

7320 20 81 – – – Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης 2,7 0 

7320 20 85 – – – Ελικοειδή ελατήρια έλξης 2,7 0 

7320 20 89 – – – Άλλα 2,7 0 

7320 90 – Άλλα 

7320 90 10 – – Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια 2,7 0 

7320 90 30 – – Δισκοειδή ελατήρια 2,7 0 

7320 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

7321 Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβά 
νονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για 
την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγ 
κάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες 
μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη 
τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

– Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών 

7321 11 – – Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα 

7321 11 10 – – – Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωρι 
στοί φούρνοι 

2,7 0 

7321 11 90 – – – Άλλα 2,7 0 

7321 12 00 – – Με υγρά καύσιμα 2,7 0 

7321 19 00 – – Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά 
καύσιμα 

2,7 0 

– Άλλες συσκευές 

7321 81 – – Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα 

7321 81 10 – – – Με εκκένωση των αερίων που καίγονται 2,7 0 

7321 81 90 – – – Άλλα 2,7 0
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Κατηγορία σταδιακής 
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7321 82 – – Με υγρά καύσιμα 

7321 82 10 – – – Με εκκένωση των αερίων που καίγονται 2,7 0 

7321 82 90 – – – Άλλα 2,7 0 

7321 89 00 – – Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά 
καύσιμα 

2,7 0 

7321 90 00 – Μέρη 2,7 0 

7322 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη 
ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. 
Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμ 
βάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργή 
σουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρ 
μανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα 
με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα 

– Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους 

7322 11 00 – – Από χυτοσίδηρο 3,2 0 

7322 19 00 – – Άλλα 3,2 0 

7322 90 00 – Άλλα 3,2 0 

7323 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα 
(ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη 
για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο 
ή χάλυβα 

7323 10 00 – Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι,σύρμα 
τριψίματος κουζινικών γάντια και παρόμοια είδη για τον καθα 
ρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 

3,2 0 

– Άλλα 

7323 91 00 – – Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα 3,2 0 

7323 92 00 – – Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα 3,2 0 

7323 93 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 

7323 93 10 – – – Σκεύη επιτραπέζια 3,2 0 

7323 93 90 – – – Άλλα 3,2 0 

7323 94 – – Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα 

7323 94 10 – – – Σκεύη επιτραπέζια 3,2 0 

7323 94 90 – – – Άλλα 3,2 0 

7323 99 – – Άλλα 

7323 99 10 – – – Σκεύη επιτραπέζια 3,2 0 

– – – Άλλα 

7323 99 91 – – – – Βαμμένα ή βερνικωμένα 3,2 0 

7323 99 99 – – – – Άλλα 3,2 0
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7324 Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα 

7324 10 00 – Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα 2,7 0 

– Μπανιέρες 

7324 21 00 – – Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες 3,2 0 

7324 29 00 – – Άλλα 3,2 0 

7324 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 3,2 0 

7325 Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

7325 10 – Από μη ελατό χυτοσίδηρο 

7325 10 50 – – Καλύμματα υπονόμων 1,7 0 

– – Άλλα 

7325 10 92 – – – Είδη για αποχετεύσεις 1,7 0 

7325 10 99 – – – Άλλα 1,7 0 

– Άλλα 

7325 91 00 – – Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία 2,7 0 

7325 99 – – Άλλα 

7325 99 10 – – – Από ελατό χυτοσίδηρο 2,7 0 

7325 99 90 – – – Άλλα 2,7 0 

7326 Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα 

– Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα 

7326 11 00 – – Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία 2,7 0 

7326 19 – – Άλλα 

7326 19 10 – – – Σφυρηλατημένα 2,7 0 

7326 19 90 – – – Άλλα 2,7 0 

7326 20 – Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα 

7326 20 30 – – Κλουβιά μικρά και μεγάλα 2,7 0 

7326 20 50 – – Καλάθια 2,7 0 

7326 20 80 – – Άλλα 2,7 0 

7326 90 – Άλλα 

7326 90 10 – – Ταμπακιέρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών 
και ανάλογα αντικείμενα τσέπης 

2,7 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7326 90 30 – – Σκάλες και σκαμνιά 2,7 0 

7326 90 40 – – Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση 
των εμπορευμάτων 

2,7 0 

7326 90 50 – – Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ. 2,7 0 

7326 90 60 – – Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυρο 
βελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην 
οικοδομική 

2,7 0 

7326 90 70 – – Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το 
φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων 

2,7 0 

– – Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα 

7326 90 91 – – – Σφυρηλατημένα 2,7 0 

7326 90 93 – – – Έκτυπα 2,7 0 

7326 90 95 – – – Συντηγμένα 2,7 0 

7326 90 98 – – – Άλλα 2,7 0 

74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 - ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΧΑΛΚΟ 

7401 00 00 Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του 
χαλκού) 

Ατελώς 0 

7402 00 00 Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυ 
τικό καθαρισμό 

Ατελώς 0 

7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη 
μορφή 

– Χαλκός καθαρισμένος 

7403 11 00 – – Κάθοδοι και τμήματα καθόδων Ατελώς 0 

7403 12 00 – – Ράβδοι για σύρμα (wire-bars) Ατελώς 0 

7403 13 00 – – Χελώνες (billettes) Ατελώς 0 

7403 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Κράματα χαλκού 

7403 21 00 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) Ατελώς 0 

7403 22 00 – – Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) Ατελώς 0 

7403 29 00 – – Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της 
κλάσης 7405) 

Ατελώς 0 

7404 00 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού 

7404 00 10 – Από χαλκό καθαρισμένο Ατελώς 0 

– Από κράματα χαλκού 

7404 00 91 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) Ατελώς 0 

7404 00 99 – – Άλλα Ατελώς 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7405 00 00 Κράματα μητρικά χαλκού Ατελώς 0 

7406 Σκόνες και ψήγματα χαλκού 

7406 10 00 – Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια Ατελώς 0 

7406 20 00 – Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Νιφάδες Ατελώς 0 

7407 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό 

7407 10 00 – Από χαλκό καθαρισμένο 4,8 0 

– Από κράματα χαλκού 

7407 21 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 

7407 21 10 – – – Ράβδοι 4,8 0 

7407 21 90 – – – Είδη καθορισμένης μορφής 4,8 0 

7407 29 – – Άλλα 

7407 29 10 – – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο- 
ψευδάργυρο (maillechort) 

4,8 0 

7407 29 90 – – – Άλλα 4,8 0 

7408 Σύρματα από χαλκό 

– Από χαλκό καθαρισμένο 

7408 11 00 – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερ 
βαίνει τα 6 mm 

4,8 0 

7408 19 – – Άλλα 

7408 19 10 – – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
υπερβαίνει τα 0,5 mm 

4,8 0 

7408 19 90 – – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν 
υπερβαίνει τα 0,5 mm 

4,8 0 

– Από κράματα χαλκού 

7408 21 00 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 4,8 0 

7408 22 00 – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο- 
ψευδάργυρο (maillechort) 

4,8 0 

7408 29 00 – – Άλλα 4,8 0 

7409 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει 
τα 0,15 mm 

– Από χαλκό καθαρισμένο 

7409 11 00 – – Περιελιγμένα 4,8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7409 19 00 – – Άλλα 4,8 0 

– Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 

7409 21 00 – – Περιελιγμένα 4,8 0 

7409 29 00 – – Άλλα 4,8 0 

– Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) 

7409 31 00 – – Περιελιγμένα 4,8 0 

7409 39 00 – – Άλλα 4,8 0 

7409 40 – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο- 
ψευδάργυρο (maillechort) 

7409 40 10 – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) 4,8 0 

7409 40 90 – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort) 4,8 0 

7409 90 00 – Από άλλα κράματα χαλκού 4,8 0 

7410 Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολ 
λημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υπο 
θέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμ 
βανομένου του υποθέματος) 

– Χωρίς υπόθεμα 

7410 11 00 – – Από χαλκό καθαρισμένο 5,2 0 

7410 12 00 – – Από κράματα χαλκού 5,2 0 

– Με υπόθεμα 

7410 21 00 – – Από χαλκό καθαρισμένο 5,2 3 

7410 22 00 – – Από κράματα χαλκού 5,2 0 

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 

7411 10 – Από χαλκό καθαρισμένο 

– – Ευθείς, πάχους τοιχώματος 

7411 10 11 – – – Που υπερβαίνει το 0,6 mm 4,8 3 

7411 10 19 – – – Που δεν υπερβαίνει το 0,6 mm 4,8 0 

7411 10 90 – – Άλλα 4,8 0 

– Από κράματα χαλκού 

7411 21 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 

7411 21 10 – – – Ευθείς 4,8 0 

7411 21 90 – – – Άλλοι 4,8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7411 22 00 – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο- 
ψευδάργυρο (maillechort) 

4,8 0 

7411 29 00 – – Άλλα 4,8 0 

7412 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), 
από χαλκό 

7412 10 00 – Από χαλκό καθαρισμένο 5,2 0 

7412 20 00 – Από κράματα χαλκού 5,2 0 

7413 00 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, 
μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία 

7413 00 20 – Από χαλκό καθαρισμένο 5,2 0 

7413 00 80 – Από κράματα χαλκού 5,2 0 

7415 Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί ( άλλοι από 
εκείνους της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με 
στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, 
βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα 
(πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι 
(ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που 
προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, 
από χαλκό 

7415 10 00 – Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια 
είδη 

4 0 

– Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα 

7415 21 00 – – Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) 

3 0 

7415 29 00 – – Άλλα 3 0 

– Άλλα είδη με σπείρωμα 

7415 33 00 – – Κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια) 3 0 

7415 39 00 – – Άλλα 3 0 

7418 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπι 
σμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, 
γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή 
ανάλογες χρήσεις, από χαλκό. Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και 
τα μέρη τους, από χαλκό 

– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. 
Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια 
είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 

7418 11 00 – – Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον 
καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 

3 0 

7418 19 – – Άλλα 

7418 19 10 – – – Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των 
τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη 
τους, από χαλκό 

4 0 

7418 19 90 – – – Άλλα 3 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7418 20 00 – Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους 3 0 

7419 Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό 

7419 10 00 – Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους 3 3 

– Άλλα 

7419 91 00 – – Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση 
ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα 

3 3 

7419 99 – – Άλλα 

7419 99 10 – – – Υφάσματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συνεχή ή ατέρ 
μονα υφάσματα), πλέγματα και δικτυωτά από χαλκόσυρμα, 
των οποίων καμία διάσταση της διατομής δεν υπερβαίνει τα 
6 mm Ανεπτυγμένα φύλλα (νεβρομετάλ) και ταινίες 

4,3 0 

7419 99 30 – – – Ελατήρια 4 0 

7419 99 90 – – – Άλλα 3 0 

75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75 - ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕ 
ΛΙΟ 

7501 Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του 
νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του 
νικελίου 

7501 10 00 – Θειούχα συμπήγματα νικελίου Ατελώς 0 

7501 20 00 – Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιαμέ 
σων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου 

Ατελώς 0 

7502 Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή 

7502 10 00 – Νικέλιο όχι σε κράμα Ατελώς 0 

7502 20 00 – Κράματα νικελίου Ατελώς 0 

7503 00 Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου 

7503 00 10 – Από νικέλιο αμιγές Ατελώς 0 

7503 00 90 – Από κράματα νικελίου Ατελώς 0 

7504 00 00 Σκόνες και ψήγματα νικελίου Ατελώς 0 

7505 Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο 

– Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής 

7505 11 00 – – Από νικέλιο αμιγές Ατελώς 0 

7505 12 00 – – Από κράματα νικελίου 2,9 0 

– Σύρματα 

7505 21 00 – – Από νικέλιο αμιγές Ατελώς 0 

7505 22 00 – – Από κράματα νικελίου 2,9 0 

7506 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7506 10 00 – Από νικέλιο αμιγές Ατελώς 0 

7506 20 00 – Από κράματα νικελίου 3,3 0 

7507 Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο 

– Σωλήνες κάθε είδους 

7507 11 00 – – Από νικέλιο αμιγές Ατελώς 0 

7507 12 00 – – Από κράματα νικελίου Ατελώς 0 

7507 20 00 – Εξαρτήματα σωληνώσεων 2,5 0 

7508 Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο 

7508 10 00 – Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα 
νικελίου 

Ατελώς 0 

7508 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 - ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙ 
ΛΙΟ 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 

7601 10 00 – Αργίλιο όχι σε κράμα 6 0 

7601 20 – Κράματα αργιλίου 

7601 20 10 – – Πρωτεύον 6 0 

– – Δευτερεύον 

7601 20 91 – – – Σε πλινθώματα ή σε υγρή μορφή 6 0 

7601 20 99 – – – Άλλα 6 0 

7602 00 Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου 

– Απορρίμματα 

7602 00 11 – – Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από 
φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρόχισμα, πριόνισμα (πριονίδια) και 
λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών 
λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλητών, με 
πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα) 

Ατελώς 0 

7602 00 19 – – Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτο 
νται κατά την κατασκευή) 

Ατελώς 0 

7602 00 90 – Θραύσματα Ατελώς 0 

7603 Σκόνες και ψήγματα αργιλίου 

7603 10 00 – Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια 5 0 

7603 20 00 – Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα 5 0 

7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 

7604 10 – Από αργίλιο όχι σε κράμα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7604 10 10 – – Ράβδοι 7,5 0 

7604 10 90 – – Είδη καθορισμένης μορφής 7,5 0 

– Από κράματα αργιλίου 

7604 21 00 – – Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα 7,5 0 

7604 29 – – Άλλα 

7604 29 10 – – – Ράβδοι 7,5 0 

7604 29 90 – – – Είδη καθορισμένης μορφής 7,5 0 

7605 Σύρμα αργιλίου 

– Από αργίλιο όχι σε κράμα 

7605 11 00 – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερ 
βαίνει τα 7 mm 

7,5 0 

7605 19 00 – – Άλλα 7,5 0 

– Από κράματα αργιλίου 

7605 21 00 – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερ 
βαίνει τα 7 mm 

7,5 0 

7605 29 00 – – Άλλα 7,5 0 

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

– Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο 

7606 11 – – Από αργίλιο όχι σε κράμα 

7606 11 10 – – – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 7,5 0 

– – – Άλλα, με πάχος 

7606 11 91 – – – – Κατώτερο των 3 mm 7,5 0 

7606 11 93 – – – – 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm 7,5 0 

7606 11 99 – – – – 6 mm ή περισσότερο 7,5 0 

7606 12 – – Από κράματα αργιλίου 

7606 12 10 – – – Ταινίες για βενετικά στόρια 7,5 0 

– – – Άλλα 

7606 12 50 – – – – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 7,5 0 

– – – – Άλλα, με πάχος 

7606 12 91 – – – – – Κατώτερο των 3 mm 7,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7606 12 93 – – – – – 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm 7,5 0 

7606 12 99 – – – – – 6 mm ή περισσότερο 7,5 0 

– Άλλα 

7606 91 00 – – Από αργίλιο όχι σε κράμα 7,5 0 

7606 92 00 – – Από κράματα αργιλίου 7,5 0 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υπο 
θέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμ 
βανομένου του υποθέματος) 

– Χωρίς υπόθεμα 

7607 11 – – Που έχουν υποστεί απλή έλαση 

7607 11 10 – – – Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm 7,5 0 

7607 11 90 – – – Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαί 
νει τα 0,2 mm 

7,5 0 

7607 19 – – Άλλα 

7607 19 10 – – – Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm 7,5 0 

– – – Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαί 
νει τα 0,2 mm 

7607 19 91 – – – – Αυτοκόλλητες ταινίες 7,5 0 

7607 19 99 – – – – Άλλα 7,5 0 

7607 20 – Με υπόθεμα 

7607 20 10 – – Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 mm 10 0 

– – Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 mm ή περισσότερο αλλά 
που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm 

7607 20 91 – – – Αυτοκόλλητες ταινίες 7,5 0 

7607 20 99 – – – Άλλα 7,5 0 

7608 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο 

7608 10 00 – Από αργίλιο όχι σε κράμα 7,5 0 

7608 20 – Από κράματα αργιλίου 

7608 20 20 – – Που έχουν συγκολληθεί 7,5 0 

– – Άλλα 

7608 20 81 – – – Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση 7,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7608 20 89 – – – Άλλα 7,5 0 

7609 00 00 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) 
από αργίλιο 

5,9 0 

7610 Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύρ 
γοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα 
πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, 
με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Πλάκες και 
φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρό 
μοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε 
κατασκευές 

7610 10 00 – Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώ 
φλια 

6 0 

7610 90 – Άλλα 

7610 90 10 – – Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες 7 0 

7610 90 90 – – Άλλα 6 0 

7611 00 00 Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες 
(με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, 
με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερ 
μικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 

6 0 

7612 Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνω 
τές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα 
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν 
υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, 
έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 

7612 10 00 – Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες 6 0 

7612 90 – Άλλα 

7612 90 10 – – Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες 6 0 

7612 90 20 – – Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερολύματα 6 0 

– – Άλλα, περιεκτικότητας 

7612 90 91 – – – 50 l ή περισσότερο 6 0 

7612 90 98 – – – Κατώτερης των 50 l 6 0 

7613 00 00 Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 6 0 

7614 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη 
μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία 

7614 10 00 – Με πυρήνα από χάλυβα 6 0 

7614 90 00 – Άλλα 6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

7615 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπι 
σμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σπόγγοι, σύρμα 
τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη 
στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο. Είδη υγιεινής ή 
ευπρεπισμού και τα μέρη τους, από αργίλιο 

– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. 
Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για 
τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, 
από αργίλιο 

7615 11 00 – – Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη 
για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρή 
σεις 

6 0 

7615 19 – – Άλλα 

7615 19 10 – – – Με απλή χύτευση ή σε τύπους 6 0 

7615 19 90 – – – Άλλα 6 0 

7615 20 00 – Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους 6 0 

7616 Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο 

7616 10 00 – Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περι 
κόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), 
κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και 
παρόμοια είδη 

6 0 

– Άλλα 

7616 91 00 – – Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα 
αργιλίου 

6 0 

7616 99 – – Άλλα 

7616 99 10 – – – Με απλή χύτευση ή σε τύπους 6 0 

7616 99 90 – – – Άλλα 6 0 

78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78 - ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΜΟΛΥΒΔΟ 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 

7801 10 00 – Μόλυβδος καθαρός 2,5 0 

– Άλλος 

7801 91 00 – – Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά 
βάρος 

2,5 0 

7801 99 – – Άλλος 

7801 99 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσότερο άργυρο και 
που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία) 

Ατελώς 0 

– – – Άλλος 

7801 99 91 – – – – Κράματα μολύβδου 2,5 0 

7801 99 99 – – – – Άλλα 2,5 0 

7802 00 00 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου Ατελώς 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

7804 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα 
από μόλυβδο 

– Πλάκες, φύλλα και ταινίες 

7804 11 00 – – Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm 
(χωρίς το υπόθεμα) 

5 0 

7804 19 00 – – Άλλα 5 0 

7804 20 00 – Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο Ατελώς 0 

7806 00 Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο 

7806 00 10 – Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο 
κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση 
ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ) 

Ατελώς 0 

7806 00 30 – Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα 5 0 

7806 00 50 – Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα) 

5 0 

7806 00 90 – Άλλα 5 0 

79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79 – ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 

7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 

– Ψευδάργυρος αμιγής 

7901 11 00 – – Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο 2,5 0 

7901 12 – – Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο 

7901 12 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 99,99 % ψευδάργυρο 

2,5 0 

7901 12 30 – – – Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 99,95 % ψευδάργυρο 

2,5 0 

7901 12 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγό 
τερο του 98,5 % ψευδάργυρο 

2,5 0 

7901 20 00 – Κράματα ψευδαργύρου 2,5 0 

7902 00 00 Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου Ατελώς 0 

7903 Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου 

7903 10 00 – Σκόνες ψευδαργύρου 2,5 0 

7903 90 00 – Άλλα 2,5 0 

7904 00 00 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάρ 
γυρο 

5 0 

7905 00 00 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο 5 0 

7907 00 Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο
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7907 00 10 – Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα) 

5 0 

7907 00 90 – Άλλα 5 0 

80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 - ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 

8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή 

8001 10 00 – Κασσίτερος αμιγής Ατελώς 0 

8001 20 00 – Κράματα κασσιτέρου Ατελώς 0 

8002 00 00 Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου Ατελώς 0 

8003 00 00 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο Ατελώς 0 

8007 00 Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο 

8007 00 10 – Πλάκες, φύλλα και ταινίες, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm Ατελώς 0 

8007 00 30 – Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υπο 
θέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το 
υπόθεμα). Σκόνες και ψήγματα κασσιτέρου 

Ατελώς 0 

8007 00 50 – Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα) 

Ατελώς 0 

8007 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81 - ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛ 
ΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 
ΑΥΤΕΣ 

8101 Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8101 10 00 – Σκόνες 5 0 

– Άλλα 

8101 94 00 – – Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνο 
νται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμά 
τωση 

5 0 

8101 96 00 – – Σύρματα 6 0 

8101 97 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8101 99 – – Άλλα 

8101 99 10 – – – Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμο 
συσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα 
και ταινίες 

6 0 

8101 99 90 – – – Άλλα 7 0 

8102 Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
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8102 10 00 – Σκόνες 4 0 

– Άλλα 

8102 94 00 – – Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνο 
νται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμά 
τωση 

3 0 

8102 95 00 – – Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμο 
συσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και 
ταινίες 

5 0 

8102 96 00 – – Σύρματα 6,1 0 

8102 97 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8102 99 00 – – Άλλα 7 0 

8103 Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8103 20 00 – Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται 
και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. 
Σκόνες 

Ατελώς 0 

8103 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8103 90 – Άλλα 

8103 90 10 – – Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμο 
συσσωμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, 
φύλλα και ταινίες 

3 0 

8103 90 90 – – Άλλα 4 0 

8104 Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

– Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή 

8104 11 00 – – Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο 5,3 0 

8104 19 00 – – Άλλα 4 0 

8104 20 00 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8104 30 00 – Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες 4 0 

8104 90 00 – Άλλα 4 0 

8105 Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλ 
λουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από 
κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και 
θραύσματα 

8105 20 00 – Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της 
μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη 
μορφή. Σκόνες 

Ατελώς 0 

8105 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8105 90 00 – Άλλα 3 0 

8106 00 Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8106 00 10 – Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύ 
σματα. Σκόνες 

Ατελώς 0
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8106 00 90 – Άλλα 2 0 

8107 Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8107 20 00 – Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 3 0 

8107 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8107 90 00 – Άλλα 4 0 

8108 Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8108 20 00 – Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 5 0 

8108 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα 5 0 

8108 90 – Άλλα 

8108 90 30 – – Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα 7 0 

8108 90 50 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες 7 0 

8108 90 60 – – Σωλήνες κάθε είδους 7 0 

8108 90 90 – – Άλλα 7 0 

8109 Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8109 20 00 – Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 5 0 

8109 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8109 90 00 – Άλλα 9 0 

8110 Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

8110 10 00 – Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 7 0 

8110 20 00 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8110 90 00 – Άλλα 7 0 

8111 00 Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα 

– Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. 
Σκόνες 

8111 00 11 – – Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες Ατελώς 0 

8111 00 19 – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8111 00 90 – Άλλα 5 0 

8112 Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο), 
ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργή 
ματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
απορρίμματα και θραύσματα 

– Βηρύλλιο
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8112 12 00 – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες Ατελώς 0 

8112 13 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8112 19 00 – – Άλλα 3 0 

– Χρώμιο 

8112 21 – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 

8112 21 10 – – – Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο 
του 10 % νικέλιο 

Ατελώς 0 

8112 21 90 – – – Άλλα 3 0 

8112 22 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8112 29 00 – – Άλλα 5 0 

– Θάλλιο 

8112 51 00 – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες 1,5 0 

8112 52 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8112 59 00 – – Άλλα 3 0 

– Άλλα 

8112 92 – – Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες 

8112 92 10 – – – Άφνιο (κέλτιο) 3 0 

– – – Νιόβιο (κολόμβιο). Ρήνιο. Γάλλιο. Ίνδιο. Βανάδιο. Γερμάνιο 

8112 92 21 – – – – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

– – – – Άλλα 

8112 92 31 – – – – – Νιόβιο (κολόμβιο). Ρήνιο 3 0 

8112 92 81 – – – – – Ίνδιο 2 0 

8112 92 89 – – – – – Γάλλιο 1,5 0 

8112 92 91 – – – – – Βανάδιο Ατελώς 0 

8112 92 95 – – – – – Γερμάνιο 4,5 0 

8112 99 – – Άλλα 

8112 99 20 – – – Άφνιο (κέλτιο). Γερμάνιο 7 0 

8112 99 30 – – – Νιόβιο (κολόμβιο). Ρήνιο 9 0 

8112 99 70 – – – Γάλλιο. Ίνδιο. Βανάδιο 3 0 

8113 00 Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κερα 
μομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
απορρίμματα και θραύσματα
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8113 00 20 – Σε ακατέργαστη μορφή 4 0 

8113 00 40 – Απορρίμματα και θραύσματα Ατελώς 0 

8113 00 90 – Άλλα 5 0 

82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ 

8201 Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, 
δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και 
παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και 
δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, 
ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και 
άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού 

8201 10 00 – Φτυάρια κάθε είδους 1,7 0 

8201 20 00 – Δίκρανα 1,7 0 

8201 30 00 – Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και 
δικέλλες 

1,7 0 

8201 40 00 – Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία 1,7 0 

8201 50 00 – Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα 
πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι 

1,7 0 

8201 60 00 – Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια 
εργαλεία, που ο χειρισμός τους γίνεται με τα δύο χέρια 

1,7 0 

8201 90 00 – Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού 1,7 0 

8202 Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για 
το πριόνισμα) 

8202 10 00 – Χειροπρίονα 1,7 0 

8202 20 00 – Λεπίδες για κορδελοπρίονα 1,7 0 

– Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
φρεζοπρίονα) 

8202 31 00 – – Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα 2,7 0 

8202 39 00 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 2,7 0 

8202 40 00 – Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες» 1,7 0 

– Άλλες λεπίδες πριονιών 

8202 91 00 – – Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων 2,7 0 

8202 99 – – Άλλες 

– – – Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα 

8202 99 11 – – – – Για την κοπή μετάλλων 2,7 0
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8202 99 19 – – – – Για την κοπή άλλων υλών 2,7 0 

8202 99 90 – – – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 2,7 0 

8203 Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές 
λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, 
βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού 

8203 10 00 – Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία 1,7 0 

8203 20 – Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με 
ελατήριο και παρόμοια εργαλεία 

8203 20 10 – – Λαβίδες κάθε είδους (πένσες κ.λπ.) για την αποτρίχωση 1,7 0 

8203 20 90 – – Άλλα 1,7 0 

8203 30 00 – Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία 1,7 0 

8203 40 00 – Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία 1,7 0 

8204 Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες 
σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές 

– Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού 

8204 11 00 – – Με σταθερό άνοιγμα 1,7 0 

8204 12 00 – – Με μεταβλητό άνοιγμα 1,7 0 

8204 20 00 – Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές 1,7 0 

8205 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμ 
βάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση 
των μετάλλων και παρόμοια. Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρό 
μοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχα 
νών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί 
ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι 

8205 10 00 – Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων 1,7 0 

8205 20 00 – Σφυριά και βαριές 3,7 0 

8205 30 00 – Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για 
την κατεργασία του ξύλου 

3,7 0 

8205 40 00 – Κατσαβίδια 3,7 0 

– Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) 

8205 51 00 – – Οικιακής οικονομίας 3,7 0 

8205 59 – – Άλλα 

8205 59 10 – – – Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές, γυψαδόρους και 
ζωγράφους 

3,7 0
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8205 59 30 – – – Εργαλεία (πιστόλια) για το κάρφωμα, για το στερέωμα πωμά 
των, σφηνών κ.λπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καψυλίου 
που εκρήγνυται 

2,7 0 

8205 59 90 – – – Άλλα 2,7 0 

8205 60 00 – Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια 2,7 0 

8205 70 00 – Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια 3,7 0 

8205 80 00 – Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με 
το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι 

2,7 0 

8205 90 00 – Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω διακρίσεων 3,7 0 

8206 00 00 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, 
συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση 

3,7 0 

8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη 
ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, 
εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, 
βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέ 
ρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα 
με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης 
ή γεώτρησης 

– Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης 

8207 13 00 – – Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις 2,7 0 

8207 19 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 

8207 19 10 – – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκό 
νες διαμαντιού 

2,7 0 

8207 19 90 – – – Άλλα 2,7 0 

8207 20 – Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση 
(πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλλων 

8207 20 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες 
διαμαντιού 

2,7 0 

8207 20 90 – – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 2,7 0 

8207 30 – Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση 

8207 30 10 – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 2,7 0 

8207 30 90 – – Άλλα 2,7 0 

8207 40 – Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμά 
των 

– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 

8207 40 10 – – – Εργαλεία για την άντληση 2,7 0 

8207 40 30 – – – Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων 2,7 0 

8207 40 90 – – Άλλα 2,7 0 

8207 50 – Εργαλεία για τη διάτρηση
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8207 50 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες 
διαμαντιού 

2,7 0 

– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 

8207 50 30 – – – Τρυπάνια για τις οικοδομές 2,7 0 

– – – Άλλα 

– – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργα 
ζόμενο μέρος: 

8207 50 50 – – – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 2,7 0 

8207 50 60 – – – – – Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής 2,7 0 

8207 50 70 – – – – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

8207 50 90 – – – – Άλλα 2,7 0 

8207 60 – Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών 

8207 60 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες 
διαμαντιού 

2,7 0 

– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 

– – – Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση 

8207 60 30 – – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 2,7 0 

8207 60 50 – – – – Άλλα 2,7 0 

– – – Εργαλεία για το άνοιγμα οπών 

8207 60 70 – – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 2,7 0 

8207 60 90 – – – – Άλλα 2,7 0 

8207 70 – Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα) 

– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζό 
μενο μέρος: 

8207 70 10 – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 2,7 0 

– – – Από άλλες ύλες 

8207 70 31 – – – – Φρέζες με ουρά (άκρο) 2,7 0 

8207 70 35 – – – – Φρέζες κοπής οδόντων 2,7 0 

8207 70 38 – – – – Άλλα 2,7 0 

8207 70 90 – – Άλλα 2,7 0 

8207 80 – Εργαλεία για την τόρνευση 

– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζό 
μενο μέρος: 

8207 80 11 – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 2,7 0 

8207 80 19 – – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

8207 80 90 – – Άλλα 2,7 0
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8207 90 – Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία 

8207 90 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες 
διαμαντιού 

2,7 0 

– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες 

8207 90 30 – – – Λεπίδες κατσαβιδιών 2,7 0 

8207 90 50 – – – Εργαλεία κοπής γραναζιών 2,7 0 

– – – Άλλα, με εργαζόμενο μέρος: 

– – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 

8207 90 71 – – – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 2,7 0 

8207 90 78 – – – – – Άλλα 2,7 0 

– – – – Από άλλες ύλες 

8207 90 91 – – – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων 2,7 0 

8207 90 99 – – – – – Άλλα 2,7 0 

8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές 
συσκευές 

8208 10 00 – Για την κατεργασία των μετάλλων 1,7 0 

8208 20 00 – Για την κατεργασία του ξύλου 1,7 0 

8208 30 – Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων 

8208 30 10 – – Μαχαίρια κυκλικά 1,7 0 

8208 30 90 – – Άλλα 1,7 0 

8208 40 00 – Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά 1,7 0 

8208 90 00 – Άλλα 1,7 0 

8209 00 Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, 
μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομεταλλουρ 
γικές συνθέσεις 

8209 00 20 – Πλακίδια μετακινήσιμα 2,7 0 

8209 00 80 – Άλλα 2,7 0 

8210 00 00 Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λιγότερο, που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερ 
βίρισμα των τροφίμων ή των ποτών 

2,7 0 

8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή 
ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα 
μαχαίρια, και οι λεπίδες τους
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8211 10 00 – Συλλογές 8,5 3 

– Άλλα 

8211 91 – – Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα 

8211 91 30 – – – Μαχαίρια τραπεζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

8,5 0 

8211 91 80 – – – Άλλα 8,5 3 

8211 92 00 – – Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα 8,5 3 

8211 93 00 – – Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα 8,5 3 

8211 94 00 – – Λεπίδες 6,7 0 

8211 95 00 – – Λαβές από κοινά μέταλλα 2,7 0 

8212 Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες) 

8212 10 – Ξυράφια 

8212 10 10 – – Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται 2,7 0 

8212 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

8212 20 00 – Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες 

2,7 0 

8212 90 00 – Άλλα 2,7 0 

8213 00 00 Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους 4,2 0 

8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, 
μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκό 
πτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των 
χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για 
τα νύχια) 

8214 10 00 – Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για 
μολύβια και οι λεπίδες τους 

2,7 0 

8214 20 00 – Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των 
χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες 
για τα νύχια) 

2,7 0 

8214 90 00 – Άλλα 2,7 0 

8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το 
σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή 
το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη 

8215 10 – Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, 
επίχρυσο ή επιπλατινωμένο 

8215 10 20 – – Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 
αντικείμενα 

4,7 0 

– – Άλλα 

8215 10 30 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 8,5 3 

8215 10 80 – – – Άλλα 4,7 0
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8215 20 – Άλλες συλλογές 

8215 20 10 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 8,5 0 

8215 20 90 – – Άλλα 4,7 0 

– Άλλα 

8215 91 00 – – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 4,7 0 

8215 99 – – Άλλα 

8215 99 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα 8,5 0 

8215 99 90 – – – Άλλα 4,7 0 

83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ 

8301 Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με 
μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλεί 
στρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά, από 
κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα 

8301 10 00 – Λουκέτα 2,7 0 

8301 20 00 – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα 
οχήματα 

2,7 0 

8301 30 00 – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα 2,7 0 

8301 40 – Άλλες κλειδαριές. Σύρτες. 

– – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτι 
ρίων 

8301 40 11 – – – Κλειδαριές με κυλίνδρους 2,7 0 

8301 40 19 – – – Άλλα 2,7 0 

8301 40 90 – – Άλλες κλειδαριές. Σύρτες 2,7 0 

8301 50 00 – Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά 2,7 0 

8301 60 00 – Μέρη 2,7 0 

8301 70 00 – Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά 2,7 0 

8302 Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά 
μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμα 
ξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα, κασέλες, μικρά κιβώτια και 
άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για 
ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχα 
νισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα 

8302 10 00 – Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα 
μάσκουλα και οι ρεζέδες) 

2,7 0 

8302 20 00 – Τροχίσκοι 2,7 0
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8302 30 00 – Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκί 
νητα οχήματα 

2,7 0 

– Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκί 
νητα οχήματα 

8302 41 00 – – Για κτίρια 2,7 0 

8302 42 00 – – Άλλα, για έπιπλα 2,7 0 

8302 49 00 – – Άλλα 2,7 0 

8302 50 00 – Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα 
και παρόμοια είδη 

2,7 0 

8302 60 00 – Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες 2,7 0 

8303 00 Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυ 
ροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, 
από κοινά μέταλλα 

8303 00 10 – Χρηματοκιβώτια 2,7 0 

8303 00 30 – Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια 2,7 0 

8303 00 90 – Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη 2,7 0 

8304 00 00 Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά 
ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθή 
κες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από 
κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403 

2,7 0 

8305 Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινό 
μησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συν 
δετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, 
από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για 
γραφεία, ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα 

8305 10 00 – Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξι 
νόμησης 

2,7 0 

8305 20 00 – Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες 2,7 0 

8305 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 2,7 0 

8306 Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη 
ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακό 
σμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή 
παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα 

8306 10 00 – Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη Ατελώς 0 

– Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης 

8306 21 00 – – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα Ατελώς 0 

8306 29 – – Άλλα 

8306 29 10 – – – Από χαλκό Ατελώς 0 

8306 29 90 – – – Από άλλα κοινά μέταλλα Ατελώς 0
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8306 30 00 – Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες 2,7 0 

8307 Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτή 
ματά τους 

8307 10 00 – Από σίδηρο ή χάλυβα 2,7 0 

8307 90 00 – Από άλλα κοινά μέταλλα 2,7 0 

8308 Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρ 
πες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, 
από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερ 
μάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωλη 
νωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και 
πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα 

8308 10 00 – Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες 2,7 0 

8308 20 00 – Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος 2,7 0 

8308 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 2,7 0 

8309 Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα 
ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπά 
κια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά 
για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρ 
τήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα 

8309 10 00 – Πώματα-στεφάνια 2,7 0 

8309 90 – Άλλα 

8309 90 10 – – Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μόλυβδο. 
Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο 
διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 mm 

3,7 0 

8309 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

8310 00 00 Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλά 
κες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, 
με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9405 

2,7 0 

8311 Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια 
είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα 
ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύ 
νουν το λιώσιμο για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του 
μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από 
συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με 
ψεκασμό 

8311 10 – Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο, 
από κοινά μέταλλα 

8311 10 10 – – Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από 
σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό 

2,7 0 

8311 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

8311 20 00 – Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, 
από κοινά μέταλλα 

2,7 0 

8311 30 00 – Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλή 
σεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα 

2,7 0 

8311 90 00 – Άλλα 2,7 0

EL L 127/976 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)978 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 - ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

8401 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), που δεν 
έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μηχανές και 
συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων 

8401 10 00 – Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ) 5,7 0 

8401 20 00 – Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη 
τους (Ευρατόμ) 

3,7 0 

8401 30 00 – Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί (Ευρα 
τόμ) 

3,7 0 

8401 40 00 – Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) 3,7 0 

8402 Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από 
τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευα 
σμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε 
χαμηλή πίεση· Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου 
νερού» 

– Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού» 

8402 11 00 – – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που 
υπερβαίνει τους 45 t 

2,7 0 

8402 12 00 – – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν 
υπερβαίνει τους 45 t 

2,7 0 

8402 19 – – Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
μεικτοί λέβητες 

8402 19 10 – – – Λέβητες με σωλήνες καπνού 2,7 0 

8402 19 90 – – – Άλλοι 2,7 0 

8402 20 00 – Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού» 2,7 0 

8402 90 00 – Μέρη 2,7 0 

8403 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της 
κλάσης 8402 

8403 10 – Λέβητες 

8403 10 10 – – Από χυτοσίδηρο 2,7 0 

8403 10 90 – – Άλλοι 2,7 0 

8403 90 – Μέρη 

8403 90 10 – – Από χυτοσίδηρο 2,7 0 

8403 90 90 – – Άλλοι 2,7 0 

8404 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 
(π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, 
συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνω 
τές ατμομηχανών
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8404 10 00 – Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 2,7 0 

8404 20 00 – Συμπυκνωτές ατμομηχανών 2,7 0 

8404 90 00 – Μέρη 2,7 0 

8405 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 10 00 – 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 

1,7 0 

8405 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8406 Ατμοστρόβιλοι 

8406 10 00 – Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων 2,7 0 

– Άλλοι στρόβιλοι 

8406 81 – – Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW 

8406 81 10 – – – Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννη 
τριών 

2,7 0 

8406 81 90 – – – Άλλοι 2,7 0 

8406 82 – – Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 ΜW 

– – – Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννη 
τριών, με ισχύ 

8406 82 11 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 10 MW 2,7 0 

8406 82 19 – – – – Που υπερβαίνει τα 10 MW 2,7 0 

8406 82 90 – – – Άλλοι 2,7 0 

8406 90 – Μέρη 

8406 90 10 – – Πτερύγια και ρότορες 2,7 0 

8406 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες 
εκρήξεως) 

8407 10 00 – Κινητήρες για αεροσκάφη 1,7 0 

– Κινητήρες για την προώθηση πλοίων 

8407 21 – – Εξωλέμβιου τύπου 

8407 21 10 – – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm 3 6,2 0 

– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8407 21 91 – – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW 4,2 0 

8407 21 99 – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW 4,2 0 

8407 29 – – Άλλοι 

8407 29 20 – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW 4,2 0 

8407 29 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kW 4,2 0 

– Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποι 
ούνται για την κίνηση των οχημάτων του κεφαλαίου 87 

8407 31 00 – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm 3 2,7 0 

8407 32 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm 3 αλλά δεν υπερβαί 
νει τα 250 cm 3 

8407 32 10 – – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 125 cm 3 

2,7 0 

8407 32 90 – – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 250 cm 3 

2,7 0 

8407 33 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 1 000 cm 3 

8407 33 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για 
χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 
8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703, 
8704 και 8705 

2,7 0 

8407 33 90 – – – Άλλα 2,7 0 

8407 34 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm 3 

8407 34 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για 
χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 
8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για 
αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλιν 
δρισμού κατώτερου των 2 800 cm 3 , για αυτοκίνητα οχήματα 
της κλάσης 8705 

2,7 0 

– – – Άλλοι 

8407 34 30 – – – – Μεταχειρισμένοι 4,2 0 

– – – – Καινούργιοι, με κυλινδρισμό 

8407 34 91 – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 34 99 – – – – – Που υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 90 – Άλλοι κινητήρες 

8407 90 10 – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3 2,7 0 

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

8407 90 50 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για 
χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 
8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για 
αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλιν 
δρισμού κατώτερου των 2 800 cm 3 , για αυτοκίνητα οχήματα 
της κλάσης 8705 

2,7 0 

– – – Άλλοι 

8407 90 80 – – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kW 4,2 0 

8407 90 90 – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW 4,2 0 

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ) 

8408 10 – Κινητήρες για την προώθηση πλοίων 

– – Μεταχειρισμένοι 

8408 10 11 – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 
και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 19 – – – Άλλοι 2,7 0 

– – Καινούργιοι, με ισχύ 

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW 

8408 10 22 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 24 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 15 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW 

8408 10 26 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 28 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW 

8408 10 31 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 39 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνι τα 200 kW 

8408 10 41 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 49 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 200 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
300 kW
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8408 10 51 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 59 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 300 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
500 kW 

8408 10 61 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 69 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 500 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 
kW 

8408 10 71 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 79 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 1 000 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
5 000 kW 

8408 10 81 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 89 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 5 000 kW 

8408 10 91 – – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 
μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 
8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 
8906 10 00 

Ατελώς 0 

8408 10 99 – – – – Άλλοι 2,7 0 

8408 20 – Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση 
οχημάτων του κεφαλαίου 87 

8408 20 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: Για 
χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 
8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για 
αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρι 
σμού κατώτερου των 2 500 cm 3 , για αυτοκίνητα οχήματα της 
κλάσης 8705 

2,7 0 

– – Άλλοι 

– – – Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με 
ρόδες, με ισχύ: 

8408 20 31 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW 4,2 0 

8408 20 35 – – – – Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
100 kW 

4,2 0 

8408 20 37 – – – – Που υπερβαίνει τα 100 kW 4,2 0 

– – – Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ 

8408 20 51 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW 4,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8408 20 55 – – – – Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
100 kW 

4,2 0 

8408 20 57 – – – – Που υπερβαίνει τα 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
200 kW 

4,2 0 

8408 20 99 – – – – Που υπερβαίνει τα 200 kW 4,2 0 

8408 90 – Άλλοι κινητήρες 

8408 90 21 – – Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων 4,2 0 

– – Άλλoι 

8408 90 27 – – – μεταχειρισμένοι 4,2 0 

– – – Καινούργιοι, με ισχύ 

8408 90 41 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW 4,2 0 

8408 90 43 – – – – Που υπερβαίνει τα 15 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW 4,2 0 

8408 90 45 – – – – Που υπερβαίνει τα 30 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW 4,2 0 

8408 90 47 – – – – Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
100 kW 

4,2 0 

8408 90 61 – – – – Που υπερβαίνει τα 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
200 kW 

4,2 0 

8408 90 65 – – – – Που υπερβαίνει τα 200 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
300 kW 

4,2 0 

8408 90 67 – – – – Που υπερβαίνει τα 300 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
500 kW 

4,2 0 

8408 90 81 – – – – Που υπερβαίνει τα 500 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
1 000 kW 

4,2 0 

8408 90 85 – – – – Που υπερβαίνει τα 1 000 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
5 000 kW 

4,2 0 

8408 90 89 – – – – Που υπερβαίνει τα 5 000 kW 4,2 0 

8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 

8409 10 00 – Κινητήρων για αεροσκάφη 1,7 0 

– Άλλα 

8409 91 00 – – Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως 
για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς 
σπινθήρες 

2,7 0 

8409 99 00 – – Άλλα 2,7 0 

8410 Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών 

– Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί 

8410 11 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW 4,5 0 

8410 12 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 
10 000 kW 

4,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8410 13 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW 4,5 0 

8410 90 – Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές 

8410 90 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 4,5 0 

8410 90 90 – – Άλλoι 4,5 0 

8411 Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου 
και άλλοι στρόβιλοι δι’ αερίου 

– Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως 

8411 11 00 – – Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN 3,2 0 

8411 12 – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN 

8411 12 10 – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 44 kN 

2,7 0 

8411 12 30 – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 132 kN 

2,7 0 

8411 12 80 – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN 2,7 0 

– Συσκευές προώθησης διά στροβίλου 

8411 21 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW 

8411 22 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 3 730 kW 

2,7 0 

8411 22 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW 2,7 0 

– Άλλοι στρόβιλοι δι’ αερίου 

8411 81 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW 4,1 0 

8411 82 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW 

8411 82 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 20 000 kW 

4,1 0 

8411 82 60 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 50 000 kW 

4,1 0 

8411 82 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW 4,1 0 

– Μέρη 

8411 91 00 – – Στροβίλων δι’ αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στρο 
βίλου 

2,7 0 

8411 99 00 – – Άλλoι 4,1 0 

8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές 

8412 10 00 – Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους 
με αντίδραση 

2,2 0 

– Κινητήρες υδραυλικοί
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8412 21 – – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) 

8412 21 20 – – – Υδραυλικά συστήματα 2,7 0 

8412 21 80 – – – Άλλα 2,7 0 

8412 29 – – Άλλα 

8412 29 20 – – – Υδραυλικά συστήματα 4,2 0 

– – – Άλλα 

8412 29 81 – – – – Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί 4,2 0 

8412 29 89 – – – – Άλλα 4,2 0 

– Κινητήρες δι’ αέρος 

8412 31 00 – – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) 4,2 0 

8412 39 00 – – Άλλoι 4,2 0 

8412 80 – Άλλοι 

8412 80 10 – – Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών 2,7 0 

8412 80 80 – – Άλλoι 4,2 0 

8412 90 – Μέρη 

8412 90 20 – – Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρο 
βίλους με αντίδραση 

1,7 0 

8412 90 40 – – Για κινητήρες υδραυλικούς 2,7 0 

8412 90 80 – – Άλλα 2,7 0 

8413 Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών 

– Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να 
φέρουν τέτοια διάταξη 

8413 11 00 – – Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή 
τα συνεργεία 

1,7 0 

8413 19 00 – – Άλλες 1,7 0 

8413 20 00 – Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 
8413 11 ή 8413 19 

1,7 0 

8413 30 – Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με 
συμπίεση 

8413 30 20 – – Αντλίες εκτόξευσης 1,7 0 

8413 30 80 – – Άλλες 1,7 0 

8413 40 00 – Αντλίες σκυροδέματος 1,7 0 

8413 50 – Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8413 50 20 – – Υδραυλικά συγκροτήματα 1,7 0 

8413 50 40 – – Αντλίες δοσιμετρικές 1,7 0 

– – Άλλες 

– – – Αντλίες με έμβολο 

8413 50 61 – – – – Αντλίες ελαιοϋδραυλικές 1,7 0 

8413 50 69 – – – – Άλλες 1,7 0 

8413 50 80 – – – Άλλες 1,7 0 

8413 60 – Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες 

8413 60 20 – – Υδραυλικά συγκροτήματα 1,7 0 

– – Άλλες 

– – – Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς 

8413 60 31 – – – – Αντλίες ελαιοϋδραυλικές 1,7 0 

8413 60 39 – – – – Άλλες 1,7 0 

– – – Αντλίες με ελάσματα 

8413 60 61 – – – – Αντλίες ελαιοϋδραυλικές 1,7 0 

8413 60 69 – – – – Άλλες 1,7 0 

8413 60 70 – – – Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες 1,7 0 

8413 60 80 – – – Άλλες 1,7 0 

8413 70 – Άλλες φυγόκεντρες αντλίες 

– – Αντλίες βυθιζόμενες 

8413 70 21 – – – Μονοκυψελικές 1,7 0 

8413 70 29 – – – Πολυκυψελικές 1,7 0 

8413 70 30 – – Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού 1,7 0 

– – Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο 

8413 70 35 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm 1,7 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 15 mm 

8413 70 45 – – – – Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με 
πλάγιο αγωγό 

1,7 0 

– – – – Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς 

– – – – – Μονοκυψελικές 

– – – – – – Απλής ροής
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8413 70 51 – – – – – – – Μονοκόμματες 1,7 0 

8413 70 59 – – – – – – – Άλλες 1,7 0 

8413 70 65 – – – – – – Πολλαπλών ροών 1,7 0 

8413 70 75 – – – – – Πολυκυψελικές 1,7 0 

– – – – Άλλες φυγόκεντρες αντλίες 

8413 70 81 – – – – – Μονοκυψελικές 1,7 0 

8413 70 89 – – – – – Πολυκυψελικές 1,7 0 

– Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών 

8413 81 00 – – Αντλίες 1,7 0 

8413 82 00 – – Ανυψωτές υγρών 1,7 0 

– Μέρη 

8413 91 00 – – Αντλιών 1,7 0 

8413 92 00 – – Ανυψωτών υγρών 1,7 0 

8414 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 

8414 10 – Αντλίες κενού 

8414 10 20 – – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών 1,7 0 

– – Άλλες 

8414 10 25 – – – Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντ 
λίες μοριακές και αντλίες Roots 

1,7 0 

– – – Άλλες 

8414 10 81 – – – – Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσ 
ρόφησης 

1,7 0 

8414 10 89 – – – – Άλλες 1,7 0 

8414 20 – Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες 

8414 20 20 – – Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα 1,7 0 

8414 20 80 – – Άλλες 2,2 0 

8414 30 – Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς 
εξοπλισμούς 

8414 30 20 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW 2,2 0 

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW 

8414 30 81 – – – Ερμητικοί ή ημιερμητικοί 2,2 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8414 30 89 – – – Άλλοι 2,2 0 

8414 40 – Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για 
ρυμούλκηση 

8414 40 10 – – Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m 3 2,2 0 

8414 40 90 – – Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m 3 2,2 0 

– Ανεμιστήρες 

8414 51 00 – – Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή 
παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που 
δεν υπερβαίνει τα 125 W 

3,2 0 

8414 59 – – Άλλοι 

8414 59 20 – – – Αξονικοί 2,3 0 

8414 59 40 – – – Φυγόκεντροι 2,3 0 

8414 59 80 – – – Άλλοι 2,3 0 

8414 60 00 – Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά 
δεν υπερβαίνει τα 120 cm 

2,7 0 

8414 80 – Άλλοι 

– – Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο 

8414 80 11 – – – Μονοκυψελικοί 2,2 0 

8414 80 19 – – – Πολυκυψελικοί 2,2 0 

– – Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα 
παροχής υπερπίεσης 

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή 

8414 80 22 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 60 m 3 2,2 0 

8414 80 28 – – – – Που υπερβαίνει τα 60 m 3 2,2 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή 

8414 80 51 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 120 m 3 2,2 0 

8414 80 59 – – – – Που υπερβαίνει τα 120 m 3 2,2 0 

– – Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί 

8414 80 73 – – – Μονοαξονικοί 2,2 0 

– – – Πολυαξονικοί 

8414 80 75 – – – – Με κοχλίες 2,2 0 

8414 80 78 – – – – Άλλοι 2,2 0 

8414 80 80 – – Άλλοι 2,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8414 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν 
ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερ 
μοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμι 
στεί χωριστά 

8415 10 – Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή 
του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα) 

8415 10 10 – – Που αποτελούν ένα μόνο σώμα 2,2 0 

8415 10 90 – – Διαιρούμενα συστήματα («split-system») 2,7 0 

8415 20 00 – Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτο 
κίνητα 

2,7 0 

– Άλλες 

8415 81 00 – – Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού 
κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας) 

2,7 0 

8415 82 00 – – Άλλα, με ψυκτική διάταξη 2,7 0 

8415 83 00 – – Χωρίς ψυκτική διάταξη 2,7 0 

8415 90 00 – Μέρη 2,7 0 

8416 Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με 
στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές 
σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση 
της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις 

8416 10 – Καυστήρες υγρών καυσίμων 

8416 10 10 – – Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο 1,7 0 

8416 10 90 – – Άλλοι 1,7 0 

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

8416 20 10 – – Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμι 
στήρα και διάταξη ελέγχου 

1,7 0 

8416 20 90 – – Άλλοι 1,7 0 

8416 30 00 – Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλα 
μοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους 
για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις 

1,7 0 

8416 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8417 Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβά 
νονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί 

8417 10 00 – Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξερ 
γασίες των ορυκτών ή μετάλλων 

1,7 0 

8417 20 – Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 

8417 20 10 – – Κλίβανοι με σήραγγα 1,7 0

EL L 127/988 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)990 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8417 20 90 – – Άλλοι 1,7 0 

8417 80 – Άλλοι 

8417 80 10 – – Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων 1,7 0 

8417 80 20 – – Κλίβανοι με σήραγγα και σωληνωτοί κλίβανοι για το ψήσιμο 
κεραμικών προϊόντων 

1,7 0 

8417 80 80 – – Άλλοι 1,7 0 

8417 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8418 Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και 
συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο 
εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και 
συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 

8418 10 – Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν 
χωριστές εξωτερικές πόρτες 

8418 10 20 – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l 1,9 0 

8418 10 80 – – Άλλοι 1,9 0 

– Ψυγεία οικιακού τύπου 

8418 21 – – Με συμπίεση 

8418 21 10 – – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l 1,5 0 

– – – Άλλα 

8418 21 51 – – – – Τύπου τραπεζιού 2,5 0 

8418 21 59 – – – – Εντοιχιζόμενα 1,9 0 

– – – – Άλλα, με χωρητικότητα 

8418 21 91 – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 250 l 2,5 0 

8418 21 99 – – – – – Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l 1,9 0 

8418 29 00 – – Άλλα 2,2 0 

8418 30 – Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικό 
τητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l 

8418 30 20 – – Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l 2,2 0 

8418 30 80 – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαί 
νει τα 800 l 

2,2 0 

8418 40 – Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικό 
τητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l 

8418 40 20 – – Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l 2,2 0 

8418 40 80 – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαί 
νει τα 900 l 

2,2 0
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8418 50 – Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρό 
μοια έπιπλα) για τη διατήρηση και την παρουσίαση προϊόντων 
με εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους 

– – Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό 
συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξατμιστήρα) 

8418 50 11 – – – Για κατεψυγμένα προϊόντα 2,2 0 

8418 50 19 – – – Άλλα 2,2 0 

– – Άλλα ψυκτικά έπιπλα 

8418 50 91 – – – Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των διακρίσεων 
8418 30 και 8418 40 

2,2 0 

8418 50 99 – – – Άλλοι 2,2 0 

– Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. 
Αντλίες θερμότητας 

8418 61 00 – – Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές 
τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 

2,2 0 

8418 69 00 – – Άλλες 2,2 0 

– Μέρη 

8418 91 00 – – Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την 
παραγωγή ψύχους 

2,2 0 

8418 99 – – Άλλα 

8418 99 10 – – – Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορί 
ζονται για συσκευές οικιακής χρήσης 

2,2 0 

8418 99 90 – – – Άλλοι 2,2 0 

8419 Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό 
(με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 
8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν 
αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το 
καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστε 
ρίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ράντισμα, η 
συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμα 
ντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευ 
σης 

– Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσ 
σώρευσης 

8419 11 00 – – Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο 2,6 0 

8419 19 00 – – Άλλοι 2,6 0 

8419 20 00 – Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων Ατελώς 0 

– Στεγνωτήρες 

8419 31 00 – – Για γεωργικά προϊόντα 1,7 0 

8419 32 00 – – Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια 1,7 0
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8419 39 – – Άλλοι 

8419 39 10 – – – Για τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη 1,7 0 

8419 39 90 – – – Άλλοι 1,7 0 

8419 40 00 – Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση 1,7 0 

8419 50 00 – Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας 1,7 0 

8419 60 00 – Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων 
αερίων 

1,7 0 

– Άλλες μηχανές, εγκαταστάσεις και υλικό 

8419 81 – – Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση 
των τροφίμων 

8419 81 20 – – – Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ
και άλλων ζεστών ποτών 

2,7 0 

8419 81 80 – – – Άλλες 1,7 0 

8419 89 – – Άλλες 

8419 89 10 – – – Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, 
όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώ 
ματος 

1,7 0 

8419 89 30 – – – Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό 2,4 0 

8419 89 98 – – – Άλλες 2,4 0 

8419 90 – Μέρη 

8419 90 15 – – Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00 Ατελώς 0 

8419 90 85 – – Άλλα 1,7 0 

8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το 
γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά 

8420 10 – Καλάνδρες και έλαστρα 

8420 10 10 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία 

1,7 0 

8420 10 30 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία 1,7 0 

8420 10 50 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ 
ή πλαστικών υλών 

1,7 0 

8420 10 90 – – Άλλα 1,7 0 

– Μέρη 

8420 91 – – Κύλινδροι 

8420 91 10 – – – Από χυτοσίδηρο 1,7 0 

8420 91 80 – – – Άλλοι 2,2 0
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8420 99 00 – – Άλλα 2,2 0 

8421 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια. Συσκευές 
για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων 

– Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια 

8421 11 00 – – Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος 2,2 0 

8421 12 00 – – Στραγγιστήρια και στεγνωτήρια για ασπρόρουχα 2,7 0 

8421 19 – – Άλλα 

8421 19 20 – – – Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που 
χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια 

1,5 0 

8421 19 70 – – – Άλλες Ατελώς 0 

– Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών 

8421 21 00 – – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών 1,7 0 

8421 22 00 – – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό 1,7 0 

8421 23 00 – – Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η 
ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με 
συμπίεση 

1,7 0 

8421 29 00 – – Άλλες 1,7 0 

– Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων 

8421 31 00 – – Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλε 
κτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση 

1,7 0 

8421 39 – – Άλλες 

8421 39 20 – – – Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα 1,7 0 

– – – Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων 

8421 39 40 – – – – Με μέθοδο ύγρανσης 1,7 0 

8421 39 60 – – – – Με καταλυτική μέθοδο 1,7 0 

8421 39 90 – – – – Άλλες 1,7 0 

– Μέρη 

8421 91 00 – – Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμ 
βάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια 

1,7 0 

8421 99 00 – – Άλλες 1,7 0 

8422 Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το 
στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές 
για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φια 
λών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων 
περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για τον πωματισμό φιαλών, 
πλατύστομων φιαλών, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές 
και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη 
συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές 
για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά 

– Πλυντήρια πιάτων
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8422 11 00 – – Οικιακού τύπου 2,7 0 

8422 19 00 – – Άλλα 1,7 0 

8422 20 00 – Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το 
στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων 

1,7 0 

8422 30 00 – Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επι 
στόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους 
ή άλλα δοχεία. Μηχανές και συσκευές για τον πωματισμό φια 
λών, πλατύστομων φιαλών, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. 
Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
στα ποτά 

1,7 0 

8422 40 00 – Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία 
εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και 
συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ) 

1,7 0 

8422 90 – Μέρη 

8422 90 10 – – Πλυντηρίων πιάτων 1,7 0 

8422 90 90 – – Άλλα 1,7 0 

8423 Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που 
υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις 
ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για 
κάθε ζυγαριά 

8423 10 – Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως 

8423 10 10 – – Ζυγαριές οικιακής χρήσεως 1,7 0 

8423 10 90 – – Άλλες 1,7 0 

8423 20 00 – Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων 1,7 0 

8423 30 00 – Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για 
το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων 

1,7 0 

– Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως 

8423 81 – – Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg 

8423 81 10 – – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο 
μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι 
διαλογείς 

1,7 0 

8423 81 30 – – – Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση 
ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊ 
όντων 

1,7 0 

8423 81 50 – – – Ζυγαριές καταστημάτων 1,7 0 

8423 81 90 – – – Άλλες 1,7 0 

8423 82 – – Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 5 000 kg 

8423 82 10 – – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο 
μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι 
διαλογείς 

1,7 0 

8423 82 90 – – – Άλλα 1,7 0
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8423 89 00 – – Άλλα 1,7 0 

8423 90 00 – Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως 1,7 0 

8424 Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, 
διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβε 
στήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουρ 
γούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές 
και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες 
συσκευές εκσφενδονίσεως 

8424 10 – Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι 

8424 10 20 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg 1,7 0 

8424 10 80 – – Άλλοι 1,7 0 

8424 20 00 – Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή 
ατμό και παρόμοιες συσκευές 

1,7 0 

8424 30 – Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και 
παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως 

– – Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα 

8424 30 01 – – – Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης 1,7 0 

– – – Άλλες, με ισχύ κινητήρα 

8424 30 05 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW 1,7 0 

8424 30 09 – – – – Που υπερβαίνει τα 7,5 kW 1,7 0 

– – Άλλες μηχανές 

8424 30 10 – – – Με πιεσμένο αέρα 1,7 0 

8424 30 90 – – – Άλλες 1,7 0 

– Άλλες συσκευές 

8424 81 – – για τη γεωργία ή την κηπουρική 

8424 81 10 – – – Συσκευές ποτίσματος 1,7 0 

– – – Άλλες 

8424 81 30 – – – – Συσκευές φορητές 1,7 0 

– – – – Άλλες 

8424 81 91 – – – – – Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται 
ή να έλκονται από ελκυστήρες 

1,7 0 

8424 81 99 – – – – – Άλλα 1,7 0 

8424 89 00 – – Άλλα 1,7 0 

8424 90 00 – Μέρη 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8425 Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει 

– Πολύσπαστα και γρύλοι άλλοι από εκείνους που χρησιμοποιού 
νται για ανύψωση οχημάτων 

8425 11 00 – – Με ηλεκτρικό κινητήρα Ατελώς 0 

8425 19 – – Άλλα 

8425 19 20 – – – Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα Ατελώς 0 

8425 19 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα βαρούλκα. Εργάτες 

8425 31 00 – – Με ηλεκτρικό κινητήρα Ατελώς 0 

8425 39 – – Άλλα 

8425 39 30 – – – Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με 
συμπίεση 

Ατελώς 0 

8425 39 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– Γρύλοι. Βαρούλκα που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημά 
των 

8425 41 00 – – Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία Ατελώς 0 

8425 42 00 – – Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί Ατελώς 0 

8425 49 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

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

– Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενες δοκοί, γερανογέφυρες- 
πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για 
τη μετατόπιση υλικών 

8426 11 00 – – Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενες δοκοί, πάνω σε στα 
θερά υποθέματα 

Ατελώς 0 

8426 12 00 – – Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών 

Ατελώς 0 

8426 19 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8426 20 00 – Γερανοί με πυργίσκο Ατελώς 0 

8426 30 00 – Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες Ατελώς 0 

– Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες 

8426 41 00 – – Πάνω σε ελαστικούς τροχούς Ατελώς 0 

8426 49 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

– Άλλες μηχανές και συσκευές 

8426 91 – – Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε 
οδικό όχημα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8426 91 10 – – – Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχή 
ματος 

Ατελώς 0 

8426 91 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8426 99 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη 
μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως 

8427 10 – Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα 

8427 10 10 – – Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο 4,5 3 

8427 10 90 – – Άλλα 4,5 3 

8427 20 – Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα 

– – Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο 

8427 20 11 – – – Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάθε είδους 4,5 3 

8427 20 19 – – – Άλλα 4,5 3 

8427 20 90 – – Άλλα 4,5 0 

8427 90 00 – Άλλα τροχοφόρα φορεία 4 0 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκά 
λες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι) 

8428 10 – Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου 

8428 10 20 – – Ηλεκτρικοί Ατελώς 0 

8428 10 80 – – Άλλοι Ατελώς 0 

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

8428 20 30 – – Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση Ατελώς 0 

– – Άλλες 

8428 20 91 – – – Για προϊόντα χύμα Ατελώς 0 

8428 20 98 – – – Άλλες Ατελώς 0 

– Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με 
συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα 

8428 31 00 – – Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος 
ή για άλλες υπόγειες εργασίες 

Ατελώς 0 

8428 32 00 – – Άλλες, με κάδο Ατελώς 0 

8428 33 00 – – Άλλες, με ταινία ή ιμάντα Ατελώς 0 

8428 39 – – Άλλες 

8428 39 20 – – – Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους Ατελώς 0
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Κατηγορία σταδιακής 
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8428 39 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8428 40 00 – Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια Ατελώς 0 

8428 60 00 – Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα 
εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων). 
Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους 

Ατελώς 0 

8428 90 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

8428 90 30 – – Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα κυλιόμενες επιφάνειες για τη 
μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση κ.λπ. πλινθω 
μάτων, όγκων, κορμών ή πρισμάτων, ράβδων και πλακών 

Ατελώς 0 

– – Άλλες 

– – – Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση 

8428 90 71 – – – – Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα Ατελώς 0 

8428 90 79 – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

8428 90 91 – – – – Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής Ατελώς 0 

8428 90 95 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, 
αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκα 
φείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδο 
στρωτήρες, αυτοπροωθούμενα 

– Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers) 

8429 11 00 – – Με ερπύστριες Ατελώς 0 

8429 19 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8429 20 00 – Ισοπεδωτήρες Ατελώς 0 

8429 30 00 – Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων) Ατελώς 0 

8429 40 – Συμπιεστές και οδοστρωτήρες 

– – Οδοστρωτήρες 

8429 40 10 – – – Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις Ατελώς 0 

8429 40 30 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

8429 40 90 – – Συμπιεστές Ατελώς 0 

– Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαρι 
στές 

8429 51 – – Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης 

8429 51 10 – – – Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή για 
άλλες υπόγειες εργασίες 

Ατελώς 0 

– – – Άλλοι
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8429 51 91 – – – – Φορτωτές με ερπύστριες Ατελώς 0 

8429 51 99 – – – – Άλλοι Ατελώς 0 

8429 52 – – Μηχανήματα στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει 
περιστροφή 360° 

8429 52 10 – – – Εκσκαφείς με ερπύστριες Ατελώς 0 

8429 52 90 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

8429 59 00 – – Άλλοι Ατελώς 0 

8430 Άλλα μηχανήματα για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, 
εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. 
Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες 

8430 10 00 – Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων Ατελώς 0 

8430 20 00 – Εκχιονιστήρες Ατελώς 0 

– Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκά 
ψιμο των σηράγγων ή των στοών 

8430 31 00 – – Αυτοπροωθούμενες Ατελώς 0 

8430 39 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

– Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει 

8430 41 00 – – Αυτοπροωθούμενες Ατελώς 0 

8430 49 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8430 50 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες Ατελώς 0 

– Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες 

8430 61 00 – – Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση Ατελώς 0 

8430 69 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

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

8431 10 00 – Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8425 Ατελώς 0 

8431 20 00 – Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8427 4 0 

– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428 

8431 31 00 – – Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορίου ή μηχανικές σκάλες Ατελώς 0 

8431 39 – – Άλλες 

8431 39 10 – – – Για μηχανές έλασης της διάκρισης 8428 90 30 Ατελώς 0 

8431 39 70 – – – Άλλες Ατελώς 0 

– Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8431 41 00 – – Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες Ατελώς 0 

8431 42 00 – – Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozer) Ατελώς 0 

8431 43 00 – – Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430 41 ή 
8430 49 

Ατελώς 0 

8431 49 – – Άλλα 

8431 49 20 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους Ατελώς 0 

8431 49 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8432 Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασο 
κομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή 
την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή 
των αθλητικών γηπέδων 

8432 10 – Άροτρα 

8432 10 10 – – Με υνία Ατελώς 0 

8432 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, 
εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσματος 

8432 21 00 – – Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές) Ατελώς 0 

8432 29 – – Άλλα 

8432 29 10 – – – Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές Ατελώς 0 

8432 29 30 – – – Βολοκόποι Ατελώς 0 

8432 29 50 – – – Τσάπες με κινητήρα Ατελώς 0 

8432 29 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8432 30 – Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης 

– – Μηχανήματα σποράς 

8432 30 11 – – – Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών Ατελώς 0 

8432 30 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8432 30 90 – – Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης Ατελώς 0 

8432 40 – Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων 

8432 40 10 – – Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων Ατελώς 0 

8432 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

8432 80 00 – Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις Ατελώς 0 

8432 90 00 – Μέρη Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8433 Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή 
τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές μηχα 
νές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη 
διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες 
από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437 

– Κουρευτικές μηχανές χόρτου 

8433 11 – – Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε 
οριζόντιο επίπεδο 

8433 11 10 – – – Ηλεκτρικές Ατελώς 0 

– – – Άλλες 

– – – – Αυτοπροωθούμενες 

8433 11 51 – – – – – Εξοπλισμένες με κάθισμα Ατελώς 0 

8433 11 59 – – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 11 90 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 19 – – Άλλες 

– – – Με κινητήρα 

8433 19 10 – – – – Ηλεκτρικές Ατελώς 0 

– – – – Άλλες 

– – – – – Αυτοπροωθούμενες 

8433 19 51 – – – – – – Εξοπλισμένες με κάθισμα Ατελώς 0 

8433 19 59 – – – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 19 70 – – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 19 90 – – – Χωρίς κινητήρα Ατελώς 0 

8433 20 – Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι 
κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα 

8433 20 10 – – Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα Ατελώς 0 

– – Άλλες 

– – – Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυ 
στήρες 

8433 20 51 – – – – Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο 
επίπεδο 

Ατελώς 0 

8433 20 59 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 20 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 30 – Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων 

8433 30 10 – – Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση Ατελώς 0 

8433 30 90 – – Άλλες Ατελώς 0
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8433 40 – Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα πιεστήρια περισυλλογής 

8433 40 10 – – Πιεστήρια περισυλλογής Ατελώς 0 

8433 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και 
συσκευές για το αλώνισμα 

8433 51 00 – – Θεριζοαλωνιστικές μηχανές Ατελώς 0 

8433 52 00 – – Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα Ατελώς 0 

8433 53 – – Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων 

8433 53 10 – – – Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας Ατελώς 0 

8433 53 30 – – – Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και 
μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων 

Ατελώς 0 

8433 53 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 59 – – Άλλες 

– – – Συλλεκτικές-κοπτικές 

8433 59 11 – – – – Αυτοπροωθούμενες Ατελώς 0 

8433 59 19 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 59 30 – – – Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών Ατελώς 0 

8433 59 80 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8433 60 00 – Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή 
άλλων γεωργικών προϊόντων 

Ατελώς 0 

8433 90 00 – Μέρη Ατελώς 0 

8434 Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας 

8434 10 00 – Αμελκτικές μηχανές Ατελώς 0 

8434 20 00 – Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας Ατελώς 0 

8434 90 00 – Μέρη Ατελώς 0 

8435 Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και 
συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων 
ή παρόμοιων ποτών 

8435 10 00 – Μηχανές και συσκευές 1,7 0 

8435 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8436 Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη 
δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με 
μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολαπτήρια και εκτρο 
φεία πτηνοτροφίας
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8436 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφι 
κών μειγμάτων για ζώα 

1,7 0 

– Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία. Εκκολαπτήρια και 
αναθρεπτήρες 

8436 21 00 – – Εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες 1,7 0 

8436 29 00 – – Άλλες 1,7 0 

8436 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

8436 80 10 – – Για τη δασοκομία 1,7 0 

– – Άλλες 

8436 80 91 – – – Αυτόματες ποτίστρες 1,7 0 

8436 80 99 – – – Άλλα 1,7 0 

– Μέρη 

8436 91 00 – – Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας 1,7 0 

8436 99 00 – – Άλλες 1,7 0 

8437 Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των 
σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευρο 
ποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες 
από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα 
αγροκτήματα 

8437 10 00 – Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των 
σπόρων ή των οσπρίων 

1,7 0 

8437 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές 1,7 0 

8437 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8438 Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για την παρασκευή ή βιομηχα 
νική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και 
συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτι 
κών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών 

8438 10 – Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, 
τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών 

8438 10 10 – – Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία 1,7 0 

8438 10 90 – – Για την παρασκευή ζυμαρικών 1,7 0 

8438 20 00 – Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρα 
σκευή κακάου ή σοκολάτας 

1,7 0 

8438 30 00 – Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία 1,7 0 

8438 40 00 – Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία 1,7 0 

8438 50 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8438 60 00 – Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανι 
κών 

1,7 0 

8438 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

8438 80 10 – – Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού 1,7 0 

– – Άλλες 

8438 80 91 – – – Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών 1,7 0 

8438 80 99 – – – Άλλα 1,7 0 

8438 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8439 Μηχανήματα για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες 
που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική 
επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού 

8439 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις 
ύλες που περιέχουν κυτταρίνη 

1,7 0 

8439 20 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του 
χαρτονιού 

1,7 0 

8439 30 00 – Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού 
ή του χαρτονιού 

1,7 0 

– Μέρη 

8439 91 – – Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις 
ύλες που περιέχουν κυτταρίνη 

8439 91 10 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8439 91 90 – – – Άλλα 1,7 0 

8439 99 – – Άλλες 

8439 99 10 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8439 99 90 – – – Άλλα 1,7 0 

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

8440 10 – Μηχανές και συσκευές 

8440 10 10 – – Διπλωτικές 1,7 0 

8440 10 20 – – Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων 1,7 0 

8440 10 30 – – Ραπτικές ή συρραπτικές 1,7 0 

8440 10 40 – – Συγκολλητικές 1,7 0 

8440 10 90 – – Άλλες 1,7 0 

8440 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας 
του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
μηχανές κοπής κάθε τύπου 

8441 10 – Μηχανές κοπής
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8441 10 10 – – Κόπτες-περιτυλίκτες 1,7 0 

8441 10 20 – – Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια 1,7 0 

8441 10 30 – – Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα 1,7 0 

8441 10 40 – – Περικοπτήρες χαρτιού με τρεις λεπίδες 1,7 0 

8441 10 80 – – Άλλες 1,7 0 

8441 20 00 – Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων 1,7 0 

8441 30 00 – Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμ 
πάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση 

1,7 0 

8441 40 00 – Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή 
χαρτόνι 

1,7 0 

8441 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές 1,7 0 

8441 90 – Μέρη 

8441 90 10 – – Μηχανών κοπής 1,7 0 

8441 90 90 – – Άλλα 1,7 0 

8442 Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των 
κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για την παρασκευή ή κατασκευή των 
πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή 
άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, 
πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι 
λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για 
την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα) 

8442 30 – Μηχανές, συσκευές και υλικό 

8442 30 10 – – Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης 1,7 0 

– – Άλλες 

8442 30 91 – – – Για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση τυπογραφικών στοιχείων 
(π.χ. λινοτυπικές, μονοτυπικές, διατυπικές), με ή χωρίς διά 
ταξη χύτευσης 

Ατελώς 0 

8442 30 99 – – – Άλλες 1,7 0 

8442 40 00 – Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού 1,7 0 

8442 50 – Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι 
και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινά 
κων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λει 
ασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα) 

– – Με τυπογραφικές παραστάσεις 

8442 50 21 – – – Για ανάγλυφη εκτύπωση 1,7 0 

8442 50 23 – – – Για επίπεδη εκτύπωση 1,7 0 

8442 50 29 – – – Άλλες 1,7 0 

8442 50 80 – – Άλλες 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8443 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίν 
δρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. Άλλοι 
εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω 
και σε συνδυασμό. Τα μέρη και εξαρτήματά τους 

– Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίν 
δρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442 

8443 11 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που τροφο 
δοτούνται με πηνία 

1,7 0 

8443 12 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γραφείου, 
που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή 
λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα 

1,7 0 

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

– – – Που τροφοδοτούνται με φύλλα 

8443 13 10 – – – – Μεταχειρισμένες 1,7 0 

– – – – Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων 

8443 13 31 – – – – – Που δεν υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm 1,7 0 

8443 13 35 – – – – – Που υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm αλλά δεν υπερβαίνουν 
τα 74 × 107 cm 

1,7 0 

8443 13 39 – – – – – Που υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 90 – – – Άλλες 1,7 0 

8443 14 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που τροφο 
δοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές 
φλεξογραφικές 

1,7 0 

8443 15 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες από 
εκείνες που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές 
και συσκευές φλεξογραφικές 

1,7 0 

8443 16 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές 1,7 0 

8443 17 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές 1,7 0 

8443 19 – – Άλλες 

8443 19 20 – – – Για εκτύπωση των υφαντικών υλών 1,7 0 

8443 19 40 – – – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών 1,7 0 

8443 19 70 – – – Άλλες 1,7 0 

– Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής και μηχανές τηλεομοι 
οτυπίας, έστω και σε συνδυασμό 

8443 31 – – Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότε 
ρες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή 
διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπο 
ρούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πλη 
ροφοριών ή με δίκτυο
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8443 31 10 – – – Μηχανές που πραγματοποιούν τις λειτουργίες της αντιγρα 
φής και της διαβίβασης στοιχείων με τη χρήση τηλεομοι 
οτυπίας, ικανές να αντιγράφουν, κατ’ ανώτατο όριο, 12 σελί 
δες ανά λεπτό σε μονοχρωμία, με ή χωρίς λειτουργία εκτύ 
πωσης 

Ατελώς 0 

– – – Άλλες 

8443 31 91 – – – – Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγρα 
φής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντι 
γράφων με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπω 
σης 

6 0 

8443 31 99 – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8443 32 – – Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργα 
σίας πληροφοριών ή με δίκτυο 

8443 32 10 – – – Εκτυπωτές Ατελώς 0 

8443 32 30 – – – Τηλεομοιοτυπικές συσκευές Ατελώς 0 

– – – Άλλες 

8443 32 91 – – – – Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγρα 
φής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντι 
γράφων με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπω 
σης 

6 0 

8443 32 93 – – – – Άλλες μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της 
αντιγραφής με ενσωματωμένο οπτικό σύστημα 

Ατελώς 0 

8443 32 99 – – – – Άλλες 2,2 0 

8443 39 – – Άλλες 

8443 39 10 – – – Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγραφής 
με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων 
με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης 

6 0 

– – – Άλλες συσκευές αντιγραφής 

8443 39 31 – – – – Με οπτικό σύστημα Ατελώς 0 

8443 39 39 – – – – Άλλες 3 0 

8443 39 90 – – – Άλλες 2,2 0 

– Μέρη και εξαρτήματα 

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

8443 91 10 – – – Για συσκευές της διάκρισης 8443 19 40 1,7 0 

– – – Άλλες 

8443 91 91 – – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8443 91 99 – – – – Άλλες 1,7 0

EL L 127/1006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1008 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8443 99 – – Άλλες 

8443 99 10 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις Ατελώς 0 

8443 99 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

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

8444 00 10 – Μηχανές για τη νηματοποίηση 1,7 0 

8444 00 90 – Άλλες 1,7 0 

8445 Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές 
για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και 
άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών 
νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών 
και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για 
να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 8446 ή 8447 

– Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών 

8445 11 00 – – Λαναρίσματος (λανάρια) 1,7 0 

8445 12 00 – – Κτενίσματος (ξάντρες) 1,7 0 

8445 13 00 – – Πάγκοι με αξονίσκους 1,7 0 

8445 19 00 – – Άλλες 1,7 0 

8445 20 00 – Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών 1,7 0 

8445 30 – Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών 

8445 30 10 – – Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών 1,7 0 

8445 30 90 – – Για τη συστροφή των υφαντικών υλών 1,7 0 

8445 40 00 – Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών 

1,7 0 

8445 90 00 – Άλλες 1,7 0 

8446 Αργαλειοί για ύφανση 

8446 10 00 – Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm 1,7 0 

– Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐτες 

8446 21 00 – – Με κινητήρα 1,7 0 

8446 29 00 – – Άλλοι 1,7 0 

8446 30 00 – Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς σαΐ 
τες 

1,7 0 

8447 Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την 
κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ταινιο 
πλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών 

– Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1007

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1009 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8447 11 – – Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm 

8447 11 10 – – – Με ραμφοειδή βελόνα 1,7 0 

8447 11 90 – – – Άλλοι 1,7 0 

8447 12 – – Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm 

8447 12 10 – – – Με ραμφοειδή βελόνα 1,7 0 

8447 12 90 – – – Άλλοι 1,7 0 

8447 20 – Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέ 
ξιμο 

8447 20 20 – – Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνο 
νται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο- 
πλέξιμο 

1,7 0 

8447 20 80 – – Άλλα 1,7 0 

8447 90 00 – Άλλα 1,7 0 

8448 Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 
8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις 
Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί 
αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνω 
ρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές 
της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 
(π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, 
φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, 
άγκιστρα) 

– Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 
8444, 8445, 8446 ή 8447 

8448 11 00 – – Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jac
quard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό, τη διάτρηση και την 
αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των 
χαρτονιών μετά τη διάτρηση 

1,7 0 

8448 19 00 – – Άλλα 1,7 0 

8448 20 00 – Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της 
κλάσης 8444 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους 

1,7 0 

– Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της 
κλάσης 8445 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους 

8448 31 00 – – Επενδύσεις λαναριών 1,7 0 

8448 32 00 – – Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα 
από τις επενδύσεις λαναριών 

1,7 0 

8448 33 – – Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς 

8448 33 10 – – – Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους 1,7 0 

8448 33 90 – – – Δακτύλιοι και δρομείς 1,7 0 

8448 39 00 – – Άλλα 1,7 0 

– Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθη 
τικών μηχανών ή συσκευών τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8448 42 00 – – Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών 1,7 0 

8448 49 00 – – Άλλα 1,7 0 

– Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της 
κλάσης 8447 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους 

8448 51 – – Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχημα 
τισμό των βρόχων 

8448 51 10 – – – Πλατίνες 1,7 0 

8448 51 90 – – – Άλλα 1,7 0 

8448 59 00 – – Άλλα 1,7 0 

8449 00 00 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της 
επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, 
σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχα 
νές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες 
(καλούπια) πιλοποιίας 

1,7 0 

8450 Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη 
στεγνώματος 

– Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, 
που δεν υπερβαίνει τα 10 kg 

8450 11 – – Μηχανές εντελώς αυτόματες 

– – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν 
υπερβαίνει τα 6 kg 

8450 11 11 – – – – Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά 3 0 

8450 11 19 – – – – Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω 3 0 

8450 11 90 – – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που 
υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg 

2,6 0 

8450 12 00 – – Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγγιστήριο ή 
στεγνωτήριο 

2,7 0 

8450 19 00 – – Άλλες 2,7 0 

8450 20 00 – Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, 
που υπερβαίνει τα 10 kg 

2,2 0 

8450 90 00 – Μέρη 2,7 0 

8451 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 κολ 
λάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή διαπότιση των νημάτων, 
υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές 
για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, 
όπως ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το 
ξετύλιγμα, το δίπλωμα, το κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των 
υφασμάτων 

8451 10 00 – Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα 2,2 0 

– Μηχανές στεγνώματος 

8451 21 – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν 
υπερβαίνει τα 10 kg
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8451 21 10 – – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν 
υπερβαίνει τα 6 kg 

2,2 0 

8451 21 90 – – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που 
υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg 

2,2 0 

8451 29 00 – – Άλλες 2,2 0 

8451 30 – Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι πρέσες σταθεροποίησης 

– – Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ 

8451 30 10 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 500 W 2,2 0 

8451 30 30 – – – Που υπερβαίνει τα 2 500 W 2,2 0 

8451 30 80 – – Άλλες 2,2 0 

8451 40 00 – Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή 2,2 0 

8451 50 00 – Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε 
σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων 

2,2 0 

8451 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

8451 80 10 – – Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υπο 
θεμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων 
δαπέδων, όπως από λινοτάπητα (linoleum) κ.λπ. 

2,2 0 

8451 80 30 – – Μηχανές για το κολλάρισμα ή το τελείωμα 2,2 0 

8451 80 80 – – Άλλες 2,2 0 

8451 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των 
βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά 
κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές 

8452 10 – Ραπτομηχανές οικιακού τύπου 

– – Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της 
μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 
16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτο 
μηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασου 
ρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 
17 kg με κινητήρα 

8452 10 11 – – – Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνο 
νται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 
65 EUR 

5,7 0 

8452 10 19 – – – Άλλες 9,7 0 

8452 10 90 – – Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών 3,7 0 

– Άλλες ραπτομηχανές 

8452 21 00 – – Αυτόματες μονάδες 3,7 0 

8452 29 00 – – Άλλες 3,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8452 30 – Βελόνες για ραπτομηχανές 

8452 30 10 – – Με επίπεδο στέλεχος από τη μια πλευρά 2,7 0 

8452 30 90 – – Άλλες 2,7 0 

8452 40 00 – Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη 
τους 

2,7 0 

8452 90 00 – Άλλα μέρη ραπτομηχανών 2,7 0 

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

8453 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την 
κατεργασία των δερμάτων γενικά 

1,7 0 

8453 20 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των 
υποδημάτων 

1,7 0 

8453 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές 1,7 0 

8453 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8454 Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κου 
τάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε 
τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια 

8454 10 00 – Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα 1,7 0 

8454 20 00 – Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου 1,7 0 

8454 30 – Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων 

8454 30 10 – – Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση 1,7 0 

8454 30 90 – – Άλλες 1,7 0 

8454 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8455 Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών 

8455 10 00 – Έλαστρα για σωλήνες 2,7 0 

– Άλλα έλαστρα 

8455 21 00 – – Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή 
και ψυχρή έλαση 

2,7 0 

8455 22 00 – – Έλαστρα για ψυχρή έλαση 2,7 0 

8455 30 – Κύλινδροι ελάστρων 

8455 30 10 – – Από χυτοσίδηρο 2,7 0 

– – Από σφυρηλατημένο χάλυβα 

8455 30 31 – – – Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και 
ψυχρής έλασης 

2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8455 30 39 – – – Κύλινδροι ψυχρής έλασης 2,7 0 

8455 30 90 – – Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 2,7 0 

8455 90 00 – Άλλα μέρη 2,7 0 

8456 Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λει 
τουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με 
υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με 
δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσμα 
τος 

8456 10 00 – Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή 
φωτονίων 

4,5 0 

8456 20 00 – Που λειτουργούν με υπερήχους 3,5 0 

8456 30 – Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση 

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

8456 30 11 – – – Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος 3,5 0 

8456 30 19 – – – Άλλες 3,5 0 

8456 30 90 – – Άλλες 3,5 0 

8456 90 00 – Άλλες 3,5 0 

8457 Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχα 
νές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων 

8457 10 – Κέντρα μονάδων επεξεργασίας 

8457 10 10 – – Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας 2,7 0 

8457 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

8457 20 00 – Μηχανές σταθερής θέσης 2,7 0 

8457 30 – Μηχανές πολλαπλών θέσεων 

8457 30 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8457 30 90 – – Άλλες 2,7 0 

8458 Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που 
λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου 

– Τόρνοι οριζόντιοι 

8458 11 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

8458 11 20 – – – Κέντρα τόρνευσης 2,7 0 

– – – Τόρνοι αυτόματοι 

8458 11 41 – – – – Μιας ατράκτου 2,7 0 

8458 11 49 – – – – Πολλών ατράκτων 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8458 11 80 – – – Άλλοι 2,7 0 

8458 19 – – Άλλοι 

8458 19 20 – – – Τόρνοι παράλληλοι 2,7 0 

8458 19 40 – – – Τόρνοι αυτόματοι 2,7 0 

8458 19 80 – – – Άλλοι 2,7 0 

– Άλλοι τόρνοι 

8458 91 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

8458 91 20 – – – Κέντρα τόρνευσης 2,7 0 

8458 91 80 – – – Άλλα 2,7 0 

8458 99 00 – – Άλλα 2,7 0 

8459 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργα 
σίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, 
εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαί 
ρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και 
των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458 

8459 10 00 – Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες 2,7 0 

– Άλλες μηχανές διάτρησης 

8459 21 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8459 29 00 – – Άλλες 2,7 0 

– Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επιφά 
νειας 

8459 31 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 1,7 0 

8459 39 00 – – Άλλες 1,7 0 

8459 40 – Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας 

8459 40 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 1,7 0 

8459 40 90 – – Άλλες 1,7 0 

– Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα 

8459 51 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8459 59 00 – – Άλλες 2,7 0 

– Άλλες μηχανές εκγλυφής 

8459 61 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

8459 61 10 – – – Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων 2,7 0 

8459 61 90 – – – Άλλες 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8459 69 – – Άλλες 

8459 69 10 – – – Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων 2,7 0 

8459 69 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8459 70 00 – Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρω 
μάτων 

2,7 0 

8460 Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνι 
σμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για 
άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων, 
ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπε 
τρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις μηχα 
νές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 
8461 

– Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες 
η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να 
γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm 

8460 11 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8460 19 00 – – Άλλες 2,7 0 

– Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της 
θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγ 
γιση τουλάχιστον 0,01 mm 

8460 21 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

– – – Για κυλινδρικές επιφάνειες 

8460 21 11 – – – – Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφα 
νειών 

2,7 0 

8460 21 15 – – – – Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εξωτερι 
κών επιφανειών 

2,7 0 

8460 21 19 – – – – Άλλες 2,7 0 

8460 21 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8460 29 – – Άλλες 

– – – Για κυλινδρικές επιφάνειες 

8460 29 11 – – – – Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφα 
νειών 

2,7 0 

8460 29 19 – – – – Άλλες 2,7 0 

8460 29 90 – – – Άλλες 2,7 0 

– Μηχανές για το ακόνισμα 

8460 31 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 1,7 0 

8460 39 00 – – Άλλες 1,7 0 

8460 40 – Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο 

8460 40 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 1,7 0 

8460 40 90 – – Άλλες 1,7 0 

8460 90 – Άλλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8460 90 10 – – Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες 
μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm 

2,7 0 

8460 90 90 – – Άλλες 1,7 0 

8461 Μηχανές πλανίσματος, μέγγενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, 
ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τρο 
χών, 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 

8461 20 00 – Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής 1,7 0 

8461 30 – Μηχανές ενστίξεως 

8461 30 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 1,7 0 

8461 30 90 – – Άλλες 1,7 0 

8461 40 – Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών 

– – Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών 

– – – Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών 

8461 40 11 – – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8461 40 19 – – – – Άλλες 2,7 0 

– – – Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών 

8461 40 31 – – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 1,7 0 

8461 40 39 – – – – Άλλες 1,7 0 

– – Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών 

– – – Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες 
μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm 

8461 40 71 – – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8461 40 79 – – – – Άλλες 2,7 0 

8461 40 90 – – – Άλλες 1,7 0 

8461 50 – Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορι 
σμένο μήκος 

– – Μηχανές για το πριόνισμα 

8461 50 11 – – – Κυκλικά πριόνια 1,7 0 

8461 50 19 – – – Άλλες 1,7 0 

8461 50 90 – – Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος 1,7 0 

8461 90 00 – Άλλες 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8462 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλά 
τησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργασία των 
μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) 
κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανί 
σματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσμα 
τος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των 
μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που 
αναφέρονται παραπάνω 

8462 10 – Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλά 
τησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους 

8462 10 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8462 10 90 – – Άλλες 1,7 0 

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρι 
κής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσμα 
τος 

8462 21 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

8462 21 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων 2,7 0 

8462 21 80 – – – Άλλες 2,7 0 

8462 29 – – Άλλες 

8462 29 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων 1,7 0 

– – – Άλλες 

8462 29 91 – – – – Υδραυλικές 1,7 0 

8462 29 98 – – – – Άλλες 1,7 0 

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδί 
σματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες 
ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος 

8462 31 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8462 39 – – Άλλες 

8462 39 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων 1,7 0 

– – – Άλλες 

8462 39 91 – – – – Υδραυλικές 1,7 0 

8462 39 99 – – – – Άλλες 1,7 0 

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγμα 
τος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες 
ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος 

8462 41 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 

8462 41 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων 2,7 0 

8462 41 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8462 49 – – Άλλες 

8462 49 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8462 49 90 – – – Άλλες 1,7 0 

– Άλλες 

8462 91 – – Υδραυλικές πρέσες 

8462 91 10 – – – Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκο 
νών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδερα 

2,7 0 

– – – Άλλες 

8462 91 50 – – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8462 91 90 – – – – Άλλες 2,7 0 

8462 99 – – Άλλες 

8462 99 10 – – – Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκο 
νών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδερα 

2,7 0 

– – – Άλλες 

8462 99 50 – – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου 2,7 0 

8462 99 90 – – – – Άλλες 2,7 0 

8463 Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή 
κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να 
αφαιρούν ύλη 

8463 10 – Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορι 
σμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων 

8463 10 10 – – Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων 2,7 0 

8463 10 90 – – Άλλοι 2,7 0 

8463 20 00 – Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώμα 
τος με κύλισμα ή έλαση 

2,7 0 

8463 30 00 – Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος 2,7 0 

8463 90 00 – Άλλες 2,7 0 

8464 Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευ 
τικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή 
παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατά 
σταση γυαλιού 

8464 10 00 – Μηχανές πριονίσματος 2,2 0 

8464 20 – Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα 

– – Για την κατεργασία γυαλιού 

8464 20 11 – – – Γυαλιών οπτικής 2,2 0 

8464 20 19 – – – Άλλες 2,2 0 

8464 20 20 – – Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων 2,2 0 

8464 20 95 – – Άλλες 2,2 0 

8464 90 – Άλλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8464 90 20 – – Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων 2,2 0 

8464 90 80 – – Άλλες 2,2 0 

8465 Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές 
για το κάρφωμα, συρραφή με συνδετήρες, συγκόλληση ή με 
άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, 
του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των 
σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών 

8465 10 – Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους 
επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών 
αυτών 

8465 10 10 – – Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργα 
σίας 

2,7 0 

8465 10 90 – – Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε 
εργασίας 

2,7 0 

– Άλλες 

8465 91 – – Μηχανές πριονίσματος 

8465 91 10 – – – Μηχανές πριονίσματος με πριονοκορδέλα 2,7 0 

8465 91 20 – – – Μηχανές πριονίσματος με δισκοπρίονα 2,7 0 

8465 91 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8465 92 00 – – Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της εσω 
τερικής επιφάνειας ή ράβδωσης 

2,7 0 

8465 93 00 – – Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη 
στίλβωση 

2,7 0 

8465 94 00 – – Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης 2,7 0 

8465 95 00 – – Μηχανές διάτρησης ή εντομής 2,7 0 

8465 96 00 – – Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα 2,7 0 

8465 99 – – Άλλες 

8465 99 10 – – – Τόρνοι 2,7 0 

8465 99 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8466 Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται απο 
κλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 
8465, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρα 
τούν τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι 
συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις 
και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις 
μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές 
εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων 

8466 10 – Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης 

– – Φορείς εργαλείων 

8466 10 20 – – – Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών 1,2 0 

– – – Άλλοι 

8466 10 31 – – – – Για τόρνους 1,2 0 

8466 10 38 – – – – Άλλοι 1,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8466 10 80 – – Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση 1,2 0 

8466 20 – Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία 

8466 20 20 – – Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία. Διατά 
ξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτη 
μάτων 

1,2 0 

– – Άλλες 

8466 20 91 – – – Για τόρνους 1,2 0 

8466 20 98 – – – Άλλες 1,2 0 

8466 30 00 – Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμο 
λογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία 

1,2 0 

– Άλλες 

8466 91 – – Για μηχανές της κλάσης 8464 

8466 91 20 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,2 0 

8466 91 95 – – – Άλλες 1,2 0 

8466 92 – – Για μηχανές της κλάσης 8465 

8466 92 20 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,2 0 

8466 92 80 – – – Άλλες 1,2 0 

8466 93 00 – – Για μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8461 1,2 0 

8466 94 00 – – Για μηχανές των κλάσεων 8462 ή 8463 1,2 0 

8467 Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με 
ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία 
με το χέρι 

– Με συμπιεσμένο αέρα 

8467 11 – – Περιστροφικά (έστω και κρουστικά) 

8467 11 10 – – – Για την κατεργασία των μετάλλων 1,7 0 

8467 11 90 – – – Άλλα 1,7 0 

8467 19 00 – – Άλλα 1,7 0 

– Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 

8467 21 – – Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα περιστροφικά 

8467 21 10 – – – Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 2,7 0 

– – – Άλλα 

8467 21 91 – – – – Ηλεκτροαντλίες 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8467 21 99 – – – – Άλλα 2,7 0 

8467 22 – – Πριόνια 

8467 22 10 – – – Αλυσοπρίονα 2,7 0 

8467 22 30 – – – Δισκοπρίονα 2,7 0 

8467 22 90 – – – Άλλα 2,7 0 

8467 29 – – Άλλα 

8467 29 10 – – – Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των 
υφαντικών υλών 

2,7 0 

– – – Άλλα 

8467 29 30 – – – – Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 2,7 0 

– – – – Άλλα 

– – – – – Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές 

8467 29 51 – – – – – – Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης 2,7 0 

8467 29 53 – – – – – – Λειαντικές μηχανές με ιμάντες 2,7 0 

8467 29 59 – – – – – – Άλλες 2,7 0 

8467 29 70 – – – – – Πλάνες 2,7 0 

8467 29 80 – – – – – Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτά 
πητα 

2,7 0 

8467 29 90 – – – – – Άλλα 2,7 0 

– Άλλα εργαλεία 

8467 81 00 – – Αλυσοπρίονα 1,7 0 

8467 89 00 – – Άλλα 1,7 0 

– Μέρη 

8467 91 00 – – Αλυσοπριόνων 1,7 0 

8467 92 00 – – Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα 1,7 0 

8467 99 00 – – Άλλα 1,7 0 

8468 Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, 
έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 
8515. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την 
επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο) 

8468 10 00 – Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι 2,2 0 

8468 20 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο 2,2 0 

8468 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές 2,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8468 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8469 00 Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8443. 
Μηχανές για την επεξεργασία κειμένου 

8469 00 10 – Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων Ατελώς 0 

– Άλλες 

8469 00 91 – – Ηλεκτρικές 2,3 0 

8469 00 99 – – Άλλες 2,5 0 

8470 Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, 
αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατό 
τητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών 
τελών σε φακέλους αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων 
και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογι 
σμού. Ταμειομηχανές 

8470 10 00 – Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουρ 
γούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές 
τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν 
να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες 

Ατελώς 0 

– Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές 

8470 21 00 – – Που φέρουν όργανο αποτύπωσης Ατελώς 0 

8470 29 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8470 30 00 – Άλλες υπολογιστικές μηχανές Ατελώς 0 

8470 50 00 – Αριθμητικά ταμεία Ατελώς 0 

8470 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

8471 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοι 
χεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές 
εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη 
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

8471 30 00 – Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολό 
γιο και μία οθόνη 

Ατελώς 0 

– Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών 

8471 41 00 – – Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε συνδυασμό ή μη με μία 
κεντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου 

Ατελώς 0 

8471 49 00 – – Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων Ατελώς 0 

8471 50 00 – Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδικών 8471 ή 
41, που φέρουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα έναν ή δύο από τους 
επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου 
και μονάδα εξόδου 

Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8471 60 – Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο ίδιο 
περίβλημα μονάδες μνήμης 

8471 60 60 – – Πληκτρολόγια Ατελώς 0 

8471 60 70 – – Άλλες Ατελώς 0 

8471 70 – Μονάδες μνήμης 

8471 70 20 – – Μονάδες μνήμης κεντρικές Ατελώς 0 

– – Άλλες 

– – – Μονάδες μνήμης σε δίσκους 

8471 70 30 – – – – Οπτικούς (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαγνητο 
οπτικοί) 

Ατελώς 0 

– – – – Άλλες 

8471 70 50 – – – – – Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους Ατελώς 0 

8471 70 70 – – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8471 70 80 – – – Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες Ατελώς 0 

8471 70 98 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8471 80 00 – Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών Ατελώς 0 

8471 90 00 – Άλλες Ατελώς 0 

8472 Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογρα 
φικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, 
αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, 
μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές 
για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη 
σύνδεση εγγράφων) 

8472 10 00 – Πολύγραφοι 2 0 

8472 30 00 – Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε 
φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος 
ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επι 
κόλληση ή ακύρωση ενσήμων 

2,2 0 

8472 90 – Άλλες 

8472 90 10 – – Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους 
των κερμάτων 

2,2 0 

8472 90 30 – – Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές Ατελώς 0 

8472 90 70 – – Άλλες 2,2 0 

8473 Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα 
καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζο 
νται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλά 
σεων 8469 μέχρι 8472 

8473 10 – Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8469 

– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 

8473 10 11 – – – Για μηχανές της διάκρισης 8469 00 10 Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8473 10 19 – – – Άλλα 3 0 

8473 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8470 

8473 21 – – Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 
8470 10, 8470 21 ή 8470 29 

8473 21 10 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις Ατελώς 0 

8473 21 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8473 29 – – Άλλα 

8473 29 10 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις Ατελώς 0 

8473 29 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8473 30 – Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8471 

8473 30 20 – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις Ατελώς 0 

8473 30 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

8473 40 – Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8472 

– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 

8473 40 11 – – – Για μηχανές της διάκρισης 8472 90 30 Ατελώς 0 

8473 40 18 – – – Άλλα 3 0 

8473 40 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

8473 50 – Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις κλάσεις 
8469 μέχρι 8472 

8473 50 20 – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις Ατελώς 0 

8473 50 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

8474 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχω 
ρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή 
μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυ 
κτών 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 κερα 
μευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών 
υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των 
χυτηρίων από άμμο 

8474 10 00 – Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το δια 
χωρισμό ή το πλύσιμο 

Ατελώς 0 

8474 20 – Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την 
κονιοποίηση 

8474 20 10 – – Ορυκτών υλών των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κερα 
μική βιομηχανία 

Ατελώς 0 

8474 20 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

– Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8474 31 00 – – Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου Ατελώς 0 

8474 32 00 – – Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα Ατελώς 0 

8474 39 – – Άλλες 

8474 39 10 – – – Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή τη μάλαξη ορυ 
κτών υλών των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κεραμική 
βιομηχανία 

Ατελώς 0 

8474 39 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8474 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

8474 80 10 – – Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχημα 
τισμό σε τύπους κεραμικών ζυμών 

Ατελώς 0 

8474 80 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

8474 90 – Μέρη 

8474 90 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους Ατελώς 0 

8474 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

8475 Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή 
λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτή 
ρων 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 

8475 10 00 – Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή 
λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμ 
πτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που 
φέρουν γυάλινο περίβλημα 

1,7 0 

– Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατά 
σταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί 

8475 21 00 – – Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων 
τους 

1,7 0 

8475 29 00 – – Άλλες 1,7 0 

8475 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8476 Μηχανές αυτόματες πώλησης προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματο 
σήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων 

– Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών 

8476 21 00 – – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης 1,7 0 

8476 29 00 – – Άλλες 1,7 0 

– Άλλες μηχανές 

8476 81 00 – – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης 1,7 0 

8476 89 00 – – Άλλες 1,7 0 

8476 90 00 – Μέρη 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8477 Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των 
πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες 
αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό 

8477 10 00 – Μηχανές για χύτευση με έγχυση 1,7 0 

8477 20 00 – Μηχανές εξώθησης (extrudeuses) 1,7 0 

8477 30 00 – Μηχανές για χύτευση με φύσημα 1,7 0 

8477 40 00 – Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορ 
φοποίηση σε θερμή κατάσταση 

1,7 0 

– Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση 

8477 51 00 – – Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή 
τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων 

1,7 0 

8477 59 – – Άλλες 

8477 59 10 – – – Πιεστήρια 1,7 0 

8477 59 80 – – – Άλλες 1,7 0 

8477 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

– – Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊ 
όντων 

8477 80 11 – – – Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών 1,7 0 

8477 80 19 – – – Άλλες 1,7 0 

– – Άλλες 

8477 80 91 – – – Μηχανές θρυμματισμού 1,7 0 

8477 80 93 – – – Μηχανές ανάμειξης, μάλαξης και ανάδευσης 1,7 0 

8477 80 95 – – – Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχανές αποφλοί 
ωσης 

1,7 0 

8477 80 99 – – – Άλλες 1,7 0 

8477 90 – Μέρη 

8477 90 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8477 90 80 – – Άλλα 1,7 0 

8478 Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του 
καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 
στο κεφάλαιο αυτό 

8478 10 00 – Μηχανές και συσκευές 1,7 0 

8478 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8479 Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8479 10 00 – Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή 
ανάλογες εργασίες 

Ατελώς 0 

8479 20 00 – Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωι 
κών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών 

1,7 0 

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 30 10 – – Πιεστήρια 1,7 0 

8479 30 90 – – Άλλες 1,7 0 

8479 40 00 – Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας 1,7 0 

8479 50 00 – Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού 

1,7 0 

8479 60 00 – Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση 1,7 0 

– Άλλες μηχανές και συσκευές 

8479 81 00 – – Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών 
καλωδίων 

1,7 0 

8479 82 00 – – Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το 
κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την 
ανατάραξη 

1,7 0 

8479 89 – – Άλλες 

8479 89 30 – – – Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων 1,7 0 

8479 89 60 – – – Συστήματα κεντρικής λίπανσης 1,7 0 

8479 89 91 – – – Μηχανές και συσκευές για την εφυάλωση και τη διάκοσμηση 
κεραμικών προϊόντων 

1,7 0 

8479 89 97 – – – Άλλες 1,7 0 

8479 90 – Μέρη 

8479 90 20 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8479 90 80 – – Άλλα 1,7 0 

8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. 
Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλ 
λικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις 
πλαστικές ύλες 

8480 10 00 – Πλαίσια χυτηρίου 1,7 0 

8480 20 00 – Βάσεις για μήτρες 1,7 0 

8480 30 – Μοντέλα για μήτρες 

8480 30 10 – – Από ξύλο 1,7 0 

8480 30 90 – – Άλλα 2,7 0 

– Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8480 41 00 – – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 1,7 0 

8480 49 00 – – Άλλες 1,7 0 

8480 50 00 – Μήτρες για το γυαλί 1,7 0 

8480 60 – Μήτρες για τις ορυκτές ύλες 

8480 60 10 – – Για χύτευση με συμπίεση 1,7 0 

8480 60 90 – – Άλλες 1,7 0 

– Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες 

8480 71 00 – – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση 1,7 0 

8480 79 00 – – Άλλες 1,7 0 

8481 Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμο 
λέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές 
δικλείδες 

8481 10 – Υποβιβαστές πίεσης 

8481 10 05 – – Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες 2,2 0 

– – Άλλοι 

8481 10 19 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα 2,2 0 

8481 10 99 – – – Άλλοι 2,2 0 

8481 20 – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν 
με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα 

8481 20 10 – – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν 
με σύστημα ελαιοϋδραυλικό 

2,2 0 

8481 20 90 – – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν 
με σύστημα συμπιεσμένου αέρα 

2,2 0 

8481 30 – Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης 

8481 30 91 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα 2,2 0 

8481 30 99 – – Άλλα 2,2 0 

8481 40 – Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας 

8481 40 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα 2,2 0 

8481 40 90 – – Άλλες 2,2 0 

8481 80 – Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα 

– – Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής 

8481 80 11 – – – Αναμείκτες κάθε είδους 2,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8481 80 19 – – – Άλλα 2,2 0 

– – Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης 

8481 80 31 – – – Κρουνοί θερμοστατικοί 2,2 0 

8481 80 39 – – – Άλλοι 2,2 0 

8481 80 40 – – Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμους 2,2 0 

– – Άλλα 

– – – Βαλβίδες ρύθμισης 

8481 80 51 – – – – Θερμοκρασίας 2,2 0 

8481 80 59 – – – – Άλλες 2,2 0 

– – – Άλλα 

– – – – Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου 

8481 80 61 – – – – – Από χυτοσίδηρο 2,2 0 

8481 80 63 – – – – – Από χάλυβα 2,2 0 

8481 80 69 – – – – – Άλλα 2,2 0 

– – – – Κρουνοί με δικλείδες 

8481 80 71 – – – – – Από χυτοσίδηρο 2,2 0 

8481 80 73 – – – – – Από χάλυβα 2,2 0 

8481 80 79 – – – – – Άλλα 2,2 0 

8481 80 81 – – – – Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό ή κυλινδρικό 2,2 0 

8481 80 85 – – – – Κρουνοί με πεταλούδα 2,2 0 

8481 80 87 – – – – Κρουνοί με μεμβράνη 2,2 0 

8481 80 99 – – – – Άλλοι 2,2 0 

8481 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8482 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με 
βελόνες 

8482 10 – Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες) 

8482 10 10 – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει 
τα 30 mm 

8 3 

8482 10 90 – – Άλλα 8 3 

8482 20 00 – Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων 

8 3 

8482 30 00 – Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού 8 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8482 40 00 – Ρουλεμάν με βελόνες 8 3 

8482 50 00 – Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους 8 3 

8482 80 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλε 
μάν 

8 3 

– Μέρη 

8482 91 – – Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες 

8482 91 10 – – – Κύλινδροι κωνικοί 8 3 

8482 91 90 – – – Άλλα 7,7 3 

8482 99 00 – – Άλλα 8 3 

8483 Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβά 
νονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και 
στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί 
τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλα 
πλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους 
οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι 
και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές 
τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς 
κυλίνδρους 

8483 10 – Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμ 
βάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) 
και στρόφαλοι 

– – Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες 

8483 10 21 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 4 0 

8483 10 25 – – – Από σφυρηλατημένο χάλυβα 4 0 

8483 10 29 – – – Άλλοι 4 0 

8483 10 50 – – Αρθρωτοί άξονες 4 0 

8483 10 95 – – Άλλοι 4 0 

8483 20 – Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν 

8483 20 10 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη και διαστη 
μόπλοια 

6 0 

8483 20 90 – – Άλλα 6 0 

8483 30 – Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζι 
νέτα 

– – Έδρανα 

8483 30 32 – – – Για ρουλεμάν κάθε είδους 5,7 0 

8483 30 38 – – – Άλλα 3,4 0 

8483 30 80 – – Κουζινέτα 3,4 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8483 40 – Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς 
τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης 
που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή 
κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και 
μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους 

– – Οδοντωτοί τροχοί 

8483 40 21 – – – Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τροχούς 3,7 0 

8483 40 23 – – – Υποπολλαπλασιαστές με κωνικούς ή κυλινδροκωνικούς τρο 
χούς 

3,7 0 

8483 40 25 – – – Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία 3,7 0 

8483 40 29 – – – Άλλοι 3,7 0 

8483 40 30 – – Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρίσκους 3,7 0 

– – Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της 
ταχύτητας 

8483 40 51 – – – Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές 3,7 0 

8483 40 59 – – – Άλλοι 3,7 0 

8483 40 90 – – Άλλοι 3,7 0 

8483 50 – Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
αυλακωτές τροχαλίες 

8483 50 20 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 2,7 0 

8483 50 80 – – Άλλα 2,7 0 

8483 60 – Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι αρθρωτές συναρμογές 

8483 60 20 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 2,7 0 

8483 60 80 – – Άλλα 2,7 0 

8483 90 – Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της 
κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Μέρη 

8483 90 20 – – Μέρη εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους 5,7 0 

– – Άλλα 

8483 90 81 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 2,7 0 

8483 90 89 – – – Άλλα 2,7 0 

8484 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυα 
σμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε 
σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές 

8484 10 00 – Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες) 1,7 0 

8484 20 00 – Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8484 90 00 – Άλλα 1,7 0 

8486 Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλει 
στικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, δίσκων (wafers) 
ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλω 
μάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και 
συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 Γ) του παρόντος 
κεφαλαίου. Μέρη και εξαρτήματα 

8486 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθωμάτων ή 
δίσκων (wafers) 

Ατελώς 0 

8486 20 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημια 
γωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

8486 20 10 – – Μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με υπερήχους 3,5 0 

8486 20 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

8486 30 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης 
με επίπεδη οθόνη 

8486 30 10 – – Συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσεως σε υποστρώ 
ματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

2,4 0 

8486 30 30 – – Συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε υποστρώματα για διατάξεις 
υγρών κρυστάλλων (LCD) 

3,5 0 

8486 30 50 – – Συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό διασκορπισμό σε 
υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

3,7 0 

8486 30 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

8486 40 00 – Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 Γ) του 
παρόντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

8486 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

8486 90 10 – – Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, 
διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία 

1,2 0 

– – Άλλες 

8486 90 20 – – – Μέρη για μηχανές φυγοκέντρησης για την επικάλυψη φωτο 
γραφικών αιωρημάτων υποστρωμάτων για διατάξεις υγρών 
κρυστάλλων (LCD) 

1,7 0 

8486 90 30 – – – Μέρη για μηχανές για καθαρισμό των μεταλλικών συναρμο 
γών για συσκευασίες ημιαγωγών πριν τη διαδικασία ηλεκτρο 
επικάλυψης 

1,7 0 

8486 90 40 – – – Συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό διασκορπισμό 
σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

3,7 0 

8486 90 50 – – – Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε 
υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

1,2 0 

8486 90 60 – – – Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για χημική εναπόθεση 
αερίου φάσεως σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυ 
στάλλων (LCD) 

1,7 0 

8486 90 70 – – – Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν 
με υπερήχους 

1,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8486 90 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8487 Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, 
ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

8487 10 – Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους 

8487 10 10 – – Από ορείχαλκο 1,7 0 

8487 10 90 – – Άλλοι 1,7 0 

8487 90 – Άλλα 

8487 90 10 – – Από μη ελατό χυτοσίδηρο 1,7 0 

8487 90 30 – – Από ελατό χυτοσίδηρο 1,7 0 

– – Από σίδηρο ή χάλυβα 

8487 90 51 – – – Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8487 90 53 – – – Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο 1,7 0 

8487 90 55 – – – Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό 1,7 0 

8487 90 59 – – – Άλλα 1,7 0 

8487 90 90 – – Άλλα 1,7 0 

85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕ 
ΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑ 
ΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκρο 
τήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

8501 10 – Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W 

8501 10 10 – – Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W 4,7 0 

– – Άλλοι 

8501 10 91 – – – Κινητήρες κοινοί 2,7 0 

8501 10 93 – – – Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος 2,7 0 

8501 10 99 – – – Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 2,7 0 

8501 20 00 – Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W 2,7 0 

– Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύ 
ματος 

8501 31 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 2,7 0 

8501 32 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kW
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8501 32 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
7,5 kW 

2,7 0 

8501 32 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kW 

2,7 0 

8501 33 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kW 

2,7 0 

8501 34 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW 

8501 34 50 – – – Κινητήρες έλξης 2,7 0 

– – – Άλλοι, με ισχύ 

8501 34 92 – – – – Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 kW 

2,7 0 

8501 34 98 – – – – Που υπερβαίνει τα 750 kW 2,7 0 

8501 40 – Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί 

8501 40 20 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 2,7 0 

8501 40 80 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W 2,7 0 

– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί 

8501 51 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W 2,7 0 

8501 52 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kW 

8501 52 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
7,5 kW 

2,7 0 

8501 52 30 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 
37 kW 

2,7 0 

8501 52 90 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kW 

2,7 0 

8501 53 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW 

8501 53 50 – – – Κινητήρες έλξης 2,7 0 

– – – Άλλοι 

8501 53 81 – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kW 

2,7 0 

8501 53 94 – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 750 kW 

2,7 0 

8501 53 99 – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW 2,7 0 

– Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες) 

8501 61 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 

8501 61 20 – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA 2,7 0 

8501 61 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kVA 

2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8501 62 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

2,7 0 

8501 63 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 kVA 

2,7 0 

8501 64 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 2,7 0 

8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς 
στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 

– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο 
κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητή 
ρες ντίζελ ή ημιντίζελ) 

8502 11 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA 

8502 11 20 – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA 2,7 0 

8502 11 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
75 kVA 

2,7 0 

8502 12 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

2,7 0 

8502 13 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA 

8502 13 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 kVA 

2,7 0 

8502 13 40 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
2 000 kVA 

2,7 0 

8502 13 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 2 000 kVA 2,7 0 

8502 20 – Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο 
κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητή 
ρες εκρήξεως) 

8502 20 20 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA 2,7 0 

8502 20 40 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 
375 kVA 

2,7 0 

8502 20 60 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
750 kVA 

2,7 0 

8502 20 80 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA 2,7 0 

– Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

8502 31 00 – – Με αιολική ενέργεια 2,7 0 

8502 39 – – Άλλα 

8502 39 20 – – – Στροβιλογεννήτριες 2,7 0 

8502 39 80 – – – Άλλα 2,7 0 

8502 40 00 – Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 2,7 0 

8503 00 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8503 00 10 – Στεφάνες μη μαγνητικές 2,7 0 

– Άλλα 

8503 00 91 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 2,7 0 

8503 00 99 – – Άλλα 2,7 0 

8504 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος 
στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής 

8504 10 – Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης 

8504 10 20 – – Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με 
προσαρμοσμένο πυκνωτή 

3,7 0 

8504 10 80 – – Άλλες 3,7 0 

– Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό 

8504 21 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA 3,7 0 

8504 22 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
10 000 kVA 

8504 22 10 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
1 600 kVA 

3,7 0 

8504 22 90 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 000 kVA 

3,7 0 

8504 23 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA 3,7 0 

– Άλλοι μετασχηματιστές 

8504 31 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 KVA 

– – – Μετασχηματιστές μέτρησης 

8504 31 21 – – – – Για τη μέτρηση των τάσεων 3,7 0 

8504 31 29 – – – – Άλλοι 3,7 0 

8504 31 80 – – – Άλλοι 3,7 0 

8504 32 – – Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
16 kVA 

8504 32 20 – – – Μετασχηματιστές μέτρησης 3,7 0 

8504 32 80 – – – Άλλοι 3,7 0 

8504 33 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
500 kVA 

3,7 0 

8504 34 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 KVA 3,7 0 

8504 40 – Μετατροπείς ρεύματος στατικοί
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8504 40 30 – – Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, 
αυτόματες μηχανές επεξεργασίας και των σχετικών μονάδων 
τους 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

8504 40 40 – – – Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί 3,3 0 

– – – Άλλα 

8504 40 55 – – – – Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών 3,3 0 

– – – – Άλλοι 

8504 40 81 – – – – – Ανορθωτές 3,3 0 

– – – – – Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο 

8504 40 84 – – – – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 88 – – – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 90 – – – – – Άλλοι 3,3 0 

8504 50 – Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής 

8504 50 20 – – Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, 
και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αυτόματες μηχα 
νές επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους 

Ατελώς 0 

8504 50 95 – – Άλλα 3,7 0 

8504 90 – Μέρη 

– – Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής 

8504 90 05 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 
8504 50 20 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

8504 90 11 – – – – Πυρήνες από φερρίτη 2,2 0 

8504 90 18 – – – – Άλλα 2,2 0 

– – Μετατροπέων ρεύματος στατών 

8504 90 91 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 
8504 40 30 

Ατελώς 0 

8504 90 99 – – – Άλλα 2,2 0 

8505 Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται 
να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, 
σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές 
διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβο 
λής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνη 
τικές κεφαλές ανύψωσης 

– Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι 
μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση

EL L 127/1036 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1038 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8505 11 00 – – Από μέταλλο 2,2 0 

8505 19 – – Άλλοι 

8505 19 10 – – – Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένο 2,2 0 

8505 19 90 – – – Άλλοι 2,2 0 

8505 20 00 – Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και 
φρένα, ηλεκτρομαγνητικά 

2,2 0 

8505 90 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 

8505 90 10 – – Ηλεκτρομαγνήτες 1,8 0 

8505 90 30 – – Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρο 
μαγνητικές διατάξεις συγκράτησης 

1,8 0 

8505 90 50 – – Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 2,2 0 

8505 90 90 – – Μέρη 1,8 0 

8506 Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 

8506 10 – Με διοξείδιο του μαγγανίου 

– – Αλκαλικές 

8506 10 11 – – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 10 15 – – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 10 19 – – – Άλλες 4,7 0 

– – Άλλες 

8506 10 91 – – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 10 95 – – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 10 99 – – – Άλλες 4,7 0 

8506 30 – Με οξείδιο του υδραργύρου 

8506 30 10 – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 30 30 – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 30 90 – – Άλλες 4,7 0 

8506 40 – Με οξείδιο του αργύρου 

8506 40 10 – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 40 30 – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 40 90 – – Άλλες 4,7 0 

8506 50 – Με λίθιο
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8506 50 10 – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 50 30 – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 50 90 – – Άλλες 4,7 0 

8506 60 – Αέρα-ψευδαργύρου 

8506 60 10 – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 60 30 – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 60 90 – – Άλλες 4,7 0 

8506 80 – Αλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 

8506 80 05 – – Συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με 
τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη που δεν υπερβαίνει όμως τα 6,5 V 

Ατελώς 0 

– – Άλλες 

8506 80 11 – – – Κυλινδρικές 4,7 0 

8506 80 15 – – – Τύπου κομβίου 4,7 0 

8506 80 90 – – – Άλλες 4,7 0 

8506 90 00 – Μέρη 4,7 0 

8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα 

8507 10 – Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα 
των εμβολοφόρων κινητήρων 

– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 kg 

8507 10 41 – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 3,7 0 

8507 10 49 – – – Άλλοι 3,7 0 

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 kg 

8507 10 92 – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 3,7 0 

8507 10 98 – – – Άλλοι 3,7 0 

8507 20 – Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο 

– – Συσσωρευτές έλξης 

8507 20 41 – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 3,7 0 

8507 20 49 – – – Άλλοι 3,7 0 

– – Άλλοι 

8507 20 92 – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 3,7 0 

8507 20 98 – – – Άλλοι 3,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8507 30 – Με καδμιονικέλιο 

8507 30 20 – – Ερμητικά κλεισμένοι 2,6 0 

– – Άλλοι 

8507 30 81 – – – Συσσωρευτές έλξης 2,6 0 

8507 30 89 – – – Άλλοι 2,6 0 

8507 40 00 – Με σιδηρονικέλιο 2,7 0 

8507 80 – Άλλοι συσσωρευτές 

8507 80 20 – – Νικελίου-υδριδίου 2,7 0 

8507 80 30 – – Ιόντων λιθίου 2,7 0 

8507 80 80 – – Άλλοι 2,7 0 

8507 90 – Μέρη 

8507 90 20 – – Πλάκες για συσσωρευτές 2,7 0 

8507 90 30 – – Διαχωριστές για συσσωρευτές 2,7 0 

8507 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

8508 Ηλεκτρικές σκούπες 

– Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 

8508 11 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι οποίες διαθέτουν 
δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 l 

2,2 0 

8508 19 00 – – Άλλες 1,7 0 

8508 60 00 – Άλλες ηλεκτρικές σκούπες 1,7 0 

8508 70 00 – Μέρη 1,7 0 

8509 Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινη 
τήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από τις ηλεκτρικές σκούπες της 
κλάσης 8508 

8509 40 00 – Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές 
για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών 

2,2 0 

8509 80 00 – Άλλες συσκευές 2,2 0 

8509 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8510 Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές 
συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 

8510 10 00 – Ξυριστικές μηχανές 2,2 0 

8510 20 00 – Κουρευτικές μηχανές 2,2 0 

8510 30 00 – Αποτριχωτικές συσκευές 2,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8510 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8511 Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των 
κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με 
συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, 
πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες 
(μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και δια 
τάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους 
κινητήρες αυτούς 

8511 10 00 – Αναφλεκτήρες αφής 3,2 0 

8511 20 00 – Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρι 
κές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι 

3,2 0 

8511 30 00 – Διανομείς. Πηνία αφής 3,2 3 

8511 40 00 – Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες 3,2 3 

8511 50 00 – Άλλες γεννήτριες 3,2 3 

8511 80 00 – Άλλες συσκευές και διατάξεις 3,2 0 

8511 90 00 – Μέρη 3,2 3 

8512 Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα 
είδη της κλάσης 8539), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές 
για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα 

8512 10 00 – Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα 

2,7 0 

8512 20 00 – Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης 2,7 0 

8512 30 – Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης 

8512 30 10 – – Ειδοποιητήριες ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία κατά 
της κλοπής των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα 
οχήματα 

2,2 0 

8512 30 90 – – Άλλες 2,7 0 

8512 40 00 – Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων 
πάγου και του αχνού 

2,7 0 

8512 90 – Μέρη 

8512 90 10 – – Συσκευών των διακρίσεων 8512 30 10 2,2 0 

8512 90 90 – – Άλλων 2,7 0 

8513 Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με 
τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσω 
ρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές 
φωτισμού της κλάσης 8512 

8513 10 00 – Λυχνίες 5,7 5 

8513 90 00 – Μέρη 5,7 0 

8514 Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με 
διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστη 
ρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με 
διηλεκτρικές απώλειες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8514 10 – Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση) 

8514 10 10 – – Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 2,2 0 

8514 10 80 – – Άλλοι 2,2 0 

8514 20 – Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώ 
λειες 

8514 20 10 – – Που λειτουργούν με επαγωγή 2,2 0 

8514 20 80 – – Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες 2,2 0 

8514 30 – Άλλοι κλίβανοι 

8514 30 19 – – Με υπέρυθρες ακτίνες 2,2 0 

8514 30 99 – – Άλλοι 2,2 0 

8514 40 00 – Αλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επα 
γωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες 

2,2 0 

8514 90 00 – Μέρη 2,2 0 

8515 Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους 
(έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλε 
κτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες 
φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με 
μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχα 
νές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλ 
λων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων 

– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά 

8515 11 00 – – Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης 2,7 0 

8515 19 00 – – Άλλες 2,7 0 

– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με 
αντίσταση 

8515 21 00 – – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες 2,7 0 

8515 29 – – Άλλες 

8515 29 10 – – – Για τη συγκόλληση στα άκρα 2,7 0 

8515 29 90 – – – Άλλες 2,7 0 

– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με 
τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος 

8515 31 00 – – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες 2,7 0 

8515 39 – – Άλλες 

– – – Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις 
διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και 

8515 39 13 – – – – Μετασχηματιστή 2,7 0
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8515 39 18 – – – – Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατρο 
πέα 

2,7 0 

8515 39 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8515 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

– – Για την επεξεργασία των μετάλλων 

8515 80 11 – – – Για συγκόλληση 2,7 0 

8515 80 19 – – – Άλλες 2,7 0 

– – Άλλες 

8515 80 91 – – – Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση 2,7 0 

8515 80 99 – – – Άλλες 2,7 0 

8515 90 00 – Μέρη 2,7 0 

8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη 
θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση 
των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. 
Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, 
κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το 
στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλε 
κτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντι 
στάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 8545 

8516 10 – Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για 
τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά 

– – Θερμαντήρες νερού 

8516 10 11 – – – Στιγμιαίοι 2,7 0 

8516 10 19 – – – Άλλοι 2,7 0 

8516 10 90 – – Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του 2,7 0 

– Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του 
εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις 

8516 21 00 – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση 2,7 0 

8516 29 – – Άλλες 

8516 29 10 – – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού 2,7 0 

8516 29 50 – – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας 2,7 0 

– – – Άλλοι 

8516 29 91 – – – – Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα: 2,7 0 

8516 29 99 – – – – Άλλοι 2,7 0 

– Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα 
των χεριών
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8516 31 – – Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών 

8516 31 10 – – – Στεγνωτήριες κάσκες (που περιβάλλουν το κεφάλι) 2,7 0 

8516 31 90 – – – Άλλες 2,7 0 

8516 32 00 – – Άλλες συσκευές για την κόμμωση 2,7 0 

8516 33 00 – – Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών 2,7 0 

8516 40 – Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος 

8516 40 10 – – Με ατμό 2,7 0 

8516 40 90 – – Άλλα 2,7 0 

8516 50 00 – Φούρνοι με μικροκύματα 5 3 

8516 60 – Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες 

8516 60 10 – – Κουζίνες 2,7 0 

– – Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το 
ψήσιμο) 

8516 60 51 – – – Για ενσωμάτωση 2,7 0 

8516 60 59 – – – Άλλα 2,7 0 

8516 60 70 – – Σχάρες και ψηστιέρες 2,7 0 

8516 60 80 – – Φούρνοι για ενσωμάτωση 2,7 0 

8516 60 90 – – Άλλα 2,7 0 

– Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές 

8516 71 00 – – Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού 2,7 0 

8516 72 00 – – Φρυγανιέρες 2,7 0 

8516 79 – – Άλλες 

8516 79 20 – – – Φριτέζες 2,7 0 

8516 79 70 – – – Άλλες 2,7 0 

8516 80 – Θερμαντικές αντιστάσεις 

8516 80 20 – – Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονωτική ύλη 2,7 0 

8516 80 80 – – Άλλες 2,7 0 

8516 90 00 – Μέρη 2,7 0
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8517 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα. 
Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων 
ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για 
την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο 
ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από τις συσκευές των κλάσεων 
8443, 8525, 8527 ή 8528 

– Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα 
δίκτυα 

8517 11 00 – – Συσκεύες ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό Ατελώς 0 

8517 12 00 – – Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα Ατελώς 0 

8517 18 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

– Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων 
ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές 
για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό 
δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής) 

8517 61 00 – – Σταθμοί βάσης Ατελώς 0 

8517 62 00 – – Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την 
αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολό 
γησης 

Ατελώς 0 

8517 69 – – Άλλες 

8517 69 10 – – – Τηλέφωνα με εικόνα Ατελώς 0 

8517 69 20 – – – Εσωτερικά τηλέφωνα Ατελώς 0 

– – – Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγρα 
φία 

8517 69 31 – – – – Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώ 
πων 

Ατελώς 0 

8517 69 39 – – – – Άλλες 9,3 3 

8517 69 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8517 70 – Μέρη 

– – Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που 
αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά 

8517 70 11 – – – Κεραίες για συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλεφωνίας Ατελώς 0 

8517 70 15 – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για 
φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε 
αυτοκίνητα οχήματα 

5 0 

8517 70 19 – – – Άλλες 3,6 0 

8517 70 90 – – Άλλα Ατελώς 0
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8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και 
προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, 
έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί 
που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα 
μεγάφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρι 
κές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου 

8518 10 – Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους 

8518 10 30 – – Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου 
που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και ύψους που δεν υπερβαίνει 
τα 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή 
χρήση 

Ατελώς 0 

8518 10 95 – – Άλλα 2,5 0 

– Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια 

8518 21 00 – – Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο 4,5 0 

8518 22 00 – – Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο 4,5 0 

8518 29 – – Άλλα 

8518 29 30 – – – Μεγάφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου 
που δεν υπερβαίνει τα 50 mm για τηλεπικοινωνιακή χρήση 

Ατελώς 0 

8518 29 95 – – – Άλλα 3 0 

8518 30 – Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με 
μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από 
ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα 

8518 30 20 – – Ακουστικά ενσύρματης τηλεφωνίας Ατελώς 0 

8518 30 95 – – Άλλα 2 0 

8518 40 – Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας 

8518 40 30 – – Που χρησιμοποιούνται στην τηλεφωνία ή για την μέτρηση 3 0 

– – Άλλοι 

8518 40 81 – – – Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή 4,5 0 

8518 40 89 – – – Άλλοι 4,5 0 

8518 50 00 – Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου 2 0 

8518 90 00 – Μέρη 2 0 

8519 Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές αναπαραγωγής του ήχου. 
Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου 

8519 20 – Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, τρα 
πεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλο μέσο 
πληρωμής 

8519 20 10 – – Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομί 
σματος ή κέρματος 

6 0 

– – Άλλα
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8519 20 91 – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 9,5 0 

8519 20 99 – – – Άλλα 4,5 0 

8519 30 00 – Συσκευές περιστροφής των δίσκων 2 0 

8519 50 00 – Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα Ατελώς 0 

– Άλλες συσκευές 

8519 81 – – Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα 
με ημιαγωγό 

– – – Συσκευές αναπαραγωγής ήχου (στις οποίες συμπεριλαμβάνο 
νται τα κασετόφωνα), χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής 
ήχου 

8519 81 11 – – – – Μηχανές για την υπαγόρευση 5 0 

– – – – Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου 

8519 81 15 – – – – – Κασετόφωνα τσέπης Ατελώς 0 

– – – – – Άλλα κασετόφωνα 

8519 81 21 – – – – – – Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης 9 0 

8519 81 25 – – – – – – Άλλες 2 0 

– – – – – Άλλες 

– – – – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 

8519 81 31 – – – – – – – Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα με 
δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ) με διάμετρο 
που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm 

9 0 

8519 81 35 – – – – – – – Άλλες 9,5 0 

8519 81 45 – – – – – – Άλλες 4,5 0 

– – – Άλλες συσκευές 

8519 81 51 – – – – Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουρ 
γήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 

4 0 

– – – – Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, 
πάνω σε μαγνητικές ταινίες 

– – – – – Με κασέτες 

– – – – – – Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσω 
ματωμένα μεγάφωνα 

8519 81 55 – – – – – – – Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή 
ενέργειας 

Ατελώς 0 

8519 81 61 – – – – – – – Άλλες 2 0 

8519 81 65 – – – – – – Κασετόφωνα τσέπης Ατελώς 0
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8519 81 75 – – – – – – Άλλες 2 0 

– – – – – Άλλες 

8519 81 81 – – – – – – Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επι 
τρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε 
με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με περισσό 
τερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm/s 
συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες 

2 0 

8519 81 85 – – – – – – Άλλες 7 0 

8519 81 95 – – – – Άλλες 2 0 

8519 89 – – Άλλες 

– – – Συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη 
εγγραφής ήχου 

8519 89 11 – – – – Ηλεκτρόφωνα, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8519 20 2 0 

8519 89 15 – – – – Μηχανές για την υπαγόρευση 5 0 

8519 89 19 – – – – Άλλες 4,5 0 

8519 89 90 – – – Άλλες 2 0 

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με 
ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων 

8521 10 – Με μαγνητικές ταινίες 

8521 10 20 – – Μαγνητικές ταινίες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm, 
οι οποίες επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή με 
ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλε 
πτο 

14 0 

8521 10 95 – – Άλλες 8 0 

8521 90 00 – Άλλες 13,9 5 

8522 Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλει 
στικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 

8522 10 00 – Φωνογραφικοί αναγνώστες 4 0 

8522 90 – Άλλα 

8522 90 30 – – Βελόνες ή αιχμές. Διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύ 
τιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμέ 
νες, συναρμολογημένες ή μη 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 

8522 90 41 – – – – Για συσκευές της διάκρισης 8519 50 00 Ατελώς 0 

8522 90 49 – – – – Άλλα 4 0
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8522 90 70 – – – Συναρμολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλιξης κασέτας, με 
συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 53 mm, του τύπου 
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής 
και αναπαραγωγής του ήχου 

Ατελώς 0 

8522 90 80 – – – Άλλα 4 0 

8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής απο 
θήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart cards) και άλλα 
υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, 
έστω και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και 
τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, άλλα 
από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 

– Μαγνητικά υποθέματα 

8523 21 00 – – Κάρτες με μαγνητική λωρίδα 3,5 0 

8523 29 – – Άλλα 

– – – Μαγνητικές ταινίες και μαγνητικοί δίσκοι 

8523 29 15 – – – – Μη γραμμένα Ατελώς 0 

– – – – Άλλα 

8523 29 31 – – – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα Ατελώς 0 

8523 29 33 – – – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομέ 
νων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή 
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει 
διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργα 
σίας πληροφοριών 

Ατελώς 0 

8523 29 39 – – – – – Άλλα 3,5 0 

8523 29 90 – – – Άλλοι 3,5 0 

8523 40 – Οπτικά υποθέματα 

– – Άγραφα 

8523 40 11 – – – Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέιζερ (laser), με χωρη 
τικότητα εγγραφής που δεν υπερβαίνει τα 900 Mb, εκτός 
των διαγράψιμων 

Ατελώς 0 

8523 40 13 – – – Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέιζερ (laser), με χωρη 
τικότητα εγγραφής που υπερβαίνει τα 900 Mb αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 18 Gb, εκτός των διαγράψιμων 

Ατελώς 0 

8523 40 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Δίσκοι με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ 
(laser) 

8523 40 25 – – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα Ατελώς 0 

– – – – Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά 

8523 40 31 – – – – – Με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm 3,5 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8523 40 39 – – – – – Με διάμετρο που υπερβαίνει τα 6,5 cm 3,5 0 

– – – – Άλλα 

8523 40 45 – – – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομέ 
νων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή 
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει 
διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργα 
σίας πληροφοριών 

Ατελώς 0 

– – – – – Άλλα 

8523 40 51 – – – – – – Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD) 3,5 0 

8523 40 59 – – – – – – Άλλα 3,5 0 

– – – Άλλα 

8523 40 91 – – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα Ατελώς 0 

8523 40 93 – – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, 
ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή 
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διά 
δραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας 
πληροφοριών 

Ατελώς 0 

8523 40 99 – – – – Άλλα 3,5 0 

– Υποθέματα με ημιαγωγό 

8523 51 – – Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με 
ημιαγωγό 

8523 51 10 – – – Μη γραμμένες Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

8523 51 91 – – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα Ατελώς 0 

8523 51 93 – – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, 
ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή 
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διά 
δραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας 
πληροφοριών 

Ατελώς 0 

8523 51 99 – – – – Άλλα 3,5 0 

8523 52 – – «Έξυπνες κάρτες» (smart cards) 

8523 52 10 – – – Με δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώ 
ματα 

3,7 0 

8523 52 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

8523 59 – – Άλλα 

8523 59 10 – – – Μη γραμμένα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

8523 59 91 – – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8523 59 93 – – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, 
ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή 
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διά 
δραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας 
πληροφοριών 

Ατελώς 0 

8523 59 99 – – – – Άλλα 3,5 0 

8523 80 – Άλλα 

8523 80 10 – – Μη γραμμένα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

8523 80 91 – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα Ατελώς 0 

8523 80 93 – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, 
ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή 
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διά 
δραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας 
πληροφοριών 

Ατελώς 0 

8523 80 99 – – – Άλλα 3,5 0 

8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και 
με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες 

8525 50 00 – Συσκευές εκπομπής 3,6 0 

8525 60 00 – Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης Ατελώς 0 

8525 80 – Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτο 
γραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες 

– – Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση 

8525 80 11 – – – Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων 3 0 

8525 80 19 – – – Άλλες 4,9 0 

8525 80 30 – – Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Ατελώς 0 

– – Βιντεοκάμερες 

8525 80 91 – – – Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβά 
νεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση 

4,9 0 

8525 80 99 – – – Άλλες 14 0 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

8526 10 00 – Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ) 3,7 0 

– Άλλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8526 91 – – Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας 

8526 91 20 – – – Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας 3,7 3 

8526 91 80 – – – Άλλες 3,7 3 

8526 92 00 – – Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 3,7 0 

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο 
ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
ή ωρολογιακή συσκευή 

– Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουρ 
γήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 

8527 12 – – Ραδιοκασετόφωνα τσέπης 

8527 12 10 – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνω 
σης 

14 0 

8527 12 90 – – – Άλλες 10 0 

8527 13 – – Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή ανα 
παραγωγής του ήχου 

8527 13 10 – – – Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 12 0 

– – – Άλλες 

8527 13 91 – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνω 
σης 

14 0 

8527 13 99 – – – – Άλλες 10 0 

8527 19 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

– Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουρ 
γήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που 
χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα 

8527 21 – – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου 

– – – Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών 
σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS) 

8527 21 20 – – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 14 0 

– – – – Άλλες 

8527 21 52 – – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά 
γνωσης 

14 0 

8527 21 59 – – – – – Άλλες 10 0 

– – – Άλλες 

8527 21 70 – – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 14 5 

– – – – Άλλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8527 21 92 – – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά 
γνωσης 

14 0 

8527 21 98 – – – – – Άλλες 10 0 

8527 29 00 – – Άλλες 12 0 

– Άλλες 

8527 91 – – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου 

– – – Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο 
περίβλημα 

8527 91 11 – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνω 
σης 

14 0 

8527 91 19 – – – – Άλλες 10 0 

– – – Άλλες 

8527 91 35 – – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 12 0 

– – – – Άλλες 

8527 91 91 – – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά 
γνωσης 

14 0 

8527 91 99 – – – – – Άλλες 10 0 

8527 92 – – Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή 

8527 92 10 – – – Ραδιόφωνα-ξυπνητήρια Ατελώς 0 

8527 92 90 – – – Άλλες 9 0 

8527 99 00 – – Άλλες 9 0 

8528 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώ 
νουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή 
μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας 

– Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες 

8528 41 00 – – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή 
κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της 
κλάσης 8471 

Ατελώς 0 

8528 49 – – Άλλες 

8528 49 10 – – – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 14 5 

– – – Έγχρωμες 

8528 49 35 – – – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρό 
τερος του 1,5 

14 5 

– – – – Άλλες 

8528 49 91 – – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 
γραμμές 

14 5
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συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8528 49 99 – – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 
γραμμές 

14 5 

– Άλλες οθόνες απεικόνισης 

8528 51 00 – – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή 
κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της 
κλάσης 8471 

Ατελώς 0 

8528 59 – – Άλλες 

8528 59 10 – – – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 14 5 

8528 59 90 – – – Έγχρωμες 14 5 

– Συσκευές προβολής 

8528 61 00 – – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή 
κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της 
κλάσης 8471 

Ατελώς 0 

8528 69 – – Άλλες 

8528 69 10 – – – Που λειτουργούν μέσω επίπεδης οθόνης προβολής (π.χ. με 
διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους), ικανής να προβάλλει 
ψηφιακές πληροφορίες που παράγονται από κεντρική μονάδα 
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών 

Ατελώς 0 

– – – Άλλες 

8528 69 91 – – – – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 2 0 

8528 69 99 – – – – Έγχρωμες 14 5 

– Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για 
τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
ή εικόνας 

8528 71 – – Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής 
ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης 

– – – Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners) 

8528 71 11 – – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε 
αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών 

Ατελώς 0 

8528 71 13 – – – – Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορ 
φωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Inter
net, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληρο 
φοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημά 
των [«χωριστές ενότητες (Set-top boxes) με σύστημα επι 
κοινωνίας»] 

Ατελώς 0 

8528 71 19 – – – – Άλλες 14 5 

8528 71 90 – – – Άλλες 14 5 

8528 72 – – Άλλες, έγχρωμες 

8528 72 10 – – – Συσκευές τηλεπροβολής 14 5
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8528 72 20 – – – Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής 
ή αναπαραγωγής 

14 5 

– – – Άλλες 

– – – – Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας 

– – – – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρό 
τερος του 1,5 των οποίων η διαγώνιος της οθόνης 

8528 72 31 – – – – – – Δεν υπερβαίνει τα 42 cm 14 5 

8528 72 33 – – – – – – Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm 14 5 

8528 72 35 – – – – – – Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm 14 5 

8528 72 39 – – – – – – Υπερβαίνει τα 72 cm 14 5 

– – – – – Άλλες 

– – – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 
γραμμές, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης 

8528 72 51 – – – – – – – Δεν υπερβαίνει τα 75 cm 14 5 

8528 72 59 – – – – – – – Υπερβαίνει τα 75 cm 14 5 

8528 72 75 – – – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 
γραμμές 

14 5 

– – – – Άλλες 

8528 72 91 – – – – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρό 
τερος του 1,5 

14 5 

8528 72 99 – – – – – Άλλες 14 5 

8528 73 00 – – Άλλες, ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 2 0 

8529 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528 

8529 10 – Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που ανα 
γνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά 

– – Κεραίες 

8529 10 11 – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για 
φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε 
αυτοκίνητα οχήματα 

5 0 

– – – Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 

8529 10 31 – – – – Για λήψη μέσω δορυφόρου 3,6 0 

8529 10 39 – – – – Άλλες 3,6 0 

8529 10 65 – – – Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνο 
νται 

4 0 

8529 10 69 – – – Άλλες 3,6 0 

8529 10 80 – – Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών 3,6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8529 10 95 – – Άλλα 3,6 0 

8529 90 – Άλλα 

8529 90 20 – – Μέρη συσκευών των διακρίσεων 8525 60 00, 8525 80 30, 
8528 41 00, 8528 51 00 και 8528 61 00 

Ατελώς 0 

– – Άλλα 

– – – Έπιπλα και κουτιά 

8529 90 41 – – – – Από ξύλο 2 0 

8529 90 49 – – – – Από άλλες ύλες 3 0 

8529 90 65 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 3 0 

– – – Άλλα 

8529 90 92 – – – – Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση των δια 
κρίσεων 8525 80 11 και 8525 80 19 και για συσκευές 
των κλάσεων 8527 και 8528 

5 0 

8529 90 97 – – – – Άλλα 3 0 

8530 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη 
μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηρο 
δρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους 
ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια 
(άλλες από εκείνες της κλάσης 8608) 

8530 10 00 – Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές 1,7 0 

8530 80 00 – Άλλες συσκευές 1,7 0 

8530 90 00 – Μέρη 1,7 0 

8531 Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. 
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποι 
ητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκα 
γιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530 

8531 10 – Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά 
της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές 

8531 10 30 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια 2,2 0 

8531 10 95 – – Άλλες 2,2 0 

8531 20 – Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με 
υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED) 

8531 20 20 – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιόδους (LED) Ατελώς 0 

– – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους 
(LCD) 

8531 20 40 – – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με 
υγρούς κρυστάλλους (LCD) 

Ατελώς 0 

8531 20 95 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

8531 80 – Άλλες συσκευές
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8531 80 20 – – Διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οθόνη Ατελώς 0 

8531 80 95 – – Άλλες 2,2 0 

8531 90 – Μέρη 

8531 90 20 – – Συσκευών των διακρίσεων 8531 20 και 8531 80 20 Ατελώς 0 

8531 90 85 – – Άλλων 2,2 0 

8532 Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι 

8532 10 00 – Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά 
δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ 
αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος) 

Ατελώς 0 

– Άλλοι σταθεροί πυκνωτές 

8532 21 00 – – Με ταντάλιο Ατελώς 0 

8532 22 00 – – Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο Ατελώς 0 

8532 23 00 – – Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση Ατελώς 0 

8532 24 00 – – Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις Ατελώς 0 

8532 25 00 – – Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη Ατελώς 0 

8532 29 00 – – Άλλοι Ατελώς 0 

8532 30 00 – Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι Ατελώς 0 

8532 90 00 – Μέρη Ατελώς 0 

8533 Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) 

8533 10 00 – Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε 
στρώση 

Ατελώς 0 

– Άλλες σταθερές αντιστάσεις 

8533 21 00 – – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W Ατελώς 0 

8533 29 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

– Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστά 
τες και τα ποτενσιόμετρα) σε περιέλιξη 

8533 31 00 – – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W Ατελώς 0 

8533 39 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8533 40 – Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) 

8533 40 10 – – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W Ατελώς 0 

8533 40 90 – – Άλλες Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8533 90 00 – Μέρη Ατελώς 0 

8534 00 Τυπωμένα κυκλώματα 

– Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών 

8534 00 11 – – Πολλαπλά κυκλώματα Ατελώς 0 

8534 00 19 – – Άλλα Ατελώς 0 

8534 00 90 – Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία Ατελώς 0 

8535 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 

8535 10 00 – Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες 2,7 0 

– Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος 

8535 21 00 – – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV 2,7 0 

8535 29 00 – – Άλλοι 2,7 0 

8535 30 – Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του 
ρεύματος 

8535 30 10 – – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 90 – – Άλλοι 2,7 0 

8535 40 00 – Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντι 
στάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού 

2,7 0 

8535 90 00 – Άλλα 2,7 0 

8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, 
διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώματων 
[π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις 
διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, 
βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτή 
ρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για τάση που 
δεν υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή 
καλώδια οπτικών ινών 

8536 10 – Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες 

8536 10 10 – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A 2,3 0 

8536 10 50 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
63 A 

2,3 0 

8536 10 90 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A 2,3 0 

8536 20 – Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος 

8536 20 10 – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A 2,3 0 

8536 20 90 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A 2,3 0 

8536 30 – Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8536 30 10 – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A 2,3 0 

8536 30 30 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
125 A 

2,3 0 

8536 30 90 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A 2,3 0 

– Ηλεκτρονόμοι 

8536 41 – – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V 

8536 41 10 – – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A 2,3 0 

8536 41 90 – – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A 2,3 0 

8536 49 00 – – Άλλοι 2,3 0 

8536 50 – Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του 
ρεύματος 

8536 50 03 – – Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλασσόμενου ρεύματος που αποτε 
λούνται από οπτικά συζευγμένα κυκλώματα εξόδου (μεμονω 
μένοι διακόπτες θυρίστορ ΕΡ) 

Ατελώς 0 

8536 50 05 – – Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες συμπεριλαμβανομένων των θερ 
μικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών διακοπτών που αποτε 
λούνται από ένα τρανζίστορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολο 
γία chip on chip) 

Ατελώς 0 

8536 50 07 – – Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 
11 Α 

Ατελώς 0 

– – Άλλοι 

– – – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V 

8536 50 11 – – – – Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζομένου κομβίου 2,3 0 

8536 50 15 – – – – Περιστροφικοί διακόπτες 2,3 0 

8536 50 19 – – – – Άλλοι 2,3 0 

8536 50 80 – – – Άλλοι 2,3 0 

– Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, ρευματολήπτες (φις) 
και ρευματοδότες (πρίζες) 

8536 61 – – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) 

8536 61 10 – – – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison 2,3 0 

8536 61 90 – – – Άλλες 2,3 0 

8536 69 – – Άλλες 

8536 69 10 – – – Για ομοαξονικά καλώδια Ατελώς 0 

8536 69 30 – – – Για τυπωμένα κυκλώματα Ατελώς 0 

8536 69 90 – – – Άλλες 2,3 0 

8536 70 00 – Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών 3 0 

8536 90 – Άλλες συσκευές
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8536 90 01 – – Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις 2,3 0 

8536 90 10 – – Συνδέσεις και στοχεία επαφής για σύρματα και καλώδια Ατελώς 0 

8536 90 20 – – Συσκευές δοκιμής δίσκων ημιαγωγών (wafer probers) Ατελώς 0 

8536 90 85 – – Άλλες 2,3 0 

8537 Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και 
άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 
8535 ή 8536, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, 
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα 
όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και 
συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές μεταγωγής 
της κλάσης 8517 

8537 10 – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V 

8537 10 10 – – Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία 
αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών 

2,1 0 

– – Άλλα 

8537 10 91 – – – Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη 2,1 0 

8537 10 99 – – – Άλλα 2,1 0 

8537 20 – Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V 

8537 20 91 – – Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
72,5 kV 

2,1 0 

8537 20 99 – – Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV 2,1 0 

8538 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για τις συσκευές των κλάσεων 8535, 8536 ή 8537 

8538 10 00 – Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέ 
ματα της κλάσης 8537 χωρίς τις συσκευές τους 

2,2 0 

8538 90 – Άλλα 

– – Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 
8536 90 20 

8538 90 11 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 3,2 0 

8538 90 19 – – – Άλλες 1,7 0 

– – Άλλες 

8538 90 91 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 3,2 0 

8538 90 99 – – – Άλλα 1,7 0 

8539 Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, 
στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία 
«φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και σωλή 
νες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 
τόξου
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8539 10 00 – Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» 2,7 0 

– Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκεί 
νους των υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων 

8539 21 – – Αλογόνων, βολφραμίου 

8539 21 30 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα 

2,7 0 

– – – Άλλοι, για τάση 

8539 21 92 – – – – Που υπερβαίνει τα 100 V 2,7 0 

8539 21 98 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 V 2,7 0 

8539 22 – – Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που 
υπερβαίνει τα 100 V 

8539 22 10 – – – Με ανακλαστήρες 2,7 0 

8539 22 90 – – – Άλλοι 2,7 0 

8539 29 – – Άλλοι 

8539 29 30 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα 

2,7 0 

– – – Άλλοι, για τάση 

8539 29 92 – – – – Που υπερβαίνει τα 100 V 2,7 0 

8539 29 98 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 V 2,7 0 

– Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπε 
ριώδεις ακτίνες 

8539 31 – – Φθορισμού, θερμής καθόδου 

8539 31 10 – – – Με δύο κάλυκες 2,7 0 

8539 31 90 – – – Άλλοι 2,7 0 

8539 32 – – Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου, λαμπτήρες αλογό 
νου 

8539 32 10 – – – Ατμών υδραργύρου 2,7 0 

8539 32 50 – – – Ατμών νατρίου 2,7 0 

8539 32 90 – – – Μεταλλικές λάμπες αλογόνου 2,7 0 

8539 39 00 – – Άλλοι 2,7 0 

– Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. 
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου 

8539 41 00 – – Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου 2,7 0 

8539 49 – – Άλλοι 

8539 49 10 – – – Με υπεριώδεις ακτίνες 2,7 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

8539 49 30 – – – Με υπέρυθρες ακτίνες 2,7 0 

8539 90 – Μέρη 

8539 90 10 – – Κάλυκες 2,7 0 

8539 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

8540 Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής 
καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, 
ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωλη 
νωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για 
συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της 
κλάσης 8539 

– Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές 
προβολής εικόνων βίντεο 

8540 11 – – Έγχρωμες 

– – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότε 
ρος του 1,5 των οποίων η διαγώνιος της οθόνης 

8540 11 11 – – – – Δεν υπερβαίνει τα 42 cm 14 0 

8540 11 13 – – – – Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm 14 0 

8540 11 15 – – – – Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm 14 0 

8540 11 19 – – – – Υπερβαίνει τα 72 cm 14 0 

– – – Αλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης 

8540 11 91 – – – – Δεν υπερβαίνει τα 75 cm 14 0 

8540 11 99 – – – – Υπερβαίνει τα 75 cm 14 0 

8540 12 00 – – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες 7,5 0 

8540 20 – Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. 
Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες 
σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου 

8540 20 10 – – Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. 2,7 0 

8540 20 80 – – Άλλες 2,7 0 

8540 40 00 – Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα 
φωσφορίζουσας κοκκιδιωτής οθόνης μικρότερο από 0,4mm 

2,6 0 

8540 50 00 – Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, ασπρόμαυροι ή άλλοι 
μονόχρωμοι 

2,6 0 

8540 60 00 – Άλλοι καθοδικοί σωλήνες 2,6 0 

– Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλύ 
στρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαί 
ρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα 

8540 71 00 – – Μάγνετρον 2,7 0 

8540 72 00 – – Κλύστρον 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8540 79 00 – – Άλλες 2,7 0 

– Άλλες λυχνίες, κάθε είδους 

8540 81 00 – – Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης 2,7 0 

8540 89 00 – – Άλλες 2,7 0 

– Μέρη 

8540 91 00 – – Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών 2,7 0 

8540 99 00 – – Άλλα 2,7 0 

8541 Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. 
Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε 
αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομ 
πής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι 

8541 10 00 – Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής 
φωτός 

Ατελώς 0 

– Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες 

8541 21 00 – – Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W Ατελώς 0 

8541 29 00 – – Άλλες Ατελώς 0 

8541 30 00 – Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατά 
ξεις 

Ατελώς 0 

8541 40 – Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβά 
νονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογη 
μένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίο 
δοι εκπομπής φωτός 

8541 40 10 – – Δίοδοι εκπομπής φωτός, περιλαμβανομένων διόδων λέιζερ Ατελώς 0 

8541 40 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

8541 50 00 – Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό Ατελώς 0 

8541 60 00 – Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι Ατελώς 0 

8541 90 00 – Μέρη Ατελώς 0 

8542 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

– Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

8542 31 – – Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, 
μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρολογιακά 
κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα 

8542 31 10 – – – Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β) 3 του παρό 
ντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

8542 31 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8542 32 – – Μνήμες
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8542 32 10 – – – Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β) 3 του παρό 
ντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

– – – – Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλα 
σης (D-RAMs) 

8542 32 31 – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 
512 Μbits 

Ατελώς 0 

8542 32 39 – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 
Μbits 

Ατελώς 0 

8542 32 45 – – – – Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης 
(S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνή 
μες ανάγνωσης - εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache- 
RAMs) 

Ατελώς 0 

8542 32 55 – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες 
με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs) 

Ατελώς 0 

– – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, 
προγραμματιζόμενες (E 2 PROMs), στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι flash E 2 PROMs 

– – – – – FLASH E 2 PROMs 

8542 32 61 – – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 
512 Μbits 

Ατελώς 0 

8542 32 69 – – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 
Μbits 

Ατελώς 0 

8542 32 75 – – – – – Άλλες Ατελώς 0 

8542 32 90 – – – – Άλλες μνήμες Ατελώς 0 

8542 33 00 – – Ενισχυτές Ατελώς 0 

8542 39 – – Άλλα 

8542 39 10 – – – Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β) 3 του παρό 
ντος κεφαλαίου 

Ατελώς 0 

8542 39 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

8542 90 00 – Μέρη Ατελώς 0 

8543 Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουρ 
γία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό 

8543 10 00 – Επιταχυντές σωματιδίων 4 0 

8543 20 00 – Γεννήτριες σημάτων 3,7 0 

8543 30 00 – Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλε 
κτροφόρησης 

3,7 0 

8543 70 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

8543 70 10 – – Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμο 
ποιηθούν ως λεξικά 

Ατελώς 0 

8543 70 30 – – Ενισχυτές κεραιών 3,7 0 

– – Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για 
μαύρισμα 

– – – Που λειτουργούν με λυχνίες φθορισμού υπεριώδων ακτίνων 
Α
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8543 70 51 – – – – Με μήκος λυχνίας που δεν υπερβαίνει τα 100 cm 3,7 0 

8543 70 55 – – – – Άλλοι 3,7 0 

8543 70 59 – – – Άλλοι 3,7 0 

8543 70 60 – – Ηλεκτροδότες φρακτών 3,7 0 

8543 70 90 – – Άλλες 3,7 0 

8543 90 00 – Μέρη 3,7 0 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά 
καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερ 
νικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες 
επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς 
αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης 

– Σύρματα για περιτύλιξη 

8544 11 – – Από χαλκό 

8544 11 10 – – – Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα 3,7 0 

8544 11 90 – – – Άλλα 3,7 0 

8544 19 – – Άλλα 

8544 19 10 – – – Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα 3,7 0 

8544 19 90 – – – Άλλα 3,7 0 

8544 20 00 – Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί 3,7 0 

8544 30 00 – Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από 
σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα 

3,7 0 

– Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 
1 000 V 

8544 42 – – Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης 

8544 42 10 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες Ατελώς 0 

8544 42 90 – – – Άλλοι 3,3 0 

8544 49 – – Άλλοι 

8544 49 20 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες, για 
τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 

Ατελώς 0 

– – – Άλλοι 

8544 49 91 – – – – Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του άκρου που υπερ 
βαίνει τα 0,51 mm 

3,7 0 

– – – – Άλλοι
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8544 49 93 – – – – – Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V 3,7 0 

8544 49 95 – – – – – Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαί 
νουν τα 1 000 V 

3,7 0 

8544 49 99 – – – – – Για τάσεις 1 000 V 3,7 0 

8544 60 – Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 
1 000 V 

8544 60 10 – – Με αγωγό από χαλκό 3,7 0 

8544 60 90 – – Με άλλους αγωγούς 3,7 0 

8544 70 00 – Καλώδια από οπτικές ίνες Ατελώς 0 

8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για 
λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή 
άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις 

– Ηλεκτρόδια 

8545 11 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους 2,7 0 

8545 19 – – Άλλα 

8545 19 10 – – – Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης 2,7 0 

8545 19 90 – – – Άλλα 2,7 0 

8545 20 00 – Ψήκτρες 2,7 0 

8545 90 – Άλλα 

8545 90 10 – – Αντιστάσεις θερμαντικές 1,7 0 

8545 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση 

8546 10 00 – Από γυαλί 3,7 0 

8546 20 – Από κεραμικό 

8546 20 10 – – Χωρίς μεταλλικά μέρη 4,7 0 

– – Με μεταλλικά μέρη 

8546 20 91 – – – Για εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές 
έλξης 

4,7 0 

8546 20 99 – – – Άλλοι 4,7 0 

8546 90 – Άλλοι 

8546 90 10 – – Από πλαστικές ύλες 3,7 0 

8546 90 90 – – Άλλοι 3,7 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

8547 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονω 
τικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρ 
μολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη 
μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα 
από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και 
τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονω 
θεί εσωτερικά 

8547 10 – Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό 

8547 10 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο μεταλλικά 
οξείδια 

4,7 0 

8547 10 90 – – Άλλα 4,7 0 

8547 20 00 – Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες 3,7 0 

8547 90 00 – Άλλα 3,7 0 

8548 Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και 
ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοι 
χίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλε 
κτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή 
περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο 

8548 10 – Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και 
ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοι 
χίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές 

8548 10 10 – – Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών 4,7 0 

– – Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 

8548 10 21 – – – Από μόλυβδο 2,6 0 

8548 10 29 – – – Άλλοι 2,6 0 

– – Απορρίμματα και θραύσματα από στήλες, συστοιχίες στηλών 
και από ηλεκτρικούς συσσωρευτές 

8548 10 91 – – – Από μόλυβδο Ατελώς 0 

8548 10 99 – – – Άλλοι Ατελώς 0 

8548 90 – Άλλοι 

8548 90 20 – – Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μηχανισμούς 
σωρού (stack D-RAMs) και σε ενότητες (modules) 

Ατελώς 0 

8548 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕ 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

8601 Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλε 
κτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8601 10 00 – Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 1,7 0 

8601 20 00 – Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές 1,7 0 

8602 Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές 

8602 10 00 – Σιδηροδρομικές μηχανές ντίζελ-ηλεκτρικές 1,7 0 

8602 90 00 – Άλλες 1,7 0 

8603 Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 8604 

8603 10 00 – Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 1,7 0 

8603 90 00 – Άλλα 1,7 0 

8604 00 00 Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρο 
μικών 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) 

1,7 0 

8605 00 00 Οχήματα επιβατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα 
ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με 
εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604) 

1,7 0 

8606 Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές 

8606 10 00 – Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια 1,7 0 

8606 30 00 – Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα της διάκρισης 
8606 10 

1,7 0 

– Άλλα 

8606 91 – – Καλυμμένα και κλειστά 

8606 91 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

1,7 0 

8606 91 80 – – – Άλλα 1,7 0 

8606 92 00 – – Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 
60 cm (ανατρεπόμενα) 

1,7 0 

8606 99 00 – – Άλλα 1,7 0 

8607 Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές 

– Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί 
ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους 

8607 11 00 – – Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης 1,7 0 

8607 12 00 – – Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών 
έλξης 

1,7 0 

8607 19 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 

– – – Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8607 19 01 – – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 2,7 0 

8607 19 11 – – – – Από τυπωτό χάλυβα 2,7 0 

8607 19 18 – – – – Άλλα 2,7 0 

– – – Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήριοι μπροστι 
νοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια 

8607 19 91 – – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8607 19 99 – – – – Άλλα 1,7 0 

– Φρένα και τα μέρη τους 

8607 21 – – Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους 

8607 21 10 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8607 21 90 – – – Άλλα 1,7 0 

8607 29 – – Άλλα 

8607 29 10 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8607 29 90 – – – Άλλα 1,7 0 

8607 30 – Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγκρου 
στήρες, και τα μέρη τους 

8607 30 01 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8607 30 99 – – Άλλα 1,7 0 

– Άλλα 

8607 91 – – Για σιδηροδρομικές μηχανές 

8607 91 10 – – – Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους 3,7 0 

– – – Άλλα 

8607 91 91 – – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 0 

8607 91 99 – – – – Άλλα 1,7 0 

8607 99 – – Άλλα 

8607 99 10 – – – Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους 3,7 0 

8607 99 30 – – – Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους 1,7 0 

8607 99 50 – – – Βάσεις και τα μέρη τους 1,7 0 

8607 99 90 – – – Άλλα 1,7 0 

8608 00 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές 
συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) 
σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρο 
μικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα 
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8608 00 10 – Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές 1,7 0 

8608 00 30 – Άλλες συσκευές 1,7 0 

8608 00 90 – Μέρη 1,7 0 

8609 00 Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια- 
αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή 
περισσότερα μεταφορικά μέσα 

8609 00 10 – Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από 
μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών 
υλών (Ευρατόμ) 

Ατελώς 0 

8609 00 90 – Άλλα Ατελώς 0 

87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 - AYTOKINHTA OXHMATA, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, 
ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟ 
ΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

8701 Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 
8709) 

8701 10 00 – Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι 3 0 

8701 20 – Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα 

8701 20 10 – – Καινούργιοι 16 5 

8701 20 90 – – Μεταχειρισμένοι 16 5 

8701 30 – Ελκυστήρες με ερπύστριες 

8701 30 10 – – Ελκυστήρες που προορίζονται για την ισοπέδωση και εξομά 
λυνση του χιονιού στις πίστες σκι 

Ατελώς 0 

8701 30 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

8701 90 – Άλλοι 

– – Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους 
χειροδηγούμενους), τροχοφόροι 

– – – Καινούργιοι, με κινητήρα ισχύος 

8701 90 11 – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW Ατελώς 0 

8701 90 20 – – – – Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW Ατελώς 0 

8701 90 25 – – – – Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW Ατελώς 0 

8701 90 31 – – – – Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW Ατελώς 0 

8701 90 35 – – – – Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW Ατελώς 0 

8701 90 39 – – – – Που υπερβαίνει τα 90 kW Ατελώς 0 

8701 90 50 – – – Μεταχειρισμένοι Ατελώς 0 

8701 90 90 – – Άλλοι 7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8702 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισ 
σοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού 

8702 10 – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή 
ημιντίζελ) 

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 

8702 10 11 – – – Καινούργια 16 0 

8702 10 19 – – – Μεταχειρισμένα 16 0 

– – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 

8702 10 91 – – – Καινούργια 10 0 

8702 10 99 – – – Μεταχειρισμένα 10 0 

8702 90 – Άλλα 

– – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπιν 
θήρες 

– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 

8702 90 11 – – – – Καινούργια 16 0 

8702 90 19 – – – – Μεταχειρισμένα 16 0 

– – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 

8702 90 31 – – – – Καινούργια 10 0 

8702 90 39 – – – – Μεταχειρισμένα 10 0 

8702 90 90 – – Άλλα 10 0 

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι 
κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από 
εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
οχήματα του τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα 

8703 10 – Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο 
χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα 
γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα 

8703 10 11 – – Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω 
στο χιόνι, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση 
(ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη 
με ηλεκτρικούς σπινθήρες 

5 0 

8703 10 18 – – Άλλα 10 0 

– Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανά 
φλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες 

8703 21 – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm 3 

8703 21 10 – – – Καινούργια 10 5 

8703 21 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 5
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8703 22 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm 3 αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 

8703 22 10 – – – Καινούργια 10 5 

8703 22 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 5 

8703 23 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 3 000 cm 3 

– – – Καινούργια 

8703 23 11 – – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 10 3 

8703 23 19 – – – – Άλλα 10 3 

8703 23 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 3 

8703 24 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm 3 

8703 24 10 – – – Καινούργια 10 3 

8703 24 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 3 

– Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με 
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) 

8703 31 – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 

8703 31 10 – – – Καινούργια 10 5 

8703 31 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 5 

8703 32 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 

– – – Καινούργια 

8703 32 11 – – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 10 3 

8703 32 19 – – – – Άλλα 10 3 

8703 32 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 3 

8703 33 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 

– – – Καινούργια 

8703 33 11 – – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 10 3 

8703 33 19 – – – – Άλλα 10 3 

8703 33 90 – – – Μεταχειρισμένα 10 3 

8703 90 – Άλλα 

8703 90 10 – – Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες 10 5 

8703 90 90 – – Άλλα 10 5
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8704 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

8704 10 – Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να 
χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο 

8704 10 10 – – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή 
ημιντίζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες 

Ατελώς 0 

8704 10 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντί 
ζελ ή ημιντίζελ) 

8704 21 – – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t 

8704 21 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

3,5 0 

– – – Άλλα 

– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 

8704 21 31 – – – – – Καινούργια 22 5 

8704 21 39 – – – – – Μεταχειρισμένα 22 5 

– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 
cm 3 

8704 21 91 – – – – – Καινούργια 10 5 

8704 21 99 – – – – – Μεταχειρισμένα 10 5 

8704 22 – – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t, αλλά 
δεν υπερβαίνει τους 20 t 

8704 22 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

3,5 0 

– – – Άλλα 

8704 22 91 – – – – Καινούργια 22 3 

8704 22 99 – – – – Μεταχειρισμένα 22 3 

8704 23 – – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t 

8704 23 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

3,5 0 

– – – Άλλα 

8704 23 91 – – – – Καινούργια 22 5 

8704 23 99 – – – – Μεταχειρισμένα 22 5 

– Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς 
σπινθήρες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8704 31 – – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t 

8704 31 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

3,5 0 

– – – Άλλα 

– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 

8704 31 31 – – – – – Καινούργια 22 3 

8704 31 39 – – – – – Μεταχειρισμένα 22 3 

– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 
cm 3 

8704 31 91 – – – – – Καινούργια 10 3 

8704 31 99 – – – – – Μεταχειρισμένα 10 3 

8704 32 – – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t 

8704 32 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

3,5 0 

– – – Άλλα 

8704 32 91 – – – – Καινούργια 22 3 

8704 32 99 – – – – Μεταχειρισμένα 22 3 

8704 90 00 – Άλλα 10 0 

8705 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι 
κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευ 
μάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκί 
νητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμει 
κτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρό 
μων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκί 
νητα-ακτινολογικά εργαστήρια] 

8705 10 00 – Φορτηγά-γερανοί 3,7 0 

8705 20 00 – Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή 
τη διάτρηση του εδάφους 

3,7 0 

8705 30 00 – Πυροσβεστικά οχήματα 3,7 0 

8705 40 00 – Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες) 3,7 0 

8705 90 – Άλλα 

8705 90 10 – – Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων 3,7 0 

8705 90 30 – – Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν) 3,7 0 

8705 90 90 – – Άλλα 3,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8706 00 Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 
8705, με τον κινητήρα τους 

– Βάσεις των ελκυστήρων της κλάσης 8701. Βάσεις των αυτοκι 
νήτων οχημάτων των κλάσεων 8702, 8703 ή 8704, με εμβο 
λοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), 
με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολο 
φόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με 
κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 

8706 00 11 – – Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8702 ή αυτοκινήτων οχη 
μάτων της κλάσης 8704 

19 3 

8706 00 19 – – Άλλες 6 3 

– Άλλες 

8706 00 91 – – Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703 4,5 3 

8706 00 99 – – Άλλες 10 3 

8707 Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 
8705, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης 

8707 10 – Των οχημάτων της κλάσης 8703 

8707 10 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης 4,5 0 

8707 10 90 – – Άλλα 4,5 3 

8707 90 – Άλλα 

8707 90 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο 
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με 
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολο 
φόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με 
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκι 
νήτων οχημάτων της κλάσης 8705 

4,5 3 

8707 90 90 – – Άλλα 4,5 3 

8708 Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 
8701 μέχρι 8705 

8708 10 – Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους 

8708 10 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινητήρα 
με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημάτων της 
κλάσης 8705 

3 0 

8708 10 90 – – Άλλα 4,5 0 

– Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβά 
νονται και οι θάλαμοι οδήγησης) 

8708 21 – – Ζώνες ασφαλείας
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8708 21 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

8708 21 90 – – – Άλλα 4,5 0 

8708 29 – – Άλλα 

8708 29 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

8708 29 90 – – – Άλλα 4,5 0 

8708 30 – Φρένα και σεβρόφρενα. Μέρη αυτών 

8708 30 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινητήρα 
με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημάτων της 
κλάσης 8705 

3 0 

– – Άλλα 

8708 30 91 – – – Για δισκόφρενα 4,5 0 

8708 30 99 – – – Άλλα 4,5 0 

8708 40 – Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους 

8708 40 20 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινητήρα 
με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημάτων της 
κλάσης 8705 

3 0 

– – Άλλα 

8708 40 50 – – – Κιβώτια ταχυτήτων 4,5 0 

– – – Μέρη 

8708 40 91 – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 40 99 – – – – Άλλα 3,5 0
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8708 50 – Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της 
κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος. Μέρη 
αυτών 

8708 50 20 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινητήρα 
με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημάτων της 
κλάσης 8705 

3 0 

– – Άλλα 

8708 50 35 – – – Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης 
της κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος 

4,5 0 

– – – Μέρη 

8708 50 55 – – – – Από χάλυβες έκτυπους 4,5 0 

– – – – Άλλα 

8708 50 91 – – – – – Για άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος 4,5 0 

8708 50 99 – – – – – Άλλα 3,5 0 

8708 70 – Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους 

8708 70 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινητήρα 
με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημάτων της 
κλάσης 8705 

3 0 

– – Άλλα 

8708 70 50 – – – Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργί 
λιο 

4,5 0 

8708 70 91 – – – Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε 
ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

3 0 

8708 70 99 – – – Άλλα 4,5 0 

8708 80 – Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβά 
νονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)] 

8708 80 20 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινητήρα 
με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημάτων της 
κλάσης 8705 

3 0 

– – Άλλα
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8708 80 35 – – – Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 4,5 0 

8708 80 55 – – – Σταθεροποιητικοί δοκοί Ελατήρια στρέψης 3,5 0 

– – – Άλλα 

8708 80 91 – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 80 99 – – – – Άλλα 3,5 0 

– Άλλα μέρη και εξαρτήματα 

8708 91 – – Ψυγεία και τα μέρη τους 

8708 91 20 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

– – – Άλλα 

8708 91 35 – – – – Ψυγεία 4,5 0 

– – – – Μέρη 

8708 91 91 – – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 91 99 – – – – – Άλλα 3,5 0 

8708 92 – – Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης. Μέρη αυτών 

8708 92 20 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

– – – Άλλα 

8708 92 35 – – – – Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης 4,5 0 

– – – Μέρη 

8708 92 91 – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 92 99 – – – – Άλλα 3,5 0 

8708 93 – – Συμπλέκτες και τα μέρη τους
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8708 93 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

8708 93 90 – – – Άλλα 4,5 0 

8708 94 – – Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη 
αυτών 

8708 94 20 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

– – – Άλλα 

8708 94 35 – – – – Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. 4,5 0 

– – – – Μέρη 

8708 94 91 – – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 94 99 – – – – – Άλλα 3,5 0 

8708 95 – – Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών 

8708 95 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

– – – Άλλα 

8708 95 91 – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 95 99 – – – – Άλλα 3,5 0 

8708 99 – – Άλλα 

8708 99 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των 
χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των 
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων 
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm 3 , ή με εμβολοφόρο κινη 
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm 3 , των αυτοκινήτων οχημά 
των της κλάσης 8705 

3 0 

– – – Άλλα
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8708 99 93 – – – – Από χάλυβα έκτυπο 4,5 0 

8708 99 97 – – – – Άλλα 3,5 0 

8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που 
χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή 
αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές απο 
στάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται 
στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους 

– Οχήματα 

8709 11 – – Ηλεκτρικά 

8709 11 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

2 0 

8709 11 90 – – – Άλλα 4 0 

8709 19 – – Άλλα 

8709 19 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

2 0 

8709 19 90 – – – Άλλα 4 0 

8709 90 00 – Μέρη 3,5 0 

8710 00 00 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον 
οπλισμό τους. Τα μέρη τους 

1,7 0 

8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) 
και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο. 
Πλάγια κιβώτια 

8711 10 00 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 50 cm 3 

8 0 

8711 20 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που 
υπερβαίνει τα 50 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3 

8711 20 10 – – Σκούτερ 8 0 

– – Άλλα, με κυλινδρισμό 

8711 20 91 – – – Που υπερβαίνει το 50 cm 3 , αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm 3 8 0 

8711 20 93 – – – Που υπερβαίνει το 80 cm 3 , αλλά δεν υπερβαίνει τα 
125 cm 3 

8 0 

8711 20 98 – – – Που υπερβαίνει το 125 cm 3 , αλλά δεν υπερβαίνει τα 
250 cm 3 

8 0 

8711 30 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που 
υπερβαίνει τα 250 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm 3 

8711 30 10 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 380 cm 3 

6 0
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8711 30 90 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm 3 αλλά δεν υπερ 
βαίνει τα 500 cm 3 

6 0 

8711 40 00 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που 
υπερβαίνει τα 500 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm 3 

6 0 

8711 50 00 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 800 cm 3 

6 0 

8711 90 00 – Άλλα 6 0 

8712 00 Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 

8712 00 10 – Χωρίς ρουλεμάν με μπίλιες 15 3 

– Άλλα 

8712 00 30 – – Δίτροχα ποδήλατα 14 3 

8712 00 80 – – Άλλα 15 3 

8713 Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, 
έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης 

8713 10 00 – Χωρίς μηχανισμό προώθησης Ατελώς 0 

8713 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

8714 Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 
8713 

– Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδή 
λατα) 

8714 11 00 – – Σέλες 3,7 0 

8714 19 00 – – Άλλα 3,7 3 

8714 20 00 – Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπή 
ρους 

Ατελώς 0 

– Άλλα 

8714 91 – – Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους 

8714 91 10 – – – Πλαίσια 4,7 3 

8714 91 30 – – – Περόνες 4,7 0 

8714 91 90 – – – Μέρη 4,7 0 

8714 92 – – Ζάντες και ακτίνες 

8714 92 10 – – – Ζάντες 4,7 3 

8714 92 90 – – – Ακτίνες 4,7 0 

8714 93 – – Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και 
οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8714 93 10 – – – Ομφαλοί (moyeux) 4,7 0 

8714 93 90 – – – Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών 4,7 0 

8714 94 – – Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, 
και τα μέρη τους 

8714 94 10 – – – Ομφαλοί για φρένο 4,7 0 

8714 94 30 – – – Άλλα φρένα 4,7 0 

8714 94 90 – – – Μέρη 4,7 0 

8714 95 00 – – Σέλες 4,7 0 

8714 96 – – Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα 
μέρη τους 

8714 96 10 – – – Ποδομοχλοί (πεντάλ) 4,7 0 

8714 96 30 – – – Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ) 4,7 0 

8714 96 90 – – – Μέρη 4,7 0 

8714 99 – – Άλλα 

8714 99 10 – – – Τιμόνια 4,7 0 

8714 99 30 – – – Πορτ-μπαγκάζ 4,7 0 

8714 99 50 – – – Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσί 
δας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι 
του τροχού στο άλλο) 

4,7 0 

8714 99 90 – – – Άλλα μέρη 4,7 0 

8715 00 Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρό 
μοια οχήματα και τα μέρη τους 

8715 00 10 – Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρό 
μοια οχήματα 

2,7 0 

8715 00 90 – Μέρη 2,7 0 

8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. 
Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους 

8716 10 – Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για 
κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν) 

8716 10 10 – – Πτυσσόμενα 2,7 0 

– – Άλλα, βάρους 

8716 10 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg 2,7 0 

8716 10 94 – – – Που υπερβαίνει το 750 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 
kg 

2,7 0 

8716 10 96 – – – Που υπερβαίνει το 1 600 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 
kg 

2,7 0 

8716 10 99 – – – Που υπερβαίνει τα 3 500 kg 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8716 20 00 – Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστή 
ματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις 

2,7 0 

– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων 

8716 31 00 – – Δεξαμενές 2,7 0 

8716 39 – – Άλλα 

8716 39 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που 
εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) 

2,7 0 

– – – Άλλα 

– – – – Καινούργια 

8716 39 30 – – – – – Ημιρυμουλκούμενα 2,7 0 

– – – – – Άλλα 

8716 39 51 – – – – – – Μονοαξονικά 2,7 0 

8716 39 59 – – – – – – Άλλα 2,7 0 

8716 39 80 – – – – Μεταχειρισμένα 2,7 0 

8716 40 00 – Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 2,7 0 

8716 80 00 – Άλλα οχήματα 1,7 0 

8716 90 – Μέρη 

8716 90 10 – – Βάσεις (σασί) 1,7 0 

8716 90 30 – – Αμαξώματα 1,7 0 

8716 90 50 – – Άξονες 1,7 0 

8716 90 90 – – Άλλα 1,7 0 

88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 - ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ 

8801 00 Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα 
δέλτα (ailes delta) και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατα 
σκευασμένα για μηχανική προώθηση 

8801 00 10 – Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα και πτερά σε 
σχήμα δέλτα (ailes delta) 

3,7 0 

8801 00 90 – Άλλα 2,7 0 

8802 Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά 
οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα 
οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά 

– Ελικόπτερα 

8802 11 00 – – Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg 7,5 3
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8802 12 00 – – Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg 2,7 0 

8802 20 00 – Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg 

7,7 3 

8802 30 00 – Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο 
που υπερβαίνει τα 2 000 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 
kg 

2,7 0 

8802 40 00 – Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο 
που υπερβαίνει τα 15 000 kg 

2,7 0 

8802 60 – Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυ 
φόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό 
τροχιά 

8802 60 10 – – Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυ 
φόροι) 

4,2 0 

8802 60 90 – – Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά 4,2 0 

8803 Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802 

8803 10 00 – Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους 2,7 0 

8803 20 00 – Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους 2,7 0 

8803 30 00 – Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων 2,7 0 

8803 90 – Άλλα 

8803 90 10 – – Κολεοπτέρων 1,7 0 

8803 90 20 – – Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
δορυφόροι) 

1,7 0 

8803 90 30 – – Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων υπό τροχιά 1,7 0 

8803 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

8804 00 00 Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα 
και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος πτώσεως από πλαγιά (παρα 
πέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και εξαρτήματά 
τους 

2,7 0 

8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. 
Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος 
και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους 

8805 10 – Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος 
και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση 
των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και 
τα μέρη τους 

8805 10 10 – – Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος 
και τα μέρη τους 

2,7 0 

8805 10 90 – – Άλλα 1,7 0 

– Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη 
τους 

8805 21 00 – – Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους 1,7 0 

8805 29 00 – – Άλλα 1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 

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

8901 10 – Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που 
έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχη 
ματαγωγά (φέρι-μποτ) 

8901 10 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

8901 10 90 – – Άλλα 1,7 0 

8901 20 – Δεξαμενόπλοια 

8901 20 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

8901 20 90 – – Άλλα 1,7 0 

8901 30 – Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20 

8901 30 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

8901 30 90 – – Άλλα 1,7 0 

8901 90 – Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που 
έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και 
εμπορευμάτων 

8901 90 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

8901 90 91 – – – Χωρίς μηχανική προώθηση 1,7 0 

8901 90 99 – – – Με μηχανική προώθηση 1,7 0 

8902 00 Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επε 
ξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας 

– Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 

8902 00 12 – – Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 t Ατελώς 0 

8902 00 18 – – Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 t Ατελώς 0 

8902 00 90 – Άλλα 1,7 0 

8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλη 
τισμού. Πλοία με κουπιά και κανό 

8903 10 – Πλοία φουσκωτά 

8903 10 10 – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8903 10 90 – – Άλλα 1,7 0 

– Άλλα 

8903 91 – – Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα 

8903 91 10 – – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

8903 91 92 – – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99 – – – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m 1,7 0 

8903 92 – – Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή 

8903 92 10 – – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

8903 92 91 – – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m 1,7 0 

8903 92 99 – – – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m 1,7 0 

8903 99 – – Άλλα 

8903 99 10 – – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 2,7 0 

– – – Άλλα 

8903 99 91 – – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m 1,7 0 

8903 99 99 – – – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m 1,7 0 

8904 00 Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά 

8904 00 10 – Πλοία ρυμουλκά Ατελώς 0 

– Πλοία προωθητικά 

8904 00 91 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

8904 00 99 – – Άλλα 1,7 0 

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 γεώ 
τρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες 

8905 10 – Πλοία βυθοκόροι 

8905 10 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

8905 10 90 – – Άλλα 1,7 0 

8905 20 00 – Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες Ατελώς 0 

8905 90 – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

8905 90 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

8905 90 90 – – Άλλα 1,7 0 

8906 Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία 
και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά 

8906 10 00 – Πολεμικά πλοία Ατελώς 0 

8906 90 – Άλλα 

8906 90 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

8906 90 91 – – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 2,7 0 

8906 90 99 – – – Άλλα 1,7 0 

8907 Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώ 
τια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες) 

8907 10 00 – Σχεδίες φουσκωτές 2,7 0 

8907 90 00 – Άλλα 2,7 0 

8908 00 00 Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση Ατελώς 0 

90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟ 
ΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες 
άλλα από εκείνα της κλάσης 8544. Υλες πόλωσης σε φύλλα ή 
πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί 
επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από 
κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί 
που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο 

9001 10 – Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες 

9001 10 10 – – Καλώδια αγωγοί εικόνων 2,9 0 

9001 10 90 – – Άλλα 2,9 0 

9001 20 00 – Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. 2,9 0 

9001 30 00 – Φακοί επαφής 2,9 0 

9001 40 – Φακοί για ματογυάλια από γυαλί 

9001 40 20 – – Μη διορθωτικοί 2,9 0 

– – Διορθωτικοί 

– – – Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις

EL L 127/1086 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1088 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9001 40 41 – – – – Μονής εστίας 2,9 0 

9001 40 49 – – – – Άλλοι 2,9 0 

9001 40 80 – – – Άλλοι 2,9 0 

9001 50 – Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες 

9001 50 20 – – Μη διορθωτικοί 2,9 0 

– – Διορθωτικοί 

– – – Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις 

9001 50 41 – – – – Μονής εστίας 2,9 0 

9001 50 49 – – – – Άλλοι 2,9 0 

9001 50 80 – – – Άλλοι 2,9 0 

9001 90 00 – Άλλα 2,9 0 

9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε 
ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα 
από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά 

– Αντικειμενικοί 

9002 11 00 – – Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφι 
κές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 

6,7 0 

9002 19 00 – – Άλλοι 6,7 0 

9002 20 00 – Φίλτρα 6,7 5 

9002 90 00 – Άλλα 6,7 0 

9003 Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους 

– Σκελετοί 

9003 11 00 – – Από πλαστικές ύλες 2,2 0 

9003 19 – – Από άλλες ύλες 

9003 19 10 – – – Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα 2,2 0 

9003 19 30 – – – Από κοινά μέταλλα 2,2 0 

9003 19 90 – – – Από άλλες ύλες 2,2 0 

9003 90 00 – Μέρη 2,2 0 

9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια 
είδη 

9004 10 – Ματογυάλια ηλίου
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9004 10 10 – – Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά 2,9 0 

– – Άλλα 

9004 10 91 – – – Με πλαστικούς φακούς 2,9 0 

9004 10 99 – – – Άλλα 2,9 0 

9004 90 – Άλλα 

9004 90 10 – – Με πλαστικούς φακούς 2,9 0 

9004 90 90 – – Άλλα 2,9 0 

9005 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, 
αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. 
Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις 
συσκευές ραδιοαστρονομίας 

9005 10 00 – Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία 4,2 0 

9005 80 00 – Άλλα όργανα 4,2 0 

9005 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις) 4,2 0 

9006 Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή 
αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση 
τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539 

9006 10 00 – Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης 

4,2 0 

9006 30 00 – Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την 
υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση 
εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή 
υπηρεσίες σήμανσης 

4,2 0 

9006 40 00 – Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση 3,2 0 

– Άλλες φωτογραφικές μηχανές 

9006 51 00 – – Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε 
κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm 

4,2 0 

9006 52 00 – – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 
35 mm 

4,2 0 

9006 53 – – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm 

9006 53 10 – – – Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως 4,2 0 

9006 53 80 – – – Άλλες 4,2 0 

9006 59 00 – – Άλλες 4,2 0 

– Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου 
φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση 

9006 61 00 – – Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστρα 
πιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά») 

3,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9006 69 00 – – Άλλα 3,2 0 

– Μέρη και εξαρτήματα 

9006 91 00 – – Φωτογραφικών μηχανών 3,7 0 

9006 99 00 – – Άλλα 3,2 0 

9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με 
ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 

– Μηχανές λήψης 

9007 11 00 – – Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες 
διπλές 8 mm 

3,7 0 

9007 19 00 – – Άλλες 3,7 0 

9007 20 00 – Μηχανές προβολής 3,7 0 

– Μέρη και εξαρτήματα 

9007 91 00 – – Για μηχανές λήψης 3,7 0 

9007 92 00 – – Για μηχανές προβολής 3,7 0 

9008 Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές 
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 

9008 10 00 – Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντς) 3,7 0 

9008 20 00 – Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή 
άλλων μικροφορμών, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση 
αντιγράφων 

3,7 0 

9008 30 00 – Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων 3,7 0 

9008 40 00 – Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 3,7 0 

9008 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 3,7 0 

9010 Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά εργαστήρια (περιλαμβανο 
μένων και των κινηματογραφικών), που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. 
Οθόνες για προβολές 

9010 10 00 – Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογρα 
φικών 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 

2,7 0 

9010 50 00 – Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά 
εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια 

2,7 0 

9010 60 00 – Οθόνες για προβολές 2,7 0 

9010 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,7 0 

9011 Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικρο 
σκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή 
τη μικροπροβολή
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9011 10 – Μικροσκόπια στερεοσκοπικά 

9011 10 10 – – Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγω 
γών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) 

Ατελώς 0 

9011 10 90 – – Άλλα 6,7 0 

9011 20 – Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτο 
μικρογραφία ή τη μικροπροβολή 

9011 20 10 – – Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγω 
γών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) 

Ατελώς 0 

9011 20 90 – – Άλλα 6,7 0 

9011 80 00 – Άλλα μικροσκόπια 6,7 0 

9011 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

9011 90 10 – – Για συσκευές των διακρίσεων 9011 10 10 ή 9011 20 10 Ατελώς 0 

9011 90 90 – – Άλλες 6,7 0 

9012 Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της 
περίθλασης 

9012 10 – Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της 
περίθλασης 

9012 10 10 – – Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγω 
γών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) 

Ατελώς 0 

9012 10 90 – – Άλλα 3,7 0 

9012 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

9012 90 10 – – Για συσκευές των διακρίσεων 9012 10 10 Ατελώς 0 

9012 90 90 – – Άλλα 3,7 0 

9013 Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που 
αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διό 
δους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό 

9013 10 00 – Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχα 
νές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος 
XVI 

4,7 0 

9013 20 00 – Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) 4,7 0 

9013 80 – Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα 

– – Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους 

9013 80 20 – – – Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9013 80 30 – – – Άλλες Ατελώς 0 

9013 80 90 – – Άλλα 4,7 0 

9013 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

9013 90 10 – – Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD) Ατελώς 0 

9013 90 90 – – Άλλων 4,7 0 

9014 Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. 
Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας 

9014 10 00 – Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσι 
πλοΐας 

2,7 0 

9014 20 – Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπολοΐα 
(άλλα από τις πυξίδες) 

9014 20 20 – – Συστήματα πλοήγησης δι’ αδρανείας 3,7 0 

9014 20 80 – – Άλλα 3,7 0 

9014 80 00 – Άλλα όργανα και συσκευές 3,7 0 

9014 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,7 0 

9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, 
χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, 
υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξί 
δες. Τηλέμετρα 

9015 10 – Τηλέμετρα 

9015 10 10 – – Ηλεκτρονικά 3,7 0 

9015 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

9015 20 – Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα 

9015 20 10 – – Ηλεκτρονικά 3,7 0 

9015 20 90 – – Άλλα 2,7 0 

9015 30 – Στάθμες 

9015 30 10 – – Ηλεκτρονικές 3,7 0 

9015 30 90 – – Άλλες 2,7 0 

9015 40 – Όργανα και συσκευές εικονομετρίας 

9015 40 10 – – Ηλεκτρονικά 3,7 0 

9015 40 90 – – Άλλα 2,7 0 

9015 80 – Άλλα όργανα και συσκευές 

– – Ηλεκτρονικά
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9015 80 11 – – – Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής 3,7 0 

9015 80 19 – – – Άλλα 3,7 0 

– – Άλλα 

9015 80 91 – – – Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης 
και υδρογραφίας 

2,7 0 

9015 80 93 – – – Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής 2,7 0 

9015 80 99 – – – Άλλα 2,7 0 

9015 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,7 0 

9016 00 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά 

9016 00 10 – Ζυγοί 3,7 0 

9016 00 90 – Μέρη και εξαρτήματα 3,7 0 

9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδία 
σης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, 
λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, 
για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με 
αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζoνται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό 

9017 10 – Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα 

9017 10 10 – – Σχεδιογράφοι Ατελώς 0 

9017 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

9017 20 – Αλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού 

9017 20 05 – – Σχεδιογράφοι Ατελώς 0 

– – Αλλα όργανα σχεδίασης 

9017 20 11 – – – Θήκες μαθηματικών εργαλείων 2,7 0 

9017 20 19 – – – Άλλα 2,7 0 

9017 20 39 – – Όργανα χάραξης 2,7 0 

9017 20 90 – – Οργανα υπολογισμού 2,7 0 

9017 30 – Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους 
κάθε είδους 

9017 30 10 – – Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9017 30 90 – – Άλλα (εκτός από τους μετρητές χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις 
της κλάσης 9031) 

2,7 0 

9017 80 – Άλλα όργανα 

9017 80 10 – – Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις 2,7 0 

9017 80 90 – – Άλλα 2,7 0 

9017 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,7 0 

9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδον 
τιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθερα 
πείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες 

– Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης 
των φυσιολογικών παραμέτρων) 

9018 11 00 – – Ηλεκτροκαρδιογράφοι Ατελώς 0 

9018 12 00 – – Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ) Ατελώς 0 

9018 13 00 – – Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό Ατελώς 0 

9018 14 00 – – Συσκευές σπινθηρογραφίας Ατελώς 0 

9018 19 – – Άλλα 

9018 19 10 – – – Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολού 
θηση και ανάλυση δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων 

Ατελώς 0 

9018 19 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9018 20 00 – Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων Ατελώς 0 

– Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρό 
μοια όργανα 

9018 31 – – Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες 

9018 31 10 – – – Από πλαστικές ύλες Ατελώς 0 

9018 31 90 – – – Άλλες Ατελώς 0 

9018 32 – – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργι 
κές ραφές 

9018 32 10 – – – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο Ατελώς 0 

9018 32 90 – – – Βελόνες για χειρουργικές ραφές Ατελώς 0 

9018 39 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική 

9018 41 00 – – Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση 
με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό 

Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9018 49 – – Άλλα 

9018 49 10 – – – Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, φρέζες και βούρτσες για χρήση 
σε οδοντιατρικούς τροχούς 

Ατελώς 0 

9018 49 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9018 50 – Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας 

9018 50 10 – – Μη οπτικά Ατελώς 0 

9018 50 90 – – Οπτικά Ατελώς 0 

9018 90 – Άλλα όργανα και συσκευές 

9018 90 10 – – Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης Ατελώς 0 

9018 90 20 – – Ενδοσκόπια Ατελώς 0 

9018 90 30 – – Τεχνητοί νεφροί Ατελώς 0 

– – Συσκευές διαθερμίας 

9018 90 41 – – – Με υπερήχους Ατελώς 0 

9018 90 49 – – – Άλλες Ατελώς 0 

9018 90 50 – – Συσκευές μετάγγισης Ατελώς 0 

9018 90 60 – – Όργανα και συσκευές αναισθησίας Ατελώς 0 

9018 90 70 – – Λιθοτρίπτες με υπερήχους Ατελώς 0 

9018 90 75 – – Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων Ατελώς 0 

9018 90 85 – – Άλλα Ατελώς 0 

9019 Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές 
ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυ 
τόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές 
συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευ 
στική θεραπεία 

9019 10 – Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). 
Συσκευές ψυχοτεχνικής 

9019 10 10 – – Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs) Ατελώς 0 

9019 10 90 – – Άλλες Ατελώς 0 

9019 20 00 – Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης 
χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές 
για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική 
θεραπεία 

Ατελώς 0 

9020 00 00 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, 
με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχα 
νισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος 

1,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9021 Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρ 
θηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. 
Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της 
ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το 
χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο 
οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θερα 
πεία μιας αναπηρίας 

9021 10 – Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα 

9021 10 10 – – Είδη και συσκευές ορθοπεδικής Ατελώς 0 

9021 10 90 – – Είδη και συσκευές για κατάγματα Ατελώς 0 

– Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής 

9021 21 – – Τεχνητά δόντια 

9021 21 10 – – – Από πλαστικές ύλες Ατελώς 0 

9021 21 90 – – – Από άλλες ύλες Ατελώς 0 

9021 29 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως 

9021 31 00 – – Προθέσεις αρθρώσεων Ατελώς 0 

9021 39 – – Άλλα 

9021 39 10 – – – Οφθαλμικές προθέσεις Ατελώς 0 

9021 39 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9021 40 00 – Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με 
εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα 

Ατελώς 0 

9021 50 00 – Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα 
μέρη και εξαρτήματα 

Ατελώς 0 

9021 90 – Άλλα 

9021 90 10 – – Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής 
στους κουφούς 

Ατελώς 0 

9021 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

9022 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινο 
βολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουρ 
γική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες 
για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων X, οι 
γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, 
τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή 
θεραπεία 

– Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, 
οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας 

9022 12 00 – – Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή Ατελώς 0 

9022 13 00 – – Άλλες για οδοντιατρικές χρήσεις Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9022 14 00 – – Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις Ατελώς 0 

9022 19 00 – – Για άλλες χρήσεις Ατελώς 0 

– Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή 
γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική 
ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές 
ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας 

9022 21 00 – – Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική Ατελώς 0 

9022 29 00 – – Για άλλες χρήσεις 2,1 0 

9022 30 00 – Σωλήνες για ακτίνες X 2,1 0 

9022 90 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα 

9022 90 10 – – Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνο 
νται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία «ενισχυτές» 
(«renforçateurs»). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης 

2,1 0 

9022 90 90 – – Άλλα 2,1 0 

9023 00 Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για 
επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για 
άλλες χρήσεις 

9023 00 10 – Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής 1,4 0 

9023 00 80 – Άλλα 1,4 0 

9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, 
συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλι 
κών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών 
υλών) 

9024 10 – Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων 

9024 10 10 – – Ηλεκτρονικές 3,2 0 

– – Άλλες 

9024 10 91 – – – Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού 2,1 0 

9024 10 93 – – – Για δοκιμές σκληρότητας 2,1 0 

9024 10 99 – – – Άλλες 2,1 0 

9024 80 – Άλλες μηχανές και συσκευές 

9024 80 10 – – Ηλεκτρονικές 3,2 0 

– – Άλλες 

9024 80 91 – – – Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού 2,1 0 

9024 80 99 – – – Άλλες 2,1 0 

9024 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,1 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που 
επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και 
ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της 
μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους 

– Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα 

9025 11 – – Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων 

9025 11 20 – – – Ιατρικά ή κτηνιατρικά Ατελώς 0 

9025 11 80 – – – Άλλα 2,8 0 

9025 19 – – Άλλα 

9025 19 20 – – – Ηλεκτρονικά 3,2 0 

9025 19 80 – – – Άλλα 2,1 0 

9025 80 – Άλλα όργανα 

9025 80 20 – – Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα 2,1 0 

– – Άλλα 

9025 80 40 – – – Ηλεκτρονικά 3,2 0 

9025 80 80 – – – Άλλα 2,1 0 

9025 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 3,2 0 

9026 Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, 
της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστι 
κών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες 
στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα 
όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032 

9026 10 – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των 
υγρών 

– – Ηλεκτρονικά 

9026 10 21 – – – Μετρητές παροχής Ατελώς 0 

9026 10 29 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – Άλλα 

9026 10 81 – – – Μετρητές παροχής Ατελώς 0 

9026 10 89 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9026 20 – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης 

9026 20 20 – – Ηλεκτρονικά Ατελώς 0 

– – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9026 20 40 – – – Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης Ατελώς 0 

9026 20 80 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9026 80 – Άλλα όργανα και συσκευές 

9026 80 20 – – Ηλεκτρονικά Ατελώς 0 

9026 80 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

9026 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα Ατελώς 0 

9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. 
πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή 
καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του 
πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια 
για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης 
για φωτογράφιση). Μικροτόμοι 

9027 10 – Αναλυτές αερίων ή καπνών 

9027 10 10 – – Ηλεκτρονικοί 2,5 0 

9027 10 90 – – Άλλοι 2,5 0 

9027 20 00 – Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης Ατελώς 0 

9027 30 00 – Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που 
χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) 

Ατελώς 0 

9027 50 00 – Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτι 
νοβολίες (UV, ορατές, IR) 

Ατελώς 0 

9027 80 – Άλλα όργανα και συσκευές 

9027 80 05 – – Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση 2,5 0 

– – Άλλα 

– – – Ηλεκτρονικά 

9027 80 11 – – – – Συσκευές με την ονομασία «pH mètres», «rH mètres» και 
άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας 

Ατελώς 0 

9027 80 13 – – – – Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτή 
των των ημιαγωγών υλικών ή των οθονών υγρών κρυστάλ 
λων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων 
κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) 
ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών κρυστάλ 
λων 

Ατελώς 0 

9027 80 17 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – – Άλλα 

9027 80 91 – – – – Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα Ατελώς 0
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Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9027 80 93 – – – – Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτή 
των των ημιαγωγών υλικών ή των οθονών υγρών κρυστάλ 
λων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων 
κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) 
ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών κρυστάλ 
λων 

Ατελώς 0 

9027 80 97 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

9027 90 – Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα 

9027 90 10 – – Μικροτόμοι 2,5 0 

– – Μέρη και εξαρτήματα 

9027 90 50 – – – Για συσκευές των διακρίσεων 9027 20 έως 9027 80 Ατελώς 0 

9027 90 80 – – – Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών 2,5 0 

9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμ 
βάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών 

9028 10 00 – Μετρητές αερίων 2,1 0 

9028 20 00 – Μετρητές υγρών 2,1 0 

9028 30 – Μετρητές ηλεκτρισμού 

– – Για εναλλασσόμενο ρεύμα 

9028 30 11 – – – Μονοφασικό 2,1 0 

9028 30 19 – – – Πολυφασικό 2,1 0 

9028 30 90 – – Άλλοι 2,1 0 

9028 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

9028 90 10 – – Για μετρητές ηλεκτρισμού 2,1 0 

9028 90 90 – – Άλλα 2,1 0 

9029 Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, 
ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυ 
θεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμε 
τρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια 

9029 10 00 – Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροί 
σεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και 
παρόμοιοι μετρητές 

1,9 0 

9029 20 – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια 

– – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα 

9029 20 31 – – – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων 
μεταφορών 

2,6 0 

9029 20 38 – – – Άλλα 2,6 0 

9029 20 90 – – Στροβοσκόπια 2,6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

9029 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,2 0 

9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα 
όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρι 
κών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση 
των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτι 
νοβολιών ιονισμού 

9030 10 00 – Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των 
ακτινοβολιών ιονισμού 

4,2 0 

9030 20 – Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και ταλαντογράφοι (παλμογρά 
φοι) 

9030 20 10 – – Καθοδικά 4,2 0 

9030 20 30 – – Άλλα, με διάταξη καταγραφής Ατελώς 0 

– – Άλλα 

9030 20 91 – – – Ηλεκτρονικά Ατελώς 0 

9030 20 99 – – – Άλλα 2,1 0 

– Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της 
τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος 

9030 31 00 – – Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής 4,2 0 

9030 32 00 – – Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής Ατελώς 0 

9030 33 – – Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής 

9030 33 10 – – – Ηλεκτρονικά 4,2 0 

– – – Άλλα 

9030 33 91 – – – – Βολτόμετρα 2,1 0 

9030 33 99 – – – – Άλλα 2,1 0 

9030 39 00 – – Άλλα, με διάταξη καταγραφής Ατελώς 0 

9030 40 00 – Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την 
τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παρα 
μορφωσίμετρα, ψοφόμετρα) 

Ατελώς 0 

– Άλλα όργανα και συσκευές 

9030 82 00 – – Για την μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή δια 
τάξεων 

Ατελώς 0 

9030 84 00 – – Άλλες, με διάταξη εγγραφής Ατελώς 0 

9030 89 – – Άλλα 

9030 89 30 – – – Ηλεκτρονικά Ατελώς 0
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κατάργησης Τιμή εισόδου 

9030 89 90 – – – Άλλα 2,1 0 

9030 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

9030 90 20 – – Για συσκευές της διάκρισης 9030 82 00 Ατελώς 0 

9030 90 85 – – Άλλα 2,5 0 

9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. 
Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) 

9031 10 00 – Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών 2,8 0 

9031 20 00 – Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών 2,8 0 

– Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές 

9031 41 00 – – Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον 
έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων 

Ατελώς 0 

9031 49 – – Άλλα 

9031 49 10 – – – Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) 2,8 0 

9031 49 90 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9031 80 – Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα 

– – Ηλεκτρονικά 

– – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών 

9031 80 32 – – – – Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συσκευών ή 
για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή δικτυωτών σταυρών 
εστίασης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
ημιαγωγών διατάξεων 

2,8 0 

9031 80 34 – – – – Άλλα 2,8 0 

9031 80 38 – – – Άλλα 4 0 

– – Άλλα 

9031 80 91 – – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών 2,8 0 

9031 80 98 – – – Άλλα 4 0 

9031 90 – Μέρη και εξαρτήματα 

9031 90 20 – – Για συσκευές της διάκρισης 9031 41 00 ή για οπτικά όργανα 
και συσκευές για τη μέτρηση της ρύπανσης με επιφανειακά 
σωματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 
9031 49 00 

Ατελώς 0 

9031 90 30 – – Για συσκευές της διάκρισης 9031 80 32 2,8 0 

9031 90 85 – – Άλλα 2,8 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9032 Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο 
έλεγχο 

9032 10 – Θερμοστάτες 

9032 10 20 – – Ηλεκτρονικοί 2,8 0 

– – Άλλοι 

9032 10 81 – – – Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης 2,1 0 

9032 10 89 – – – Άλλοι 2,1 0 

9032 20 00 – Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης) 2,8 0 

– Άλλα όργανα και συσκευές 

9032 81 00 – – Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα 2,8 0 

9032 89 00 – – Άλλα 2,8 0 

9032 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα 2,8 0 

9033 00 00 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα 
ή είδη του κεφαλαίου 90 

3,7 0 

91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91 - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 

9101 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα 
(κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα 

– Ρολόγια του χεριού που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, 
έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο 

9101 11 00 – – Με μηχανική απεικόνιση μόνο 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 19 00 – – Άλλα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμε 
τρο 

9101 21 00 – – Με αυτόματο κούρδισμα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 29 00 – – Άλλα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9101 91 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 99 00 – – Άλλα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα 
από εκείνα της κλάσης 9101 

– Ρολόγια του χεριού που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, 
έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο 

9102 11 00 – – Με μηχανική απεικόνιση μόνο 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 12 00 – – Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 19 00 – – Άλλα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμε 
τρο 

9102 21 00 – – Με αυτόματο κούρδισμα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 29 00 – – Άλλα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Άλλα 

9102 91 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 99 00 – – Άλλα 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9103 Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολο 
γιού τσέπης ή χεριού 

9103 10 00 – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 4,7 0 

9103 90 00 – Άλλα 4,7 0 

9104 00 00 Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για 
αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 

3,7 0 

9105 Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές 
ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού 
τσέπης ή χεριού 

– Ξυπνητήρια
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9105 11 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 4,7 0 

9105 19 00 – – Άλλα 3,7 0 

– Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου 

9105 21 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 4,7 0 

9105 29 00 – – Άλλα 3,7 0 

– Άλλα 

9105 91 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 4,7 0 

9105 99 – – Άλλα 

9105 99 10 – – – Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού 3,7 0 

9105 99 90 – – – Άλλα 3,7 0 

9106 Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολο 
γιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημεί 
ωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, 
μετρητές ωρών) 

9106 10 00 – Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας 
και ώρας και μετρητές ωρών 

4,7 0 

9106 90 – Άλλα 

9106 90 10 – – Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων 4,7 0 

9106 90 80 – – Άλλα 4,7 0 

9107 00 00 Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την 
απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρο 
λογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα 

4,7 0 

9108 Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμο 
λογημένοι 

– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 

9108 11 00 – – Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την 
ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης 

4,7 0 

9108 12 00 – – Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο 4,7 0 

9108 19 00 – – Άλλα 4,7 0 

9108 20 00 – Με αυτόματο κούρδισμα 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9108 90 00 – Άλλα 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, 
άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού 

– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9109 11 00 – – Για ξυπνητήρια 4,7 0 

9109 19 00 – – Άλλοι 4,7 0 

9109 90 00 – Άλλοι 4,7 0 

9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή 
μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρο 
λογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί 
ωρολογοποιίας 

– Για ρολόγια τσέπης ή χεριού 

9110 11 – – Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρ 
μολογημένοι (σετ μηχανισμών) 

9110 11 10 – – – Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9110 11 90 – – – Άλλοι 4,7 0 

9110 12 00 – – Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι 3,7 0 

9110 19 00 – – Ημιτελείς μηχανισμοί 4,7 0 

9110 90 00 – Άλλοι 3,7 0 

9111 Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 9101 
ή 9102 και τα μέρη τους 

9111 10 00 – Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρω 
μένα με πολύτιμα μέταλλα 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 20 00 – Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή 
επαργυρωμένα 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 80 00 – Άλλες κάσες (κελύφη) 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 90 00 – Μέρη 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9112 Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους 

9112 20 00 – Πλαίσια και θαλαμίσκοι 2,7 0 

9112 90 00 – Μέρη 2,7 0 

9113 Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους 

9113 10 – Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα 

9113 10 10 – – Από πολύτιμα μέταλλα 2,7 0 

9113 10 90 – – Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 3,7 0 

9113 20 00 – Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα 6 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9113 90 – Άλλα 

9113 90 10 – – Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο 6 0 

9113 90 80 – – Άλλα 6 0 

9114 Άλλα υλικά ωρολογοποιίας 

9114 10 00 – Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή 3,7 0 

9114 20 00 – Πέτρες 2,7 0 

9114 30 00 – Πλάκες 2,7 0 

9114 40 00 – Πλατίνες και γέφυρες 2,7 0 

9114 90 00 – Άλλα 2,7 0 

92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 - ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ 

9201 Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και 
άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων 

9201 10 – Πιάνα όρθια 

9201 10 10 – – Καινούργια 4 0 

9201 10 90 – – Μεταχειρισμένα 4 0 

9201 20 00 – Πιάνα με ουρά 4 0 

9201 90 00 – Άλλα 4 0 

9202 Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες) 

9202 10 – Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι 

9202 10 10 – – Βιολιά 3,2 0 

9202 10 90 – – Άλλα 3,2 0 

9202 90 – Άλλα 

9202 90 30 – – Κιθάρες 3,2 0 

9202 90 80 – – Άλλα 3,2 0 

9205 Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάι 
ντες) 

9205 10 00 – Όργανα με την ονομασία «χάλκινα» 3,2 0 

9205 90 – Άλλα 

9205 90 10 – – Ακορντεόν και παρόμοια όργανα 3,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9205 90 30 – – Φυσαρμόνικες στόματος 3,7 0 

9205 90 50 – – Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλή 
κτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων 
και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες 

3,2 0 

9205 90 90 – – Άλλα 3,2 0 

9206 00 00 Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλό 
φωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)] 

3,2 0 

9207 Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγε 
θύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, 
ακορντεόν) 

9207 10 – Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν 

9207 10 10 – – Εκκλησιαστικά όργανα 3,2 0 

9207 10 30 – – Ψηφιακά πιάνα 3,2 0 

9207 10 50 – – Συνθετητές (synthesizers) 3,2 0 

9207 10 80 – – Άλλα 3,2 0 

9207 90 – Άλλα 

9207 90 10 – – Κιθάρες 3,7 0 

9207 90 90 – – Άλλα 3,7 0 

9208 Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα 
(λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα 
μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του 
κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα 
όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά 

9208 10 00 – Μουσικά κουτιά 2,7 0 

9208 90 00 – Άλλα 3,2 0 

9209 Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. 
κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρου 
σης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου 

9209 30 00 – Αρμονικές χορδές 2,7 0 

– Άλλα 

9209 91 00 – – Μέρη και εξαρτήματα πιάνων 2,7 0 

9209 92 00 – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 
9202 

2,7 0 

9209 94 00 – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 
9207 

2,7 0 

9209 99 – – Άλλα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9209 99 20 – – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 
9205 

2,7 0 

– – – Άλλα 

9209 99 40 – – – – Μετρονόμοι και διαπασών 3,2 0 

9209 99 50 – – – – Μηχανισμοί μουσικών κουτιών 1,7 0 

9209 99 70 – – – – Άλλα 2,7 0 

93 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93 - ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

9301 Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα με 
λεπίδα 

– Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και όλμοι, για 
παράδειγμα) 

9301 11 00 – – Αυτοκινούμενα Ατελώς 0 

9301 19 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

9301 20 00 – Εκτοξευτές πυραύλων. Φλογοβόλα. Εκτοξευτές βομβίδων. Εκτο 
ξευτές τορπιλών και παρόμιοι εκτοξευτές 

Ατελώς 0 

9301 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

9302 00 00 Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9303 ή 
9304 

2,7 0 

9303 Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη 
δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, 
πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από 
την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατα 
σκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επισήμανσης, 
πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), 
πιστόλια σφαγείων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοι 
νιών] 

9303 10 00 – Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από 
την κάννη 

3,2 0 

9303 20 – Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητι 
σμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη 

9303 20 10 – – Με λεία κάννη 3,2 0 

9303 20 95 – – Άλλα 3,2 0 

9303 30 00 – Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή κοποβολής αθλητι 
σμού 

3,2 0 

9303 90 00 – Άλλα 3,2 0 

9304 00 00 Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, 
πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 
9307 

3,2 0 

9305 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 μέχρι 9304 

9305 10 00 – Για περίστροφα ή πιστόλια 3,2 0 

– Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 9303
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9305 21 00 – – Κάννες λείες 2,7 0 

9305 29 00 – – Άλλα 2,7 0 

– Άλλα 

9305 91 00 – – Πολεμικών όπλων της κλάσης 9301 Ατελώς 0 

9305 99 00 – – Άλλα 2,7 0 

9306 Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και 
άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι 
τάπες των φυσιγγιών 

– Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη 
τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα 

9306 21 00 – – Φυσίγγια 2,7 0 

9306 29 – – Άλλα 

9306 29 40 – – – Κάλυκες 2,7 0 

9306 29 70 – – – Άλλα 2,7 0 

9306 30 – Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους 

9306 30 10 – – Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστό 
λια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της κλάσης 9301 

2,7 0 

– – Άλλα 

9306 30 30 – – – Για πολεμικά όπλα 1,7 0 

– – – Άλλα 

9306 30 91 – – – – Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα 2,7 0 

9306 30 93 – – – – Φυσίγγια με επικρουστήρα δακτυλιωτό 2,7 0 

9306 30 97 – – – – Άλλα 2,7 0 

9306 90 – Άλλα 

9306 90 10 – – Πολεμικά 1,7 0 

9306 90 90 – – Άλλα 2,7 0 

9307 00 00 Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα 
μέρη τους και οι θήκες τους 

1,7 0 

94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 - ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ 
ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑ 
ΣΚΕΥΕΣ 

9401 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν 
μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1109

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1111 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9401 10 00 – Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος Ατελώς 0 

9401 20 00 – Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα 
οχήματα 

3,7 0 

9401 30 – Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος 

9401 30 10 – – Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολι 
σθητήρες (πατίνια) 

Ατελώς 0 

9401 30 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

9401 40 00 – Καθίσματα, άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή 
κήπου, που μετατρέπονται σε κρεβάτια 

Ατελώς 0 

– Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από 
παρόμοιες ύλες 

9401 51 00 – – Από μπαμπού ή καλάμι rotin 5,6 0 

9401 59 00 – – Άλλα 5,6 0 

– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο 

9401 61 00 – – Παραγεμισμένα Ατελώς 0 

9401 69 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο 

9401 71 00 – – Παραγεμισμένα Ατελώς 0 

9401 79 00 – – Άλλα Ατελώς 0 

9401 80 00 – Άλλα καθίσματα Ατελώς 0 

9401 90 – Μέρη 

9401 90 10 – – Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα 
αέρος 

1,7 0 

– – Άλλα 

9401 90 30 – – – Από ξύλο 2,7 0 

9401 90 80 – – – Άλλα 2,7 0 

9402 Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβά 
τια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρόνες οδοντιατρι 
κές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με 
διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των 
ειδών αυτών 

9402 10 00 – Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και 
παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους 

Ατελώς 0 

9402 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

9403 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους 

9403 10 – Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα 
γραφεία
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9403 10 10 – – Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017) Ατελώς 0 

– – Άλλα, ύψους 

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm 

9403 10 51 – – – – Γραφεία Ατελώς 0 

9403 10 59 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – – Που υπερβαίνει τα 80 cm 

9403 10 91 – – – – Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα Ατελώς 0 

9403 10 93 – – – – Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα Ατελώς 0 

9403 10 99 – – – – Άλλα Ατελώς 0 

9403 20 – Άλλα έπιπλα από μέταλλο 

9403 20 20 – – Κρεβάτια Ατελώς 0 

9403 20 80 – – Άλλα Ατελώς 0 

9403 30 – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία 

– – Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm 

9403 30 11 – – – Γραφεία Ατελώς 0 

9403 30 19 – – – Άλλα Ατελώς 0 

– – Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm 

9403 30 91 – – – Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα Ατελώς 0 

9403 30 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9403 40 – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζί 
νες 

9403 40 10 – – Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών 2,7 0 

9403 40 90 – – Άλλα 2,7 0 

9403 50 00 – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβα 
τοκάμαρες 

Ατελώς 0 

9403 60 – Άλλα έπιπλα από ξύλο 

9403 60 10 – – Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τρα 
πεζαρίες και καθιστικούς χώρους 

Ατελώς 0 

9403 60 30 – – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κατα 
στήματα 

Ατελώς 0 

9403 60 90 – – Άλλα έπιπλα από ξύλο Ατελώς 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9403 70 00 – Έπιπλα από πλαστικές ύλες Ατελώς 0 

– Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι 
rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες 

9403 81 00 – – Από μπαμπού ή καλάμι rotin 5,6 0 

9403 89 00 – – Άλλα 5,6 0 

9403 90 – Μέρη 

9403 90 10 – – Από μέταλλο 2,7 0 

9403 90 30 – – Από ξύλο 2,7 0 

9403 90 90 – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

9404 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, 
καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα 
χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια 
ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε 
ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καου 
τσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη 

9404 10 00 – Σομιέδες 3,7 0 

– Στρώματα 

9404 21 – – Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, 
επενδυμένα ή μη 

9404 21 10 – – – Από καουτσούκ 3,7 0 

9404 21 90 – – – Από πλαστικές ύλες 3,7 0 

9404 29 – – Από άλλες ύλες 

9404 29 10 – – – Με μεταλλικά ελατήρια 3,7 0 

9404 29 90 – – – Άλλα 3,7 0 

9404 30 00 – Υπνόσακοι 3,7 0 

9404 90 – Άλλα 

9404 90 10 – – Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά 3,7 0 

9404 90 90 – – Άλλα 3,7 0 

9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβο 
λείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές 
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη 
πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

9405 10 – Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρε 
μιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση 
εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των 
δημόσιων χώρων ή οδών 

– – Από πλαστικές ύλες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9405 10 21 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες 
πυράκτωσης 

4,7 0 

9405 10 28 – – – Άλλα 4,7 0 

9405 10 30 – – Από κεραμικές ύλες 4,7 0 

9405 10 50 – – Από γυαλί 3,7 0 

– – Από άλλες ύλες 

9405 10 91 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες 
πυράκτωσης 

2,7 0 

9405 10 98 – – – Άλλα 2,7 0 

9405 20 – Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (lampa
daires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά 

– – Από πλαστικές ύλες 

9405 20 11 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες 
πυράκτωσης 

4,7 0 

9405 20 19 – – – Άλλα 4,7 0 

9405 20 30 – – Από κεραμικές ύλες 4,7 0 

9405 20 50 – – Από γυαλί 3,7 0 

– – Από άλλες ύλες 

9405 20 91 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες 
πυράκτωσης 

2,7 0 

9405 20 99 – – – Άλλα 2,7 0 

9405 30 00 – Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα 

3,7 0 

9405 40 – Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού 

9405 40 10 – – Προβολείς 3,7 0 

– – Άλλα 

– – – Από πλαστικές ύλες 

9405 40 31 – – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες 
πυράκτωσης 

4,7 0 

9405 40 35 – – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού 4,7 0 

9405 40 39 – – – – Άλλα 4,7 0 

– – – Από άλλες ύλες 

9405 40 91 – – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες 
πυράκτωσης 

2,7 0 

9405 40 95 – – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού 2,7 0 

9405 40 99 – – – – Άλλα 2,7 0 

9405 50 00 – Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9405 60 – Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακί 
δες και παρόμοια είδη 

9405 60 20 – – Από πλαστικές ύλες 4,7 0 

9405 60 80 – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

– Μέρη 

9405 91 – – Από γυαλί 

– – – Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με 
εξαίρεση τους προβολείς) 

9405 91 11 – – – – Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδά 
λου, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) 
για πολυελαίους 

5,7 0 

9405 91 19 – – – – Άλλα [διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε 
σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταυγαστήρες 
(αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κ.λπ.] 

5,7 0 

9405 91 90 – – – Άλλα 3,7 0 

9405 92 00 – – Από πλαστικές ύλες 4,7 0 

9405 99 00 – – Άλλα 2,7 0 

9406 00 Προκατασκευές 

9406 00 11 – Κινητές κατοικίες 2,7 0 

– Άλλες 

9406 00 20 – – Από ξύλο 2,7 0 

– – Από σίδηρο ή χάλυβα 

9406 00 31 – – – Θερμοκήπια 2,7 0 

9406 00 38 – – – Άλλες 2,7 0 

9406 00 80 – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ 

9503 00 Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχο 
φόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. Άλλα παιχνίδια 
για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, 
με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους 

9503 00 10 – Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τρο 
χοφόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες 

Ατελώς 0 

– Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις και μέρη 
και εξαρτήματα αυτών 

9503 00 21 – – Κούκλες 4,7 0

EL L 127/1114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1116 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9503 00 29 – – Μέρη και εξαρτήματα Ατελώς 0 

9503 00 30 – Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτρο 
χιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα. Μικροκατασκευές, με 
κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση 

Ατελώς 0 

– Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές 

9503 00 35 – – Από πλαστική ύλη 4,7 0 

9503 00 39 – – Από άλλες ύλες Ατελώς 0 

– Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες 
υπάρξεις 

9503 00 41 – – Παραγεμισμένα 4,7 0 

9503 00 49 – – Άλλα Ατελώς 0 

9503 00 55 – Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά Ατελώς 0 

– Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) 

9503 00 61 – – Από ξύλο Ατελώς 0 

9503 00 69 – – Άλλα 4,7 0 

9503 00 70 – Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε 
εξαρτύσεις (outfits) 

4,7 0 

– Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα 

9503 00 75 – – Από πλαστική ύλη 4,7 0 

9503 00 79 – – Από άλλες ύλες Ατελώς 0 

– Άλλα 

9503 00 81 – – Όπλα-παιχνίδια Ατελώς 0 

9503 00 85 – – Μοντέλα μινιατούρες από μέταλλο που κατασκευάζονται σε 
καλούπια 

4,7 0 

– – Άλλα 

9503 00 95 – – – Από πλαστική ύλη 4,7 0 

9503 00 99 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9504 Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), 
τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνί 
δια τύπου μπόουλινγκ 

9504 10 00 – Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη 
τηλεόρασης 

Ατελώς 0 

9504 20 – Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους 

9504 20 10 – – Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) Ατελώς 0 

9504 20 90 – – Άλλα Ατελώς 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1115

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1117 von 1432

www.parlament.gv.at



ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9504 30 – Άλλα παιχνίδια, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, 
τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλα 
μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπό 
ουλινγκ 

9504 30 10 – – Παιχνίδια με οθόνη Ατελώς 0 

– – Άλλα παιχνίδια 

9504 30 30 – – – Παιχνίδια τύπου flippers Ατελώς 0 

9504 30 50 – – – Άλλα Ατελώς 0 

9504 30 90 – – Μέρη Ατελώς 0 

9504 40 00 – Παιγνιόχαρτα (τράπουλες) 2,7 0 

9504 90 – Άλλα 

9504 90 10 – – Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν 
τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμιλλας 

Ατελώς 0 

9504 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

9505 Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα είδη μαγείας και τα είδη «εκπλήξεις» 

9505 10 – Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων 

9505 10 10 – – Από γυαλί Ατελώς 0 

9505 10 90 – – Από άλλες ύλες 2,7 0 

9505 90 00 – Άλλα 2,7 0 

9506 Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό 
αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η 
επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. 
Πισίνες κάθε είδους 

– Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι 

9506 11 – – Χιονοπέδιλα (σκι) 

9506 11 10 – – – Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond) 3,7 0 

– – – Χιονοπέδιλα για χιονοδρομία (σκι) κατάβασης 

9506 11 21 – – – – Μονοσκί και χιονοσανίδες 3,7 0 

9506 11 29 – – – – Άλλα 3,7 0 

9506 11 80 – – – Άλλα χιονοπέδιλα (σκι) 3,7 0 

9506 12 00 – – Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι 3,7 0 

9506 19 00 – – Άλλα 2,7 0 

– Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), 
ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά 
αθλήματα
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9506 21 00 – – Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ) 2,7 0 

9506 29 00 – – Άλλα 2,7 0 

– Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ 

9506 31 00 – – Ράβδοι του γκολφ πλήρεις 2,7 0 

9506 32 00 – – Μπάλες 2,7 0 

9506 39 – – Άλλα 

9506 39 10 – – – Μέρη ράβδων του γκολφ 2,7 0 

9506 39 90 – – – Άλλα 2,7 0 

9506 40 – Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση 

9506 40 10 – – Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα 2,7 0 

9506 40 90 – – Άλλα 2,7 0 

– Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς 
σπάγκους 

9506 51 00 – – Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους 4,7 0 

9506 59 00 – – Άλλα 2,7 0 

– Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης 

9506 61 00 – – Μπάλες αντισφαίρισης 2,7 0 

9506 62 – – Φουσκωτές 

9506 62 10 – – – Από δέρμα 2,7 0 

9506 62 90 – – – Άλλες 2,7 0 

9506 69 – – Άλλα 

9506 69 10 – – – Μπάλες για κρίκετ ή πόλο Ατελώς 0 

9506 69 90 – – – Άλλες 2,7 0 

9506 70 – Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα 

9506 70 10 – – Παγοπέδιλα Ατελώς 0 

9506 70 30 – – Τροχοπέδιλα 2,7 0 

9506 70 90 – – Μέρη και εξαρτήματα 2,7 0 

– Άλλα 

9506 91 – – Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον 
κλασικό αθλητισμό
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9506 91 10 – – – Συσκευές άσκησης με ρυθμιζόμενο μηχανισμό αντίστασης 2,7 0 

9506 91 90 – – – Άλλα 2,7 0 

9506 99 – – Άλλα 

9506 99 10 – – – Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες Ατελώς 0 

9506 99 90 – – – Άλλα 2,7 0 

9507 Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. 
Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 
9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγίου 

9507 10 00 – Ράβδοι αλιείας 3,7 0 

9507 20 – Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παρά 
μολα) 

9507 20 10 – – Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα 1,7 0 

9507 20 90 – – Άλλα 3,7 0 

9507 30 00 – Καρούλια για την αλιεία 3,7 0 

9507 90 00 – Άλλα 3,7 0 

9508 Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα 
σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων επιχειρήσεων που προσελ 
κύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια 
θηριοτροφεία. Πλανόδια θέατρα 

9508 10 00 – Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία 1,7 0 

9508 90 00 – Άλλα 1,7 0 

96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

9601 Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε 
είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για 
λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνο 
νται με χύτευση) 

9601 10 00 – Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντό 
δοντο 

2,7 0 

9601 90 – Άλλα 

9601 90 10 – – Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές 

Ατελώς 0 

9601 90 90 – – Άλλα Ατελώς 0 

9602 00 00 Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τεχνουρ 
γήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από 
κερί, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, 
από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και 
άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, 
κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 
3503, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρυμένη 

2,2 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9603 Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, 
συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το 
χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια 
από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψηκτροποιίας. 
Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών 
από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες 

9603 10 00 – Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες 
φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή 

3,7 0 

– Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά 
της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για τον 
ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες 
που αποτελούν μέρη συσκευών 

9603 21 00 – – Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για 
οδοντοστοιχίες 

3,7 0 

9603 29 – – Άλλα 

9603 29 30 – – – Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής 3,7 0 

9603 29 80 – – – Άλλα 3,7 0 

9603 30 – Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρό 
μοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών 

9603 30 10 – – Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής 3,7 0 

9603 30 90 – – Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών 3,7 0 

9603 40 – Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνί 
κωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της διάκρισης 9603 30). 
Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα 

9603 40 10 – – Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνί 
κωμα ή παρόμοια 

3,7 0 

9603 40 90 – – Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα 3,7 0 

9603 50 00 – Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή 
οχημάτων 

2,7 0 

9603 90 – Άλλα 

9603 90 10 – – Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με 
κινητήρα 

2,7 0 

– – Άλλα 

9603 90 91 – – – Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών 
ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας 
για την περιποίηση των ζώων 

3,7 0 

9603 90 99 – – – Άλλα 3,7 0 

9604 00 00 Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού 3,7 0 

9605 00 00 Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή 
το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων 

3,7 0 

9606 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα 
μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9606 10 00 – Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους 3,7 0 

– Κουμπιά 

9606 21 00 – – Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 3,7 0 

9606 22 00 – – Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 3,7 0 

9606 29 00 – – Άλλα 3,7 0 

9606 30 00 – Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμ 
πιά 

2,7 0 

9607 Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους 

– Κλείστρα (φερμουάρ) 

9607 11 00 – – Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα 6,7 0 

9607 19 00 – – Άλλα 7,7 3 

9607 20 – Μέρη 

9607 20 10 – – Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες 
εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα) 

6,7 0 

9607 20 90 – – Άλλα 7,7 3 

9608 Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και 
μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. 
Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές 
για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για 
μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα 
συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 
9609 

9608 10 – Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια) 

9608 10 10 – – Υγρής μελάνης 3,7 0 

– – Άλλα 

9608 10 30 – – – Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

3,7 0 

– – – Άλλα 

9608 10 91 – – – – Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται 3,7 0 

9608 10 99 – – – – Άλλα 3,7 0 

9608 20 00 – Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες 
πορώδεις μύτες 

3,7 0 

– Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι 

9608 31 00 – – Για σχεδίαση με σινική μελάνη 3,7 0 

9608 39 – – Άλλοι
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9608 39 10 – – – Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

3,7 0 

9608 39 90 – – – Άλλοι 3,7 0 

9608 40 00 – Μηχανικά μολύβια 3,7 0 

9608 50 00 – Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προ 
αναφερόμενες διακρίσεις 

3,7 0 

9608 60 – Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαι 
ρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους 

9608 60 10 – – Υγρής μελάνης 2,7 0 

9608 60 90 – – Άλλα 2,7 0 

– Άλλα 

9608 91 00 – – Πένες και μύτες για πένες 2,7 0 

9608 99 – – Άλλα 

9608 99 20 – – – Από μέταλλα 2,7 0 

9608 99 80 – – – Άλλα 2,7 0 

9609 Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 9608), λεπτές 
ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από 
χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, 
κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών 

9609 10 – Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα 

9609 10 10 – – Με λεπτή ράβδο (μύτη) 2,7 0 

9609 10 90 – – Άλλα 2,7 0 

9609 20 00 – Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια 2,7 0 

9609 90 – Άλλα 

9609 90 10 – – Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρ 
βουνο για σχεδιάσεις 

2,7 0 

9609 90 90 – – Άλλα 1,7 0 

9610 00 00 Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω 
και με πλαίσιο 

2,7 0 

9611 00 00 Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση 
με ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγίδες και 
παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για 
την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με 
σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης 
που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις 
όλα για χρήση με το χέρι 

2,7 0 

9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, 
εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφή 
νουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. 
Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί 

9612 10 – Μελανοταινίες
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9612 10 10 – – Από πλαστική ύλη 2,7 0 

9612 10 20 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 
30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε πλαστικές ή μεταλλικές 
κασετίνες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γρα 
φομηχανές, στις μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
και σε άλλες μηχανές 

Ατελώς 0 

9612 10 80 – – Άλλα 2,7 0 

9612 20 00 – Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια) 2,7 0 

9613 Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της κλά 
σης 3603), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους 
εκτός από τις πέτρες και τα φιτίλια 

9613 10 00 – Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν 2,7 0 

9613 20 – Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν 

9613 20 10 – – Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος 2,7 0 

9613 20 90 – – Με άλλα συστήματα ανάμματος 2,7 0 

9613 80 00 – Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους 2,7 0 

9613 90 00 – Μέρη 2,7 0 

9614 00 Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για 
πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους 

9614 00 10 – Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα Ατελώς 0 

9614 00 90 – Άλλα 2,7 0 

9615 Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά 
και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, 
μπικουτί και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα από εκείνα 
της κλάσης 8516, και τα μέρη τους 

– Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά 
και παρόμοια είδη 

9615 11 00 – – Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες 2,7 0 

9615 19 00 – – Άλλα 2,7 0 

9615 90 00 – Άλλα 2,7 0 

9616 Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των 
σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση 
άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού 

9616 10 – Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των 
σκελετών 

9616 10 10 – – Ψεκαστήρες καλλωπισμού 2,7 0 

9616 10 90 – – Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών 2,7 0
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ΣΟ2007 Περιγραφή Βασικός δασμολογικός 
συντελεστής 

Κατηγορία σταδιακής 
κατάργησης Τιμή εισόδου 

9616 20 00 – Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλ 
λυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού 

2,7 0 

9617 00 Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολο 
γημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα 
μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες) 

– Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμο 
λογημένα, περιεκτικότητας 

9617 00 11 – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,75 l 6,7 0 

9617 00 19 – – Που υπερβαίνει τα 0,75 l 6,7 0 

9617 00 90 – Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες) 6,7 0 

9618 00 00 Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις 
για βιτρίνες 

1,7 0 

97 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

9701 Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με 
το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομη 
χανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλ 
ληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες 

9701 10 00 – Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια Ατελώς 0 

9701 90 00 – Άλλα Ατελώς 0 

9702 00 00 Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες Ατελώς 0 

9703 00 00 Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη Ατελώς 0 

9704 00 00 Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες 
αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, 
διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανά 
λογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 4907 

Ατελώς 0 

9705 00 00 Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυ 
κτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαι 
ολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέ 
ρον 

Ατελώς 0 

9706 00 00 Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών Ατελώς 0
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ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ 2-A-1 

ΚΟΡΕΑ 

1. Το παρόν προσάρτημα εφαρμόζεται στις δασμολογικές ποσοστώσεις (στο εξής «ΔΠ») που προβλέπονται στην παρούσα 
συμφωνία και καθορίζει τις τροποποιήσεις του εναρμονισμένου δασμολογίου της Κορέας (στο εξής «HSK») οι οποίες 
αντανακλούν τις ΔΠ που εφαρμόζει η Κορέα σε ορισμένα καταγόμενα εμπορεύματα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 
Ειδικότερα, τα εμπορεύματα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στο παρόν προσάρτημα υπόκεινται στους 
δασμολογικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παρόν προσάρτημα αντί στους δασμολογικούς συντελεστές που καθο 
ρίζονται στα κεφάλαια 1 έως 97 του HSK. Παρά τις τυχόν διαφορετικές διατάξεις του HSK, τα εμπορεύματα καταγωγής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ποσότητες που αναφέρονται στο παρόν προσάρτημα εισάγονται στο έδαφος της Κορέας όπως 
ορίζεται στο παρόν προσάρτημα. Επιπλέον, οποιαδήποτε ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων που εισάγεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ΔΠ που προβλέπεται στο παρόν προσάρτημα δεν προσμετράται στο εντός της ποσόστωσης 
ποσό τυχόν ΔΠ που προβλέπονται για τα εν λόγω εμπορεύματα αλλού στο HSK. 

Σύστημα δημοπρασίας για ορισμένες ΔΠ που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία 

2. Η Κορέα δύναται να χρησιμοποιεί σύστημα δημοπρασίας, του οποίου τους όρους καθορίζουν από κοινού τα συμβαλλόμενα 
μέρη με απόφαση της Επιτροπής Εμπορικών Συναλλαγών, ώστε να διαχειρίζεται και να εφαρμόζει τις ΔΠ που προβλέπονται 
στις παραγράφους 6, 8, 10 και 11, με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου α) ( 1 ): 

α) i) Αν ποσοστό μικρότερο από 95 τοις εκατό της εντός της ποσόστωσης ποσότητας μιας δημοπρατηθείσας ΔΠ 
χρησιμοποιείται για δύο από τρία συναπτά έτη, κατόπιν έγγραφου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορικών Συναλλαγών όσον αφορά τη λειτουργία του 
συστήματος δημοπρασίας, με σκοπό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της ελλιπούς χρησιμοποίησης. 
Κατά τις διαβουλεύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά· 

ii) Τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος· 

iii) Η Κορέα εφαρμόζει οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στην Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα 
μέρη σχετικά με μέτρα που διευκολύνουν την πλήρη χρησιμοποίηση της δημοπρατηθείσας ΔΠ εντός 60 ημερών από 
τη λήψη της απόφασης ή έως οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη· και 

iv) Η Κορέα επιτρέπει την είσοδο των εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της σχετικής ΔΠ 
σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα, αν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

A) η Κορέα δεν εφαρμόζει απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο iii)· ή 

B) οι διαβουλεύσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο α) σημείο i) δεν καταλήγουν σε απόφαση εντός 90 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος διαβούλευσης ή έως οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία 
ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη· 

β) Κατόπιν έγγραφου αιτήματος ενός από τα δύο μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται για οποιοδήποτε ζήτημα 
αφορά την εφαρμογή ή τη λειτουργία της παρούσας παραγράφου. Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το μέρος λαμβάνει το αίτημα διαβούλευσης, ή έως οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Σύστημα αδειοδότησης για ορισμένες ΔΠ που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία 

3. Η Κορέα δύναται να χρησιμοποιεί ένα σύστημα αδειοδότησης για τη διαχείριση και εφαρμογή των ΔΠ που προβλέπονται 
στις παραγράφους 7, 9, 11, 12, 13, 14 και 15, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του στοιχείου α). Τα 
συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν από κοινού, στην Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
του συστήματος αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας για τη λήψη ποσοτήτων ΔΠ, καθώς και τυχόν 
αλλαγές ή τροποποιήσεις τους: 

α) i) Αν ποσοστό μικρότερο από 95 τοις εκατό της εντός της ποσόστωσης ποσότητας μιας ΔΠ χρησιμοποιείται για δύο 
από τρία συναπτά έτη, κατόπιν έγγραφου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύο 
νται στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορικών Συναλλαγών όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος χορήγησης, με 
σκοπό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της ελλιπούς χρησιμοποίησης της εντός της ποσόστωσης 
ποσότητας. Κατά τις διαβουλεύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά· 

ii) Τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος·

EL L 127/1124 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 
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iii) Η Κορέα εφαρμόζει οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στην Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα 
μέρη κατά τις διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα για τη διευκόλυνση της πλήρους χρησιμοποίησης της ΔΠ εντός 
60 ημερών από τη λήψη της απόφασης ή έως οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα 
μέρη· και 

iv) Η Κορέα επιτρέπει την είσοδο των εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της σχετικής ΔΠ 
σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα, αν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

A) η Κορέα δεν εφαρμόζει απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο iii)· ή 

B) οι διαβουλεύσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο α) σημείο i) δεν καταλήγουν σε απόφαση εντός 90 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος διαβούλευσης ή έως οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία 
ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη· 

β) Κατόπιν έγγραφου αιτήματος ενός από τα δύο μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται για οποιοδήποτε ζήτημα 
αφορά την εφαρμογή ή τη λειτουργία της παρούσας παραγράφου. Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το μέρος λαμβάνει το αίτημα διαβούλευσης ή έως οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις 

4. Η Κορέα δύναται να ζητήσει την εισαγωγή, αγορά ή διανομή ενός εμπορεύματος καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
έδαφός της από κρατική εμπορική επιχείρηση μόνο αν υπάρχει σχετική συμφωνία των μερών και με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αυτά ορίζουν. 

Πλατύψαρα 

5. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 800 

2 800 

3 864 

4 933 

5 1 008 

6 1 088 

7 1 175 

8 1 269 

9 1 371 

10 1 481 

11 1 599 

12 1 727 

13 Απεριόριστη 

Η είσοδος των εν λόγω ποσοτήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «12-A», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ιε) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στην ακόλουθη διάταξη του HSK: 0303.39.0000. 

Γάλα ή κρέμα σε σκόνη με λιγότερο από 1,5 τοις εκατό σε λιπαρές ουσίες και βουτυρόγαλα 

Γάλα και κρέμα σε σκόνη με προσθήκη και χωρίς προσθήκη γλυκαντικών και με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει 
το 1,5 τοις εκατό (πλήρες γάλα σε σκόνη)
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Γάλα και κρέμα (εβαπορέ) με προσθήκη ή χωρίς προσθήκη γλυκαντικών και/ή μη συμπυκνωμένο/-ή 

6. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 1 000 

2 1 000 

3 1 030 

4 1 060 

5 1 092 

6 1 125 

7 1 159 

8 1 194 

9 1 229 

10 1 266 

11 1 304 

12 1 343 

13 1 384 

14 1 425 

15 1 468 

16 1 512 

Μετά το έτος 16, η εντός της ποσόστωσης ποσότητα παραμένει ίδια με την ποσότητα του έτους 16. Η εμπορική 
εταιρεία «Korea Agro-Fisheries Trade Corporation» διαχειρίζεται αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της ποσόστωσης 
ποσότητα μέσω τριμηνιαίων δημοπρασιών (Δεκέμβριος, Μάρτιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος). 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Ε», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ιθ) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 0402.10.1010, 0402.10.1090, 
0402.10.9000, 0402.21.1000, 0402.21.9000, 0402.29.0000, 0402.91.1000, 0402.91.9000, 0402.99.1000, 
0402.99.9000 και 0403.90.1000. 

Ορρός γάλακτος 

7. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 3 350 

2 3 350 

3 3 450 

4 3 554 

5 3 660 

6 3 770 

7 3 883 

8 4 000 

9 4 120 

10 4 243 

11 Απεριόριστη 

Ο σύνδεσμος κορεατικών βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων «Korea Dairy Industries Association» διαχειρίζεται 
αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της ποσόστωσης ποσότητα σε παλαιούς και νέους εισαγωγείς μέσω ενός 
συστήματος αδειοδότησης. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «10-Β», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ιδ) του παραρτήματος 2-A.
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γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 0404.10.1010, 0404.10.1090, 
0404.10.2110, 0404.10.2120, 0404.10.2130, 0404.10.2190 και 0404.10.2900. 

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα 

8. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 350 

2 350 

3 360 

4 371 

5 382 

6 393 

7 405 

8 417 

9 430 

10 443 

11 Απεριόριστη 

Η εμπορική εταιρεία «Korea Agro-Fisheries Trade Corporation» διαχειρίζεται αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της 
ποσόστωσης ποσότητα μέσω δημοπρασίας· η συνολική εντός της ποσόστωσης ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων 
καθίσταται διαθέσιμη κατά την πρώτη δημοπρασία του έτους, η οποία πραγματοποιείται τον πρώτο μήνα κάθε έτους. 
Οποιαδήποτε ποσότητα δεν χορηγείται κατά την πρώτη δημοπρασία καθίσταται διαθέσιμη σε μεταγενέστερη δημοπρασία 
το αργότερο τη 15η ημέρα του τρίτου μήνα, και σε επόμενες δημοπρασίες, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της 
προηγούμενης δημοπρασίας. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «10», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 0405.10.0000 και 0405.90.0000. 

Τυριά νωπά, πηγμένο γάλα για τυρί, τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, τυριά λιωμένα και κάθε άλλος τύπος τυριού 

9. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 4 560 

2 4 560 

3 4 696 

4 4 837 

5 4 982 

6 5 132 

7 5 286 

8 5 444 

9 5 608 

10 5 776 

11 5 949 

12 6 128 

13 6 312 

14 6 501 

15 6 696 

16 Απεριόριστη
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Ο σύνδεσμος κορεατικών βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων «Korea Dairy Industries Association» διαχειρίζεται 
αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της ποσόστωσης ποσότητα σε παλαιούς και νέους εισαγωγείς μέσω ενός 
συστήματος αδειοδότησης. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «15», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ι) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 0406.10.1000, 0406.20.0000, 
0406.30.0000 και 0406.90.0000 (η διάταξη 0406.90.0000 περιλαμβάνει το τυρί cheddar). Αρχής γενομένης από 
το έτος 11, το τυρί cheddar θα απαλλάσσεται από δασμούς και δεν θα υπάγεται πλέον σε ΔΠ. 

Μέλι φυσικό 

10. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 50 

2 50 

3 51 

4 53 

5 54 

6 56 

7 57 

8 59 

9 61 

10 63 

11 65 

12 67 

13 69 

14 71 

15 73 

16 75 

Μετά το έτος 16, η εντός της ποσόστωσης ποσότητα παραμένει ίδια με την ποσότητα του έτους 16. Η εμπορική 
εταιρεία «Korea Agro-Fisheries Trade Corporation» διαχειρίζεται αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της ποσόστωσης 
ποσότητα μέσω τριμηνιαίων δημοπρασιών (Δεκέμβριος, Μάρτιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος). 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Ε», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ιθ) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στην ακόλουθη διάταξη του HSK: 0409.00.0000. 

Πορτοκάλια 

11. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

6 20 

7 40 

8 40 

9 40 

10 40 

11 40 

12 60
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Μετά το έτος 12, η εντός της ποσόστωσης ποσότητα παραμένει ίδια με την ποσότητα του έτους 12. 

Η εμπορική εταιρεία «Korea Agro-Fisheries Trade Corporation» διαχειρίζεται αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της 
ποσόστωσης ποσότητα μέσω ετήσιας δημοπρασίας κατά τα έτη 1 έως 11 και, από το έτος 12, μέσω ενός συστήματος 
αδειοδότησης το οποίο βασίζεται σε παλαιότερες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν κατά την πλέον πρόσφατη τριετία. 
Η εν λόγω εταιρεία πραγματοποιεί δημοπρασίες και χορηγεί τις άδειες εισαγωγής τον Αύγουστο κάθε έτους. Οι 
εισαγωγείς επιτρέπεται να εισάγουν τις αδασμολόγητες ποσότητες από την 1η Σεπτεμβρίου έως την τελευταία ημέρα 
του Φεβρουαρίου. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας παραγωγών, που έχει κατα 
χωριστεί ως εισαγωγέας δυνάμει του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου της Κορέας θα είναι επιλέξιμος να υποβάλει 
αίτηση και να εξεταστεί ως υποψήφιος για τη χορήγηση αδασμολόγητων ποσοτήτων. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «S-Β», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ιη) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στην ακόλουθη διάταξη του HSK: 0805.10.0000. 

Βύνη και κριθή ζυθοποιίας 

12. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 10 000 

2 10 000 

3 10 800 

4 11 600 

5 12 400 

6 12 772 

7 13 155 

8 13 549 

9 13 956 

10 14 375 

11 14 806 

12 15 250 

13 15 707 

14 16 179 

15 16 664 

16 Απεριόριστη 

Η εμπορική εταιρεία «Korea Agro-Fisheries Trade Corporation» διαχειρίζεται τις άδειες για τις εν λόγω ΔΠ από την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα κάθε έτους σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα, 
ανταποκρινόμενη στις αιτήσεις που λαμβάνει εγγράφως. Από την πρώτη εργάσιμη ημέρα έως την τελευταία ημέρα του 
πρώτου μήνα, αν η συνολική ποσότητα ΔΠ που ζητείται από τους αιτούντες υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα ΔΠ για 
το συγκεκριμένο έτος, η εν λόγω εταιρεία χορηγεί αναλογικά τις ποσότητες ΔΠ στους αιτούντες. 

Αν η συνολική ποσότητα ΔΠ που ζητείται τον πρώτο μήνα είναι μικρότερη από τη συνολική ποσότητα ΔΠ για το έτος, 
η εν λόγω εταιρεία εξακολουθεί να χορηγεί τις ΔΠ σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα έως το 
τέλος του έτους. Κάθε άδεια που εκδίδει η εν λόγω εταιρεία σε αιτούντες ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία 
έκδοσης· οι αχρησιμοποίητες άδειες επιστρέφονται στην εταιρεία, όταν παρέρχεται η περίοδος των 90 ημερών. Η εν 
λόγω εταιρεία ανακατανέμει τις αχρησιμοποίητες ποσότητες στους αιτούντες σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης 
κατά προτεραιότητα εντός 45 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των αδειών. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «15», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ι) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 1003.00.1000 και 1107.10.0000.
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Παρασκευασμένο ξηρό γάλα και άλλα 

13. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 450 

2 450 

3 463 

4 477 

5 491 

6 506 

7 521 

8 537 

9 553 

10 570 

11 Απεριόριστη 

Ο σύνδεσμος κορεατικών βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων «Korea Dairy Industries Association» διαχειρίζεται 
αυτές τις ΔΠ και κατανέμει την εντός της ποσόστωσης ποσότητα σε παλαιούς και νέους εισαγωγείς μέσω ενός 
συστήματος αδειοδότησης. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «10», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 1901.10.1010 και 1901.10.1090. 

Συμπληρωματικές ζωοτροφές 

14. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 5 500 

2 5 500 

3 5 665 

4 5 834 

5 6 009 

6 6 190 

7 6 376 

8 6 567 

9 6 764 

10 6 967 

11 7 176 

12 7 391 

13 Απεριόριστη 

Οι ενώσεις «Korea Feed Ingredients Association» και «Korea Feed Milk Replacer Association» διαχειρίζονται αυτές τις 
ΔΠ και κατανέμουν την εντός της ποσόστωσης ποσότητα μέσω συστημάτων αδειοδότησης. Αυτές οι ΔΠ κατανέμονται 
βάσει, αφενός, της ποσότητας των καταγόμενων προϊόντων που περιγράφονται στο στοιχείο γ) η οποία εισάγεται από 
τους αιτούντες κατά τη διάρκεια των 24 μηνών που προηγούνται του έτους για το οποίο εκδόθηκε η άδεια και, 
αφετέρου, της ποσότητας των καταγόμενων προϊόντων που ζητήθηκε από τους αιτούντες για το έτος.
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β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «12», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στην ακόλουθη διάταξη του HSK: 2309.90.2010, 2309.90.2020, 2309.90.2099 
και 2309.90.9000. 

Δεξτρίνες 

15. α) Στον ακόλουθο πίνακα καθορίζεται η συνολική ποσότητα των περιγραφόμενων στο στοιχείο γ) εμπορευμάτων καταγω 
γής Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας επιτρέπεται η είσοδος χωρίς την καταβολή δασμών για ένα συγκεκριμένο έτος: 

Έτος Ποσότητα 
(μετρικοί τόνοι) 

1 28 000 

2 28 000 

3 30 500 

4 33 000 

5 35 000 

6 36 050 

7 37 131 

8 38 245 

9 39 392 

10 40 574 

11 41 791 

12 43 045 

13 Απεριόριστη 

Η εμπορική εταιρεία «Korea Agro-Fisheries Trade Corporation» διαχειρίζεται τις άδειες για τις εν λόγω ΔΠ από την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα κάθε έτους σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα, 
ανταποκρινόμενη στις αιτήσεις που λαμβάνει εγγράφως. Από την πρώτη εργάσιμη ημέρα έως την τελευταία ημέρα του 
πρώτου μήνα κάθε έτους, αν η συνολική ποσότητα ΔΠ που ζητείται από τους αιτούντες υπερβαίνει τη συνολική 
ποσότητα ΔΠ για το συγκεκριμένο έτος, η εν λόγω εταιρεία χορηγεί αναλογικά τις ποσότητες ΔΠ στους αιτούντες. 

Αν η συνολική ποσότητα ΔΠ που ζητείται τον πρώτο μήνα είναι μικρότερη από τη συνολική ποσότητα ΔΠ για το έτος, 
η εν λόγω εταιρεία εξακολουθεί να χορηγεί τις ΔΠ σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα έως το 
τέλος του έτους. Κάθε άδεια που εκδίδει η εν λόγω εταιρεία σε αιτούντες ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία 
έκδοσης· οι αχρησιμοποίητες άδειες επιστρέφονται στην εταιρεία, όταν παρέρχεται η περίοδος των 90 ημερών. Η εν 
λόγω εταιρεία ανακατανέμει τις αχρησιμοποίητες ποσότητες στους αιτούντες σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης 
κατά προτεραιότητα εντός 45 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των αδειών. 

β) Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο 
στοιχείο α) καταργούνται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «12», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η) του παραρτήματος 2-A. 

γ) Τα στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται στις ακόλουθες διατάξεις του HSK: 3505.10.4010, 3505.10.4090, 
3505.10.5010 και 3505.10.5090.
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ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ 2-A-2 

ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΕ 

1. Το παρόν προσάρτημα ορίζει τις τροποποιήσεις του συστήματος τιμών εισόδου που εφαρμόζει το μέρος ΕΕ σε ορισμένα 
οπωροκηπευτικά σύμφωνα με το κοινό δασμολόγιο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής, 
της 19ης Σεπτεμβρίου 2008 (και τις μεταγενέστερες πράξεις) και στον πίνακα CXL του ΠΟΕ για την ΕΕ. Ειδικότερα, τα 
εμπορεύματα καταγωγής Κορέας που περιλαμβάνονται στο παρόν προσάρτημα υπάγονται στο σύστημα τιμών εισόδου που 
καθορίζεται στο παρόν προσάρτημα αντί στο σύστημα τιμών εισόδου που καθορίζεται στο κοινό δασμολόγιο που προβλέ 
πεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2008 (και τις μεταγενέστερες πράξεις) 
και στον πίνακα CXL του ΠΟΕ για την ΕΕ. 

2. Για τα εμπορεύματα καταγωγής Κορέας στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει το σύστημά της τιμών εισόδου σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2008, και τον πίνακα CXL του ΠΟΕ για την ΕΕ, 
οι κατ’ αξίαν δασμοί στα εν λόγω εμπορεύματα καταργούνται σύμφωνα με τις κατηγορίες σταδιακής κατάργησης, όπως 
ορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2-A. 

3. Οι ειδικοί δασμοί που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1549/2006 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2006, για 
τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 δεν υπάγονται στην κατάργηση των δασμών σύμφωνα με τις κατηγορίες 
σταδιακής κατάργησης, όπως ορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 2-A. Αντιθέτως, οι δασμοί: 

α) καταργούνται πλήρως με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας για τα ακόλουθα εμπορεύματα: 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

0707 00 05 Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0808 20 50 Αχλάδια νωπά (εκτός από αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1η Αυγούστου έως 
31 Δεκεμβρίου) 

0809 20 05 Βύσσινα «Prunus cerasus», νωπά 

0809 20 95 Κεράσια, νωπά (εκτός από βύσσινα «Prunus cerasus») 

2009 61 10 Χυμοί σταφυλιών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, που δεν έχουν υποστεί 
ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, αξίας 
Brix <= 30 σε 20 °C και αξίας > 18 € τα 100 kg καθαρού βάρους 

2009 69 19 Χυμοί σταφυλιών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, που δεν έχουν υποστεί 
ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, αξίας 
Brix > 67 σε 20 °C και αξίας > 22 € τα 100 kg καθαρού βάρους 

2009 69 51 Συμπυκνωμένοι χυμοί σταφυλιών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, που 
δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, αξίας Brix > 30 αλλά <= 67 σε 20 °C και αξίας > 18 € τα 100 kg καθαρού βάρους 

2009 69 59 Χυμοί σταφυλιών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, που δεν έχουν υποστεί 
ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, αξίας 
Brix > 30 αλλά <= 67 σε 20 °C και αξίας > 18 € τα 100 kg καθαρού βάρους (εκτός από τους 
συμπυκνωμένους) 

2204 30 92 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, συμπυκνωμένος υπό την έννοια της συμπλη 
ρωματικής σημείωσης 7 του κεφαλαίου 22, πυκνότητας <= 1,33 g/cm 3 σε 20 °C και με απο 
κτημένο αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο <= 1 % vol, αλλά > 0,5 % vol (εκτός από τον μούστο του 
οποίου η ζύμωση σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης) 

2204 30 94 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, μη συμπυκνωμένος, πυκνότητας 
<= 1,33 g/cm 3 σε 20 °C και με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο <= 1 % vol, αλλά 
> 0,5 % vol (εκτός από τον μούστο του οποίου η ζύμωση σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης) 

2204 30 96 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, συμπυκνωμένος υπό την έννοια της συμπλη 
ρωματικής σημείωσης 7 του κεφαλαίου 22, πυκνότητας > 1,33 g/cm 3 σε 20 °C και με αποκτη 
μένο αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο <= 1 % vol αλλά > 0,5 % vol (εκτός από τον μούστο του οποίου 
η ζύμωση σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης) 

2204 30 98 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, μη συμπυκνωμένος, πυκνότητας > 1,33 g/cm 3 
σε 20 °C και με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο <= 1 % vol αλλά > 0,5 % vol (εκτός από 
τον μούστο του οποίου η ζύμωση σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης)
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β) καταργούνται για τα ακόλουθα εμπορεύματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Κατάργηση 

0709 90 70 Κολοκυθάκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη την πρώτη ημέρα του έτους 5 

0709 90 80 Αγκινάρες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη την πρώτη ημέρα του έτους 10 

0805 20 10 Νωπές ή ξερές κλημεντίνες την πρώτη ημέρα του έτους 15 

0805 20 50 Νωπά ή ξερά μανταρίνια και wilkings την πρώτη ημέρα του έτους 15 

0805 20 70 Νωπά ή ξερά μανταρίνια tangerines την πρώτη ημέρα του έτους 15 

0805 20 90 Εσπεριδοειδή του είδους tangelo, ortanique, malaquina και 
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή ξερά (εκτός από 
κλημεντίνες, μανταρίνια του είδους monreales και satsumas, 
μανταρίνια και εκείνα των ειδών wilkings και tangerines) 

την πρώτη ημέρα του έτους 15 

0805 50 10 Λεμόνια «Citrus limon, Citrus limonum», νωπά ή ξερά την πρώτη ημέρα του έτους 2 

0806 10 10 Νωπά επιτραπέζια σταφύλια την πρώτη ημέρα του έτους 17 

0808 10 80 Μήλα νωπά (εκτός από μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζο 
νται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου) 

την πρώτη ημέρα του έτους 
10/20 ( 1 ) 

0809 10 00 Βερίκοκα νωπά την πρώτη ημέρα του έτους 7 

0809 30 10 Ροδάκινα του είδους nectarines, νωπά την πρώτη ημέρα του έτους 10 

0809 30 90 Ροδάκινα, νωπά (εκτός των nectarines) την πρώτη ημέρα του έτους 10 

0809 40 05 Δαμάσκηνα, νωπά την πρώτη ημέρα του έτους 10 

( 1 ) Την πρώτη ημέρα του έτους 20 για την ποικιλία fuji. 

γ) διατηρούνται για τα ακόλουθα εμπορεύματα: 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

0702 00 00 Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 

0805 10 20 Πορτοκάλια γλυκά, νωπά 

0805 20 30 Μανταρίνια του είδους monreales και satsumas, νωπά ή ξερά 

4. Ο ειδικός δασμός δυνάμει της παραγράφου 3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον χαμηλότερο ειδικό δασμό πο υ επιβάλλεται στο 
μάλλον ευνοούμενο κράτος (ΜΕΚ) ή τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ που ισχύει την αμέσως προηγούμενη 
ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-B 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν 
δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, και ιδίως της συμφωνίας ΤΕΕΣ, αναγνωρίζουν 
τη σημασία που έχουν τα ηλεκτρονικά προϊόντα για την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και το εμπόριο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, και επιβεβαι 
ώνουν τους κοινούς τους στόχους και αρχές, που έγκεινται στα εξής: 

α) στη σταδιακή και ταυτόχρονη κατάργηση δασμολογικών και μη δασμο 
λογικών εμποδίων στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές· 

β) στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών συνθηκών αγοράς, με βάση τις αρχές 
του ανοικτού χαρακτήρα, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της αναλογι 
κότητας και της διαφάνειας· 

γ) στην προοδευτική ευθυγράμμιση των εσωτερικών κανονιστικών ρυθμί 
σεών τους με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα· 

δ) στην προώθηση «μίας δοκιμής» και, κατά περίπτωση, μιας δήλωσης 
συμμόρφωσης του προμηθευτή μέσω της κατάργησης αλληλεπικαλυπτό 
μενων και υπερβολικά επαχθών διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφω 
σης· 

ε) στην εφαρμογή κατάλληλων κανονιστικών και νομικών μηχανισμών όσον 
αφορά την ευθύνη για τα προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς· και 

στ) στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό, αφενός, τη μεγαλύτερη 
συνεχή ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών που θα είναι επωφελής 
και για τα δύο μέρη και, αφετέρου, την καλύτερη ποιότητα των προϊ 
όντων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και η 
ασφάλεια των προϊόντων. 

2. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρότυπο, τεχνικό 
κανονισμό και διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που κάθε μέρος 
μπορεί να εισάγει ή να διατηρεί όσον αφορά την ασφάλεια και την ηλε 
κτρομαγνητική συμβατότητα (στο εξής «ΗΜΣ») του ηλεκτρικού και ηλεκτρο 
νικού εξοπλισμού, του επαγγελματικού ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού, των 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και των ηλεκτρονικών καταναλωτικών 
ειδών που προσδιορίζονται στο προσάρτημα 2-B-1 (στο εξής «καλυπτόμενα 
προϊόντα»). 

Άρθρο 2 

Διεθνή πρότυπα και φορείς τυποποίησης 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (στο εξής «ISO»), η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (στο 
εξής «IEC») και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (στο εξής «ITU») είναι 
οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς τυποποίησης για την ηλεκτρομαγνητική συμβα 
τότητα και την ασφάλεια των καλυπτόμενων προϊόντων ( 1 ). 

2. Όταν υπάρχουν σχετικά διεθνή πρότυπα καθιερωμένα από τους φορείς 
ISO, IEC και ITU, τα συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποιούν αυτά τα διεθνή 
πρότυπα ή τα οικεία μέρη αυτών ως βάση για οποιοδήποτε πρότυπο, τεχνικό 
κανονισμό ή διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ( 2 ). 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε οι φορείς τους τυποποίησης 
να συμμετέχουν στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων στους φορείς ISO, IEC 
και ITU, και δεσμεύονται για τη διεξαγωγή μεταξύ τους διαβουλεύσεων με 
σκοπό την καθιέρωση κοινών προσεγγίσεων. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης 

Όταν ένα μέρος ζητεί διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης με τεχνι 
κούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή την ασφάλεια 
των καλυπτόμενων προϊόντων, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες ( 3 ): 

α) δεν καταρτίζονται, εγκρίνονται ή εφαρμόζονται διαδικασίες διαπίστωσης 
της συμμόρφωσης με σκοπό ή με αποτέλεσμα τη δημιουργία περιττών 
εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές με το άλλο μέρος· 

β) αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν παράρτημα, συμπεριλαμβα 
νομένων των μεταβατικών ρυθμίσεων του άρθρου 4, κάθε μέρος δέχεται 
στην αγορά του προϊόντα ( 4 ) με βάση μία ή περισσότερες από τις ακό 
λουθες διαδικασίες ως διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης με 
τους τεχνικούς κανονισμούς του για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
ή την ασφάλεια των καλυπτόμενων προϊόντων: 

i) δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή χωρίς να απαιτείται η 
παρέμβαση οποιουδήποτε φορέα εκτίμησης της συμμόρφωσης ή η 
δοκιμή του προϊόντος από αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών· 

ii) δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή η οποία βασίζεται σε 
έκθεση δοκιμών από οποιοδήποτε εργαστήριο δοκιμών στο έδαφος 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους το οποίο έχει κοινοποιηθεί από 
το συμβαλλόμενο μέρος κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη κοινοποίηση. Το κοινο 
ποιούν συμβαλλόμενο μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την 
κοινοποίηση οποιουδήποτε εργαστηρίου που είναι αρμόδιο ( 5 ) να 
διενεργεί τις σχετικές δοκιμές στο έδαφός του, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση ή επαλήθευση από το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής. Το 
συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής δύναται να ζητήσει την υποβολή της 
δήλωσης συμμόρφωσης από τον προμηθευτή προτού το προϊόν 
κυκλοφορήσει στην αγορά του και να ζητήσει η δήλωση αυτή να 
αναφέρει το όνομα του εργαστηρίου δοκιμών που εξέδωσε την 
έκθεση δοκιμών, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης 
δοκιμής. Το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής μπορεί επίσης να ζητή 
σει αντίγραφο της έκθεσης δοκιμής, μαζί με κατάλογο κρίσιμων 
συστατικών στοιχείων, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για το προϊόν, καθώς και γενική περιγραφή 
του προϊόντος· ή 

iii) δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή η οποία βασίζεται σε 
έκθεση δοκιμών που εκδίδεται από: 

A) οποιοδήποτε εργαστήριο δοκιμών του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους που έχει συνάψει προαιρετικές ρυθμίσεις για την αμοι 
βαία αποδοχή των εκθέσεων δοκιμών με έναν ή περισσότερους 
φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται/-ονται από 
το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής· ή
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( 1 ) Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μελλοντικά, με απόφαση της 
Επιτροπής Εμπορίου τυχόν νέους διεθνείς φορείς τυποποίησης τους οποίους θεω 
ρούν κατάλληλους για την εφαρμογή τους παρόντος άρθρου. 

( 2 ) Αν δεν υπάρχουν τέτοια διεθνή πρότυπα ή αν το συμβαλλόμενο μέρος έχει εγκρίνει 
πρότυπο, τεχνικό κανονισμό ή διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που διαφέ 
ρει από των διεθνών προτύπων, το συμβαλλόμενο μέρος περιορίζει το δικό του 
πρότυπο, τεχνικό κανονισμό ή διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης στο βαθμό 
που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των θεμιτών στόχων σχετικά με την ασφάλεια 
και άλλες επιταγές δημοσίου συμφέροντος και, κατά περίπτωση, τα βασίζει σε 
προδιαγραφές προϊόντων ως προς τις επιδόσεις παρά ως προς τον σχεδιασμό ή 
τα περιγραφικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το κεφάλαιο τέσσερα («Τεχνικά εμπό 
δια στις εμπορικές συναλλαγές»). 

( 3 ) Κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, στο μέλλον, διαβεβαίωση της διαπί 
στωσης συμμόρφωσης για οποιοδήποτε προϊόν που δεν εμπίπτει επί του παρόντος 
σε διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης, περίπτωση στην οποία το μέρος 
πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος παραρτή 
ματος. 

( 4 ) Η άδεια κυκλοφορίας ενός προϊόντος στην αγορά σύμφωνα με το παρόν στοιχείο 
περιλαμβάνει την άδεια τοποθέτησης τυχόν υποχρεωτικών σημάτων που απαιτού 
νται για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. 

( 5 ) Τα συγκεκριμένα εργαστήρια δοκιμών που είναι αρμόδια στο κοινοποιούν συμβαλ 
λόμενο μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία του, τα οποία λαμβάνουν διαπίστευση 
(π.χ. δυνάμει του ISO/IEC 17025) από τον φορέα διαπίστευσης ή που είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση των προϊόντων μετά την κυκλοφορία τους στην 
αγορά όσον αφορά την εκτίμηση της συμμόρφωσης στο κοινοποιούν συμβαλλό 
μενο μέρος, θεωρούνται αρμόδια για την εκτέλεση του καθήκοντος που προβλέ 
πεται στο παρόν παράρτημα.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1136 von 1432

www.parlament.gv.at



B) εργαστήριο δοκιμών του φορέα πιστοποίησης του άλλου συμ 
βαλλόμενου μέρους που συμμετέχει στο δίκτυο IECEE-CB, συνο 
δευόμενο από έγκυρο πιστοποιητικό δοκιμής του φορέα πιστο 
ποίησης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του 
δικτύου IECEE-CB και τις δεσμεύσεις των οικείων μερών. 

Το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής, προτού το προϊόν τεθεί σε 
κυκλοφορία στην αγορά του, δύναται να ζητήσει την επανεξέταση 
της δήλωσης συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης 
δοκιμής, μαζί με κατάλογο κρίσιμων συστατικών στοιχείων, που θα 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για το 
προϊόν, καθώς και γενική περιγραφή του προϊόντος. 

Η επιλογή της διαδικασίας μεταξύ εκείνων που περιγράφονται στο παρόν 
στοιχείο εναπόκειται σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που προβλέπονται στο προσάρτημα 2-B-2· 

γ) τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται τον προμηθευτή ως αποκλειστικά 
υπεύθυνο για την έκδοση, την τροποποίηση ή την ανάκληση της δήλω 
σης συμμόρφωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ζητήσουν η 
δήλωση συμμόρφωσης να φέρει ημερομηνία και να προσδιορίζει τον 
προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του προμηθευτή στο 
έδαφός τους, το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευα 
στή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να υπογράφουν τη 
δήλωση, τα προϊόντα που καλύπτονται από τη δήλωση και τους εφαρ 
μοζόμενους τεχνικούς κανονισμούς προς τους οποίους δηλώνεται συμ 
μόρφωση. Όταν η δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή αφορά 
παρτίδα προϊόντων, καλύπτει κάθε στοιχείο της παρτίδας. Όταν διενερ 
γείται δοκιμή, η επιλογή του εργαστηρίου δοκιμής θα εναπόκειται στον 
προμηθευτή· και 

δ) πέραν των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
ζητούν οποιαδήποτε μορφή καταχώρισης προϊόντων η οποία μπορεί να 
αποτρέπει ή να καθυστερεί με άλλον τρόπο την κυκλοφορία προϊόντων 
στην αγορά τα οποία συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανονισμούς 
του συμβαλλόμενου μέρους. Στο βαθμό που τα συμβαλλόμενα μέρη 
επανεξετάζουν τη δήλωση του προμηθευτή σύμφωνα με το στοιχείο β) 
σημείο iii), η επανεξέταση περιορίζεται αποκλειστικά στην επαλήθευση, 
βάσει των προσκομισθέντων εγγράφων, ότι η δοκιμή διενεργήθηκε σύμ 
φωνα με τους οικείους τεχνικούς κανονισμούς των συμβαλλομένων 
μερών και ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω 
έγγραφα είναι πλήρεις. Η εν λόγω επανεξέταση δεν πρέπει να καθυστερεί 
την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά των συμβαλλομένων μερών· 
η δήλωση γίνεται δεκτή, χωρίς εξαιρέσεις, αν τα προϊόντα συμμορφώνο 
νται με τους τεχνικούς κανονισμούς των συμβαλλομένων μερών και τα 
προσκομισθέντα έγγραφα είναι πλήρη. Σε περίπτωση απόρριψης της 
δήλωσης, το συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί την απόφασή του στον 
προμηθευτή αμέσως, επεξηγώντας λεπτομερώς τους λόγους της απόρρι 
ψης και τον τρόπο εξάλειψής τους από τον προμηθευτή, και παρουσιά 
ζοντας αναλυτικά τις δυνατότητες προσφυγής κατά αυτής της απόφασης. 

Άρθρο 4 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνεται με το άρθρο 3 στοιχείο β) του 
παρόντος παραρτήματος κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, 
ενώ η Κορέα συμμορφώνεται με το εν λόγω στοιχείο εντός τριών ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

2. Κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1, αν, 
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κορέα καταστήσει 
υποχρεωτική την πιστοποίηση ενός προϊόντος που εμπίπτει στο παρόν 
παράρτημα με τους τεχνικούς κανονισμούς της για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και την ασφάλεια των καλυπτόμενων προϊόντων, συμπεριλαμ 
βανομένης της διενέργειας δοκιμών από τρίτο μέρος, η Κορέα δύναται να 
ζητήσει να κάνει δεκτό το εν λόγω προϊόν στην αγορά της ( 1 ): 

α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από φορέα εκτίμησης της συμμόρφωσης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος έχει οριστεί ως «κοινοποιημένος 
φορέας» σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρω 
παϊκή Ένωση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των φορέων 
εκτίμησης της συμμόρφωσης στο έδαφός της, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση ή επαλήθευση από την Κορέα, και κοινοποιεί στην Κορέα τον 
κατάλογό της των οικείων φορέων μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα 
συμφωνία και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση· ή 

β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς της το 
οποίο εκδίδεται από φορέα εκτίμησης της συμμόρφωσης που έχει οριστεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της Κορέας. Η Κορέα κάνει δεκτά τα εν λόγω 
πιστοποιητικά με βάση έκθεση δοκιμής που εκδίδεται από: 

i) οποιοδήποτε εργαστήριο δοκιμών του Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει 
συνάψει προαιρετικές ρυθμίσεις για την αμοιβαία αποδοχή των εκθέ 
σεων δοκιμών με έναν ή περισσότερους φορείς εκτίμησης της συμ 
μόρφωσης που καθορίζονται από την Κορέα· ή 

ii) εργαστήριο δοκιμών του φορέα πιστοποίησης της ΕΕ που συμμετέχει 
στο δίκτυο IECEE-CB, συνοδευόμενο από έγκυρο πιστοποιητικό δοκι 
μής του φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες του δικτύου IECEE-CB και τις σχετικές δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας. 

Η επιλογή της διαδικασίας μεταξύ εκείνων που περιγράφονται στο παρόν 
στοιχείο εναπόκειται στην Κορέα, με την επιφύλαξη των περιορισμών που 
προβλέπονται στο προσάρτημα 2-B-2. 

3. Για τα προϊόντα που παρατίθενται στο προσάρτημα 2-B-3, η Κορέα 
μπορεί να εξακολουθήσει να ζητεί διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρ 
φωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς της για την ασφάλεια των καλυπτό 
μενων προϊόντων βάσει ενός πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά 
γραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος μετά τη λήξη της μετα 
βατικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1. Για κάθε προϊόν που 
παρατίθεται στο προσάρτημα 2-B-3, επανεξετάζεται, έως το τέλος της μετα 
βατικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1, κατά πόσον η αποδοχή 
διαβεβαίωσης της διαπίστωσης συμμόρφωσης των συγκεκριμένων προϊόντων 
με τους τεχνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια των καλυπτόμενων προϊ 
όντων σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος 
δημιουργεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Αυτή η εκτί 
μηση κινδύνου διενεργείται για τα εν λόγω προϊόντα στην αγορά με βάση τα 
διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, όπως είναι οι εκθέσεις για τους 
καταναλωτές σχετικά με τα ατυχήματα λόγω ελλιπούς ασφάλειας και το 
ποσοστό μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο ελέγχου των προϊόντων. Επιπλέον, 
εξετάζεται κατά πόσον τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τις προβλεπόμενες 
τελικές χρήσεις τους και με την εύλογη και συνήθη φροντίδα. Αν από τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου προκύψει ότι η συμμόρφωση των 
οικείων προϊόντων με το άρθρο 3 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος 
δημιουργεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, ή αν το 
σύστημα παρακολούθησης των προϊόντων μετά την κυκλοφορία τους στην 
αγορά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους, 
μπορεί να διατηρηθεί η απαίτηση διαβεβαίωσης της διαπίστωσης συμμόρ 
φωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος 
παραρτήματος. Κάθε τρία έτη μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, τα 
συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν, στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορικών 
Συναλλαγών στον τομέα των Εμπορευμάτων τις εκτιμήσεις κινδύνου, με 
σκοπό την περαιτέρω μείωση των προϊόντων που παρατίθενται στο προσάρ 
τημα 2-B-3. 

Άρθρο 5 

Ενοποίηση και σταδιακή μείωση των απαιτήσεων 

1. Όσον αφορά τα καλυπτόμενα προϊόντα, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
διατηρούν ούτε επιβάλλουν απαιτήσεις που είναι περισσότερο περιοριστικές 
για τις εμπορικές συναλλαγές ή έχουν με άλλον τρόπο ως αποτέλεσμα την 
καθυστέρηση της πρόσβασης στις αγορές τους απ’ ό,τι προβλέπεται στο 
παρόν παράρτημα όσον αφορά τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή την ασφάλεια των καλυπτόμενων 
προϊόντων ή τις διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση ή την επανεξέταση 
των εκθέσεων δοκιμών.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1135 

( 1 ) Η άδεια κυκλοφορίας ενός προϊόντος στην αγορά σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
περιλαμβάνει την άδεια τοποθέτησης τυχόν υποχρεωτικών σημάτων που απαιτού 
νται για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
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2. Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα εισάγει δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή σύμ 
φωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο i) του παρόντος παραρτήματος για 
την κυκλοφορία στην αγορά ορισμένων προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος. Κάθε πέντε έτη μετά την εισαγωγή 
της δήλωσης συμμόρφωσης από τον προμηθευτή, τα συμβαλλόμενα μέρη 
επανεξετάζουν την πιθανότητα σταδιακής κατάργησης των τεχνικών και 
διοικητικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας δοκιμών 
από τρίτους, μέσω της επέκτασης της εισαγωγής μιας δήλωσης συμμόρφω 
σης από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο i) του 
παρόντος παραρτήματος και της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς για 
την ορθή λειτουργία του συστήματος. 

Άρθρο 6 

Εξαιρέσεις και μέτρα έκτακτης ανάγκης 

1. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στα άρθρα 3 έως 5 του παρόντος 
παραρτήματος, κάθε συμβαλλόμενo μέρος μπορεί να εισάγει απαιτήσεις για 
την υποχρεωτική διενέργεια δοκιμών από τρίτους ή για την πιστοποίηση για 
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή την ασφάλεια των καλυπτόμενων 
προϊόντων, ή να εισάγει διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση ή την 
επανεξέταση εκθέσεων δοκιμών, όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, με τις ακό 
λουθες προϋποθέσεις: 

α) υπάρχουν επείγοντες και επιτακτικοί λόγοι που αφορούν την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, οι οποίοι δικαιολογούν την εισα 
γωγή αυτών των απαιτήσεων ή διαδικασιών· 

β) οι λόγοι για την εισαγωγή αυτών των απαιτήσεων ή διαδικασιών υπο 
στηρίζονται από τεκμηριωμένα τεχνικά ή επιστημονικά στοιχεία που αφο 
ρούν τις επιδόσεις των υπό εξέταση προϊόντων· 

γ) αυτές οι απαιτήσεις ή διαδικασίες δεν περιορίζουν το εμπόριο σε βαθμό 
μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο για την επίτευξη του θεμιτού στόχου 
του συμβαλλόμενου μέρους, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που θα 
δημιουργούσε η μη επίτευξη του στόχου· και 

δ) το συμβαλλόμενο μέρος δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει την 
ανάγκη εισαγωγής τέτοιων απαιτήσεων ή διαδικασιών κατά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

Το συμβαλλόμενο μέρος, πριν εισαγάγει τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες, 
ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και, έπειτα από διαβουλεύσεις, 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, για την κατάρτιση αυτών των απαιτήσεων ή διαδι 
κασιών. Οι τυχόν εισαγόμενες απαιτήσεις συμμορφώνονται, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, με το παρόν παράρτημα. Οι τυχόν εισαγόμενες απαιτήσεις ή 
διαδικασίες, αφού εγκριθούν, επανεξετάζονται κάθε τρίτο έτος από την 
ημερομηνία της έγκρισής τους και καταργούνται αν δεν συντρέχουν πλέον 
οι λόγοι της εισαγωγής τους. 

2. Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένα 
καλυπτόμενο προϊόν δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και την 
ασφάλεια, κυρίως επειδή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις στις οποίες 
υπόκειται, το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει την ανάκληση του 
προϊόντος από την αγορά του. Οποιαδήποτε τέτοια προσωρινά μέτρα έκτα 

κτης ανάγκης κοινοποιούνται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, συνοδευόμενα 
από αντικειμενική και αιτιολογημένη εξήγηση του λόγου για τον οποίο 
ελήφθησαν και με αναφορά του κατά πόσον η ανάγκη λήψης αυτών των 
μέτρων οφειλόταν σε: 

α) έλλειψη συμμόρφωσης με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ή τεχνικούς κανονι 
σμούς· 

β) πλημμελή εφαρμογή προτύπων ή τεχνικών κανονισμών· ή 

γ) αδυναμίες των ίδιων των προτύπων ή των τεχνικών κανονισμών. 

Άρθρο 7 

Εφαρμογή και συνεργασία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στενά για να προωθούν την 
κοινή αντίληψη σε κανονιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τον εξοπλισμό ραδιοσυχνοτήτων, και εξετάζουν οποιοδήποτε 
αίτημα του άλλου μέρους σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος παραρ 
τήματος. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για να διατηρούν και να επε 
κτείνουν τις προαιρετικές ρυθμίσεις για την αμοιβαία αποδοχή των εκθέσεων 
δοκιμών μεταξύ τους. 

3. Όταν η Κορέα ζητεί ως διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης 
τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο iii) και στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος για ένα 
προϊόν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, 
εξασφαλίζει ότι οι φορείς της πιστοποίησης έχουν συνάψει μνημόνια συνεν 
νόησης με εργαστήρια δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι εθνικοί 
φορείς πιστοποίησης που συμμετέχουν στο δίκτυο IECEE-CB, για το συγκε 
κριμένο προϊόν, εκτός αν οι τεχνικοί κανονισμοί της για το συγκεκριμένο 
προϊόν διαφέρουν ουσιωδώς από τα οικεία πρότυπα IEC. Η παρούσα παρά 
γραφος εφαρμόζεται από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. 

4. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος τροποποιεί υφιστάμενους τεχνικούς 
κανονισμούς ή καταρτίζει νέους τεχνικούς κανονισμούς για την ηλεκτρομα 
γνητική συμβατότητα ή την ασφάλεια των καλυπτόμενων προϊόντων, ενημε 
ρώνει εκ των προτέρων το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία ή γραπτές απαντήσεις στις παρατη 
ρήσεις που υποβάλλονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και, κατά 
περίπτωση, εξετάζει τις απόψεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διαβουλεύονται άμεσα για 
οποιοδήποτε θέμα ενδέχεται να ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος παραρτήματος και να συνεργάζονται για την περαιτέρω διευκό 
λυνση των εμπορικών συναλλαγών σε καλυπτόμενα προϊόντα, χρησιμοποι 
ώντας, κατά περίπτωση, και την προώθηση διεθνών προτύπων. 

6. Τα συμβαλλόμενα μέρη προστατεύουν οποιαδήποτε επιχειρηματική 
πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα η οποία λαμβάνεται στο πλαίσιο 
των διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα.

EL L 127/1136 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Προσάρτημα 2-B-1 

1. Το παράρτημα 2-B καλύπτει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος 2-B τα οποία: 

α) στην περίπτωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπίπτουν, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
συμφωνίας, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (κωδικοποιημένη έκδοση), ή της οδηγίας 2004/108/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, ή των 
διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια ή την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών· και 

β) στην περίπτωση των υποχρεώσεων της Κορέας, εμπίπτουν, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τα ραδιοκύματα (νόμος αριθ. 8867 της 29ης Φεβρουαρίου 2008), του νόμου-πλαισίου 
για τις τηλεπικοινωνίες (νόμος αριθ. 8974 της 21ης Μαρτίου 2008) ή του νόμου για τον έλεγχο ασφάλειας των 
ηλεκτρικών συσκευών ( 1 ) (νόμος αριθ. 8852 της 29ης Φεβρουαρίου 2008). 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αντιλαμβάνονται ότι τα προϊόντα τα οποία διέπονται από τους εσωτερικούς νόμους που παρατίθενται 
στο παρόν προσάρτημα, που περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται το παράρτημα 2-B, προορίζονται να 
καλύψουν το πλήρες φάσμα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Γίνεται αντιληπτό ότι, σε περίπτωση που το προϊόν δεν καλύπτεται 
από το παράρτημα 2-B για το ένα συμβαλλόμενο μέρος αλλά καλύπτεται για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή, κατά την 
υπογραφή της παρούσας συμφωνίας ή μετά ( 2 ), υπόκειται σε υποχρεωτική πιστοποίηση από τρίτο στο ένα συμβαλλόμενο 
μέρος άλλα όχι στο άλλο, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υπαγάγει το εν λόγω προϊόν σε παρόμοια μεταχείριση με 
εκείνη που ενδέχεται να είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Προτού εφαρμοστούν αυτά τα 
μέτρα, το συμβαλλόμενο μέρος που επιθυμεί να τα εισαγάγει ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις προθέσεις του 
και προβλέπει τρίμηνη περίοδο διαβουλεύσεων.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1137 

( 1 ) Κατά παρέκκλιση του παρόντος στοιχείου, η Κορέα δύναται, όταν κρίνεται αναγκαίο, να υπάγει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που λειτουργεί με 
συνεχές ρεύμα σε διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του νόμου για τον έλεγχο ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

( 2 ) Π.χ., σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος 2-B ή σε περίπτωση που εισάγονται ειδικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2004/108/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
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Προσάρτημα 2-B-2 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται, για όλα τα καλυπτόμενα προϊόντα, τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο 
i) του παραρτήματος 2-B ως διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς της. 

2. Η Κορέα δέχεται ως διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς της, 

α) για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τα ραδιοκύματα ή του νόμου-πλαισίου για τις 
τηλεπικοινωνίες κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας: 

i) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραρτήματος 2-B, τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος 2-Β· και 

ii) μετά τη μεταβατική περίοδο, τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο i) ή ii) του παραρτήματος 
2-B, όπου η επιλογή μεταξύ των δύο διαδικασιών εναπόκειται στην Κορέα. 

β) για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τον έλεγχο ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών κατά 
την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας: 

i) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραρτήματος 2-B, τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παραρτήματος 2-Β· και 

ii) μετά τη μεταβατική περίοδο, τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο i), ii) ή iii) του 
παραρτήματος 2-B, όπου η επιλογή μεταξύ των δύο διαδικασιών εναπόκειται στην Κορέα. 

3. Για τα προϊόντα που, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής περισσό 
τερων από ενός νόμων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος προσαρτήματος, ο προμηθευτής εξακολουθεί να 
έχει το δικαίωμα να παράσχει διαβεβαίωση της διαπίστωσης συμμόρφωσης με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με βάση 
μία από τις διαδικασίες που επιλέγονται από την Κορέα σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 2 του παρόντος 
προσαρτήματος. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται σε περίπτωση που, μελλοντικά, το προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
περισσότερων από ενός νόμων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος προσαρτήματος, είτε πρόκειται για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα είτε για την ασφάλεια των καλυπτόμενων προϊόντων.

EL L 127/1138 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Προσάρτημα 2-B-3 

Αριθ. Προϊόντα Κωδικός ΕΣ 

1 Καλώδια και δέσμες ηλεκτρικών αγωγών 854442, 854449, 854459, 854460 

2 Διακόπτες 853590, 853650 

3 Αποζεύκτες για ηλεκτρικές συσκευές 853521, 853529, 853620, 853630, 853650 

4 Μαγνητικοί διακόπτες 853650 

5 Πυκνωτές και φίλτρα θορύβου 853210, 853221, 853222, 853223, 853224, 853225, 
853229, 853230, 853540 

6 Εξαρτήματα εγκατάστασης και διατάξεις σύνδεσης 853650, 853669 

7 Ασφάλειες και ασφαλειολαβές, θερμικές ασφάλειες 853510, 853610, 853630 

8 Μετασχηματιστές ισχύος και ρυθμιστές τάσης 850421, 850422, 850431, 850432, 850433, 850434, 
850440 

9 Ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές περιποίησης δαπέδου, 
συσκευές καθαρισμού με ατμό, συσκευές καθαρισμού επι 
φανειών 

842430, 850811, 850819, 850860 

10 Ηλεκτρικά σίδερα και πρέσες 851640, 845130 

11 Πλυντήρια και στεγνωτήρια πιάτων 842211, 842219, 842220, 845140, 842240 

12 Συσκευές θέρμανσης για την κουζίνα 841989, 841990, 851410, 851650, 851660, 851672 

13 Πλυντήρια ρούχων και φυγοκεντρικά στιπτήρια 842112, 845011, 845012, 845019, 845020 

14 Συσκευές για την περιποίηση μαλλιών 851631, 851632 

15 Πλάκες θέρμανσης και ηλεκτρικοί θερμοθάλαμοι 851660, 851679, 851680 

16 Ηλεκτρικές συσκευές με κινητήρα για την κουζίνα 821490, 843510, 846722, 850940, 850980 

17 Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση υγρών 841981, 841989, 851660, 851671, 851679, 851680 

18 Ηλεκτρικές κουβέρτες και τάπητες, ηλεκτρικά κρεβάτια 630110 

19 Μηχανές καυτηρίασης και θερμαντήρες ποδιών 392210, 630110, 851680 

20 Θερμοσίφωνες και θερμαντήρες νερού στιγμιαίας θέρμαν 
σης 

851610, 851660, 851679, 851680 

21 Ηλεκτρικά ψυγεία και συσκευές παρασκευής πάγου 841490, 841581, 841582, 841810, 841821, 841829, 
841830, 841840, 841850, 841869, 841899 

22 Φούρνοι μικροκυμάτων (που χρησιμοποιούν εύρος συχνο 
τήτων 300MHz - 30GHz) 

851650 

23 Ραπτομηχανές για οικιακή χρήση 845210, 845229 

24 Φορτιστές μπαταριών 850440 

25 Ηλεκτρικά στεγνωτήρια 845121, 851629, 851679, 845129, 851632, 851633 

26 Θερμαντήρες 851610, 851621, 851629, 851679, 851680, 940210

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1139
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Αριθ. Προϊόντα Κωδικός ΕΣ 

27 Συσκευές μάλαξης 901910 

28 Κλιματιστικές συσκευές και αφυγραντήρες 841510, 841581, 841582, 841583 

29 Αντλίες και ηλεκτρικές υδρορροές 841350, 841360, 841370, 841381, 841810, 961610 

30 Εργαλεία θέρμανσης 841989, 841990, 842240, 842290, 851511, 851519, 
851521, 851580 

31 Ηλεκτρικές συσκευές σάουνας 851629, 851679 

32 Θερμαντήρες ενυδρείων, συσκευές παραγωγής φυσσαλί 
δων αέρα, γυάλες για την έκθεση ψαριών 

841350, 841360, 841370, 841381, 841480, 842139, 
851629, 851660 

33 Ηλεκτρικές συσκευές παραγωγής φυσσαλίδων αέρα 841480, 842139 

34 Εντομοκτόνες ή εντομοαπωθητικές συσκευές 851660, 851679, 851680 

35 Ηλεκτρικά μπάνια 392210, 392290, 691010, 691090 

36 Συσκευές καθαρισμού αέρα 841410, 841430, 841451, 841459, 841480 

37 Συσκευές διανομής και αυτόματοι πωλητές (εξοπλισμένοι 
με θερμαντικό στοιχείο ή ψυκτική διάταξη ή λαμπτήρα 
εκκένωσης ή σύστημα προσαρμογής) 

847621, 847629, 847681, 847689 

38 Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, απορροφητήρες κουζίνας 630319, 841410, 841451, 841459, 841460, 841480, 
841490, 841510, 854089 

39 Ηλεκτρικές συσκευές για τουαλέτες και ηλεκτροκινητικές 
συσκευές εισπνοής 

392290, 850819 

40 Υγραντήρες 851580 

41 Μηχανές ψεκασμού και αναρρόφησης 961610 

42 Ηλεκτρικά απολυμαντικά (μόνο τα εξοπλισμένα με λαμ 
πτήρα αποστείρωσης) 

841989 

43 Σκουπιδοφάγοι 850980 

44 Διατάξεις συσκευασίας υγρών χαρτομάντηλων 820890, 842240 

45 Μηχανοκίνητα ηλεκτρικά εργαλεία 820750, 843311, 843319, 843320, 846711, 846719, 
846721, 846722, 846781, 846789, 850980 

46 Μηχανές αντιγραφής 844331 

47 Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος (με μέγιστη ονομαστική 
χωρητικότητα 1kVA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με εναλλασσόμενο 
ρεύμα) 

850440 

48 Τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής 850440 

49 Ελασματοποιητές 847989 

50 Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) 853661, 853669 

51 Φωτιστικά (γενικής χρήσης) 940510, 940520, 940540, 940560, 940591, 940592, 
940599 

52 Στραγγαλιστικό πηνίο (μπάλαστ) (λαμπτήρες, διατάξεις 
ελέγχου) 

850410, 853661, 853669 

53 Λαμπτήρες με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο (μπά 
λαστ) 

853990

EL L 127/1140 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1142 von 1432

www.parlament.gv.at



Προσάρτημα 2-B-4 

Για τους σκοπούς του παραρτήματος 2-B, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί ( 1 ): 

«ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού»: όταν ο εξοπλισμός, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την ορθή 
μηχανολογική πρακτική σε θέματα ασφάλειας, δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των οικόσιτων ζώων ή της 
ιδιοκτησίας όταν εγκαθίσταται, συντηρείται και χρησιμοποιείται σωστά σε συσκευές για την οποίες έχει κατασκευαστεί· 

«ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα»: η ικανότητα ενός εξοπλισμού ή συστήματος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνη 
τικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί μη ανεκτές ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον αυτό· 

«δήλωση συμμόρφωσης»: χορήγηση δήλωσης, με βάση απόφαση έπειτα από επανεξέταση, η οποία βεβαιώνει ότι πληρούνται οι 
ειδικές απαιτήσεις· 

«πρότυπο»: έγγραφο εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο όργανο, το οποίο προβλέπει, για συνήθη και επαναλαμβανόμενη χρήση, 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων ή σχετικές διεργασίες και μεθόδους παραγωγής, των οποίων η 
τήρηση δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές ορολογίας, συμβόλων, 
συσκευασίας, σήμανσης ή επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για ένα προϊόν, διεργασία ή μέθοδο παραγωγής· 

«τεχνικός κανονισμός»: έγγραφο το οποίο καθορίζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τις σχετικές διεργασίες και μεθόδους 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών διοικητικών διατάξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική. Μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές ορολογίας, συμβόλων, συσκευασίας, σήμανσης ή επικόλλησης 
ετικετών οι οποίες ισχύουν για ένα προϊόν, διεργασία ή μέθοδο παραγωγής· 

«προμηθευτής»: ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 
Όταν είτε ο ένας είτε ο άλλος είναι παρόντες στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, η ευθύνη για την υποβολή της 
δήλωσης του προμηθευτή βαρύνει τον εισαγωγέα· 

«εκτίμηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν 
προϊόντα, διεργασίες, συστήματα, πρόσωπα ή φορείς. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης μπορεί να διενεργείται ως δραστηριότητα 
του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ενός εκπροσώπου του ή ενός τρίτου και καλύπτει δραστηριότητες όπως οι δοκιμές, οι επιθε 
ωρήσεις και η πιστοποίηση· και 

«εργαστήριο δοκιμών»: ένας φορέας εκτίμησης της συμμόρφωσης που πραγματοποιεί δοκιμές και έχει λάβει βεβαίωση που 
αποδεικνύει επίσημα την ικανότητά του να διενεργεί αυτά τα ειδικά καθήκοντα.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1141 

( 1 ) Βάσει του ISO/IEC 17000:2004 και της συμφωνίας ΤΕΕΣ.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2-Γ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν τα 
μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά για την ανάπτυξη, την απασχό 
ληση και το εμπόριο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιβεβαιώνουν τους 
κοινούς στόχους και αρχές που έχουν για τα εν λόγω προϊόντα, οι οποίοι 
έγκεινται στα εξής: 

α) στη διασφάλιση πλήρους και αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά με την 
κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στις διμε 
ρείς εμπορικές συναλλαγές σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία· 

β) στην προώθηση της συμβατότητας των κανονισμών με βάση τα διεθνή 
πρότυπα· 

γ) στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών συνθηκών αγοράς, με βάση τις αρχές 
του ανοικτού χαρακτήρα, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της διαφά 
νειας· 

δ) στη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας 
και του περιβάλλοντος· και 

ε) στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την τόνωση της συνεχούς και 
αμοιβαία επωφελούς ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών. 

2. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές μηχανοκίνητων 
οχημάτων, συστημάτων και μερών τους που εμπίπτουν στα κεφάλαια 40, 
84, 85, 87 και 94 του ΕΣ, εκτός από τα προϊόντα που παρατίθενται στο 
προσάρτημα 2-Γ-1. 

Άρθρο 2 

Κανονιστική σύγκλιση 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ για 
την εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα (στο εξής «WP.29»), 
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (στο εξής «ΟΕΕ/ΟΗΕ»), είναι ο αρμόδιος διεθνής φορέας τυποποί 
ησης για τα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν ενεργά στην 
κατάρτιση κανονισμών στο WP.29 και συνεργάζονται για την έκδοση, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, νέων κανονισμών από το WP.29. 

Άρθρο 3 

Πρόσβαση στην αγορά 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στην αγορά του τα προϊόντα καταγω 
γής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο: 

α) i) οι αρμόδιες αρχές έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχονται για τον 
σκοπό την έγκρισης τύπου ΕΕ οποιοδήποτε προϊόν συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στον πίνακα 1 του προσαρτήματος 2-Γ- 
2 ως συμμορφούμενο με τις αντίστοιχες διατάξεις των ισχυόντων 
τεχνικών κανονισμών της ΕΕ ( 1 )· 

ii) η Κορέα δέχεται οποιοδήποτε προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτή 
σεις που παρατίθενται στον πίνακα 1 του προσαρτήματος 2-Γ-3 ως 
συμμορφούμενο με τις αντίστοιχες διατάξεις των εφαρμοζόμενων 
τεχνικών κανονισμών της Κορέας ( 1 )· 

iii) τα συμβαλλόμενα μέρη εναρμονίζουν τους κανονισμούς που παρα 
τίθενται στον πίνακα 2 του προσαρτήματος 2-Γ-2, στην περίπτωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στον πίνακα 2 του προσαρτήματος 2-Γ- 
3, στην περίπτωση της Κορέας, με τους αντίστοιχους κανονισμούς 
UN ECE ή τους παγκόσμιους τεχνικούς κανονισμούς (στο εξής 
«ΠΤΚ») εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, εκτός αν, κατ’ εξαίρεση, ένα συμβαλλόμενο μέρος αποδει 
κνύει ότι ένας συγκεκριμένος κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ ή ΠΤΚ είναι 
αναποτελεσματικός ή ακατάλληλος για την επίτευξη των θεμιτών 
στόχων που επιδιώκονται με βάση στοιχειοθετημένων επιστημονικών 
ή τεχνικών πληροφοριών ( 1 ) ( 2 )· και 

iv) αν προκύψει τυχόν πρόβλημα στις εμπορικές συναλλαγές όσον 
αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς που δεν καλύπτονται από το 
στοιχείο α) σημεία i) ή ii) ή, όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς 
που καλύπτονται από το στοιχείο α) σημείο iii) ενώ δεν υπάρχει 
εναρμόνιση, έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη εισέρχονται σε διαβουλεύσεις προκει 
μένου να αναζητήσουν αμοιβαία ικανοποιητική λύση. Σε αυτές τις 
διαβουλεύσεις, το συμβαλλόμενο μέρος που επιδιώκει να επιβάλει 
ένα μέτρο το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις συνθήκες πρόσβασης 
στην αγορά παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τους λόγους της 
απόφασης που προτίθεται να λάβει, καθώς και λεπτομερή εξήγηση 
όσον αφορά τις σχετικές επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες ( 2 )· 

β) τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε οι αντίστοιχες διαδικασίες τους 
να ολοκληρώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την εμπορία 
των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα· 

γ) κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί αμέσως στους οικείους οικονομι 
κούς παράγοντες οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται σχετικά με εφαρμο 
γές που αφορούν την εκτίμηση συμμόρφωσης, καθώς και τους λόγους 
για τη λήψη αυτής της απόφασης και πληροφορίες σχετικά με τα δια 
θέσιμα μέσα έννομης προστασίας· 

δ) τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τα προσαρτήματα 2-Γ-2 και 2-Γ-3 
του παρόντος παραρτήματος το συντομότερο κάθε τρία έτη από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την επέκταση της 
αποδοχής προϊόντων όπως ορίζεται στο στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου, λαμβανομένων υπόψη τυχόν κανονιστικών εξελίξεων σε διεθνές 
επίπεδο ή στα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών 
των προσαρτημάτων αποφασίζεται από την Επιτροπή Εμπορίου. 

Άρθρο 4 

Παγίωση της κανονιστικής σύγκλισης 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη: 

α) αποφεύγουν, ανά πάσα στιγμή, να εισάγουν νέους εσωτερικούς τεχνικούς 
κανονισμούς που αποκλίνουν από τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ ή τους 
ΠΤΚ σε τομείς που καλύπτονται από τέτοιους κανονισμούς ή όταν η 
ολοκλήρωση των εν λόγω κανονισμών επίκειται, ιδίως σε τομείς που 
καλύπτονται από το προσάρτημα 2-Γ-2, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και από το προσάρτημα 2-Γ-3, στην περίπτωση της Κορέας· και 

β) το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση οποιουδήποτε νέου κανονι 
σμού ΟΕΕ/ΟΗΕ ή ΠΤΚ από την UN ECE σε τομείς που καλύπτονται από 
ισχύοντες εσωτερικούς τεχνικούς κανονισμούς, παρέχουν, mutatis 
mutandis, στα προϊόντα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους 
μεταχείριση που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ ή τους 
ΠΤΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος,

EL L 127/1142 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Η ταξινόμηση των προϊόντων, για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 3 
στοιχείο α) σημείο i) έως iii) και για τον καθορισμό των εφαρμοζόμενων κανονι 
σμών, είναι η ταξινόμηση που προβλέπεται στη νομοθεσία του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής. 

( 2 ) Τα συμβαλλόμενα μέρη κατανοούν ότι οι κανονισμοί που καλύπτονται από το 
στοιχείο α) σημεία iii) και iv) και οι οποίοι ίσχυαν κατά την υπογραφή της 
παρούσας συμφωνίας δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά και ότι, δυνάμει των διατάξεων αυτών των σημείων, 
δεν θα επιδεινώσουν τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά σε σύγκριση με την 
κατάσταση που επικρατούσε τότε.
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εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι επιστημονικοί ή τεχνικοί λόγοι για τους οποίους 
ένας συγκεκριμένος κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ ή ΠΤΚ είναι αναποτελεσματικός ή 
ακατάλληλος για την εγγύηση της οδικής ασφάλειας ή την προστασία του 
περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λόγοι 
γνωστοποιούνται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και δημοσιοποιούνται. 

2. Στο βαθμό που ένα συμβαλλόμενο μέρος εισάγει ή διατηρεί τεχνικούς 
κανονισμούς που διαφέρουν από τους ισχύοντες κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ σε 
τομείς που καλύπτονται από τους εν λόγω κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ, το συμ 
βαλλόμενο μέρος επανεξετάζει αυτούς τους τεχνικούς κανονισμούς το 
συντομότερο κάθε τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας, με σκοπό να εκτιμά κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι για 
την επιβολή των σχετικών τεχνικών κανονισμών. Το αποτέλεσμα αυτής της 
επανεξέτασης, καθώς και οι τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες στις 
οποίες αυτό στηρίζεται, δημοσιοποιούνται και κοινοποιούνται στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

3. Στους τομείς που δεν υπάρχουν κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ ή ΠΤΚ και 
τουλάχιστον ένα συμβαλλόμενο μέρος εισάγει ή διατηρεί τεχνικούς κανονι 
σμούς, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται σχετικά με τη δυνατότητα 
ανάπτυξης διεθνών προτύπων που να καλύπτουν τους εν λόγω τομείς. Αν η 
ανάπτυξη τέτοιων διεθνών προτύπων δεν είναι εφικτή ή δεν είναι σκόπιμη, 
και αν τα συμβαλλόμενα μέρη εισάγουν ή διατηρούν εσωτερικούς τεχνικούς 
κανονισμούς σε αυτούς τους τομείς, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν 
να διαβουλευτούν σχετικά με τη δυνατότητα προσέγγισης των αντίστοιχων 
κανονισμών τους. 

Άρθρο 5 

Μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους 

Όσον αφορά τους εσωτερικούς φόρους και τους κανονισμούς για τις εκπομ 
πές που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το παρόν παράρτημα, 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεν χορηγεί στα προϊόντα καταγωγής του άλλου 
μέρους λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσεται στα 
ομοειδή προϊόντα καταγωγής οποιασδήποτε τρίτης χώρας που δεν είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου 
εντός του πλαισίου μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την εν 
λόγω τρίτη χώρα. 

Άρθρο 6 

Προϊόντα με νέες τεχνολογίες ή νέα χαρακτηριστικά 

1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν αποτρέπει ή αδικαιολόγητα καθυ 
στερεί τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά του επειδή αυτό ενσωματώνει 
μια νέα τεχνολογία ή ένα νέο χαρακτηριστικό που δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί 
κανονιστικά, εκτός αν το συμβαλλόμενο μέρος αποδεικνύει, βάσει επιστημο 
νικών ή τεχνικών στοιχείων, ότι αυτή η νέα τεχνολογία ή το νέο χαρακτηρι 
στικό προκαλούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια ή το 
περιβάλλον. 

2. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος αρνείται να διαθέσει στην αγορά ή 
απαιτεί την ανάκληση από την αγορά ενός προϊόντος επειδή αυτό ενσωμα 
τώνει μια νέα τεχνολογία ή ένα νέο χαρακτηριστικό που προκαλεί κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον, κοινοποιεί αμέσως 
την εν λόγω απόφαση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στους οικείους 
οικονομικούς παράγοντες. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει όλα τα σχετικά επι 
στημονικά ή τεχνικά στοιχεία. 

Άρθρο 7 

Άλλα μέτρα που περιορίζουν τις εμπορικές συναλλαγές 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος απέχει από ενέργειες που ακυρώνουν ή θίγουν τα 
οφέλη πρόσβασης στην αγορά που απορρέουν από το παρόν παράρτημα για 
το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσω άλλων κανονιστικών μέτρων που αφο 
ρούν ειδικά τον τομέα που καλύπτεται από το παρόν παράρτημα. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος λήψης μέτρων τα οποία κρίνονται 
αναγκαία για την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος ή της 
δημόσιας υγείας και την πρόληψη δόλιων πρακτικών, με τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα βασίζονται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά ή τεχνικά στοιχεία. 

Άρθρο 8 

Εφαρμογή των κανονισμών 

1. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται συμμόρφωση ή εναρμόνιση 
με τις απαιτήσεις της ΟΕΕ του ΟΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος 
παραρτήματος, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου της ΟΕΕ του ΟΗΕ που 
εκδίδονται από αρμόδιες αρχές θεωρείται ότι παρέχουν τεκμήριο συμμόρ 
φωσης. Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν που καλύ 
πτεται από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεν συμμορφώνεται με τον εγκε 
κριμένο τύπο, ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα παρά 
γραφος ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος που έχουν τα συμβαλλό 
μενα μέρη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως ορίζεται στις παραγρά 
φους 2 και 3. 

2. Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους δύνανται 
να επαληθεύουν με τυχαία δειγματοληψία σύμφωνα με την εσωτερική νομο 
θεσία τους ότι τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αυτο 
πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές, συνάδουν, κατά περίπτωση, με: 

α) όλους τους τεχνικούς κανονισμούς του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους· 
ή 

β) τους εσωτερικούς τεχνικούς κανονισμούς και τις άλλες απαιτήσεις, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να απαιτεί από τον προμηθευτή να 
ανακαλέσει προϊόν από την αγορά του αν το συγκεκριμένο προϊόν δεν 
συνάδει με τους εν λόγω κανονισμούς ή απαιτήσεις, κατά περίπτωση. 

3. Η έγκριση τύπου μπορεί να απορριφθεί αν η τεκμηρίωση είναι ελλι 
πής, αν οι σχετικές διαδικασίες για την επαλήθευση της πιστότητας της 
παραγωγής δεν ακολουθούνται ή αν τα οικεία προϊόντα δεν συνάδουν, 
κατά περίπτωση, με: 

α) όλους τους τεχνικούς κανονισμούς ενός συμβαλλόμενου μέρους· ή 

β) τους τεχνικούς κανονισμούς και τις άλλες απαιτήσεις ενός συμβαλλόμενο 
μέρους, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του παρόντος παραρ 
τήματος. 

4. Παρά τη συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανονισμούς ή τις απαιτή 
σεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος, 
ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αρνηθεί σε 
προμηθευτή τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά του ή να απαιτήσει από 
τον προμηθευτή να ανακαλέσει το εν λόγω προϊόν από την αγορά του αν 
υπάρχουν άμεσοι και επιτακτικοί κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια, τη δημό 
σια υγεία ή το περιβάλλον, με βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. Αυτή η άρνηση δεν συνιστά μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης 
διάκρισης κατά των προϊόντων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή συγκε 
καλυμμένο περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών. Οποιοδήποτε προσωρινό 
μέτρο έκτακτης ανάγκης, προτού εφαρμοστεί, κοινοποιείται στο άλλο συμ 
βαλλόμενο μέρος και στον προμηθευτή, συνοδευόμενο από αντικειμενική, 
αιτιολογημένη και επαρκώς λεπτομερή εξήγηση των λόγων που οδηγούν στη 
λήψη του. 

Άρθρο 9 

Ομάδα εργασίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά 

1. Για να διευκολυνθεί περαιτέρω το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και ανταλλακτικών και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά πριν από την εμφάνισή τους, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται αμέσως για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος. Συμ 
φωνούν να αλληλοενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα μπορούν να 
επηρεάσουν το εμπόριο προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το κεφάλαιο τέσσερα («Τεχνικά εμπό 
δια στις εμπορικές συναλλαγές»). Κατόπιν σχετικού αιτήματος, κάθε συμ 
βαλλόμενο μέρος απαντά εγκαίρως γραπτώς στις παρατηρήσεις και τα ερω 
τήματα σχετικά με τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από οποιοδήποτε 
τέτοιο μέτρο και είναι έτοιμο να αρχίσει διαβουλεύσεις για το συγκεκριμένο 
μέτρο, επιδιώκοντας αμοιβαία ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
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2. Η ομάδα εργασίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά, 
που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 15.3.1 («Ομάδες εργασίας»), είναι 
υπεύθυνη για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος 
και δύναται να εξετάζει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με το 
παρόν παράρτημα. Ειδικότερα, η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για: 

α) να προετοιμάζει τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά 
τις εργασίες του WP.29, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος παραρ 
τήματος· 

β) να επιβλέπει την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και: 

i) να εξετάζει την πρόοδο ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας 
εναρμόνισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σημείο iii)· 

ii) να παρέχει φόρουμ για τις διαβουλεύσεις που περιγράφονται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α) σημείο iv)· και 

iii) να προετοιμάζει αποφάσεις της Επιτροπής Εμπορίου που προβλέπε 
ται στο άρθρο 3 στοιχείο δ)· 

γ) να μελετά την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
του παρόντος παραρτήματος και να διεξάγει τις διαβουλεύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος· 

δ) να εξετάζει, κατά περίπτωση, τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 6 και 8 του παρόντος παραρτήματος· 

ε) να εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής τεχνικών κανονισμών σε μηχανο 
κίνητα οχήματα που εισάγονται μέσω διαφορετικών διαύλων και να 
προβαίνει σε συστάσεις όπου κρίνεται σκόπιμο· και 

στ) να διερευνά, κατά περίπτωση, τυχόν ζητήματα που αφορούν την πρα 
κτική εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ενσωματω 
μένα διαγνωστικά συστήματα (στο εξής «OBD») και τις εκπομπές, οι 
οποίες παρατίθενται στον πίνακα 1 του προσαρτήματος 2-Γ-3. 

3. Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκτός 
αν συμφωνείται διαφορετικά. Οι συνεδριάσεις της διεξάγονται, κατά κανόνα, 
σε συνδυασμό με τις συνεδριάσεις του WP.29 ή οποιουδήποτε άλλου 

φόρουμ εξετάζει ζητήματα σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία. Η ομάδα 
εργασίας μπορεί επίσης να εκτελεί τις εργασίες της μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης, εικονοδιάσκεψης ή οποιουδήποτε άλλου 
κατάλληλου μέσου επικοινωνίας. 

Άρθρο 10 

Συμμόρφωση 

1. Το κεφάλαιο δεκατέσσερα («Επίλυση των διαφορών») εφαρμόζεται στο 
παρόν παράρτημα με την επιφύλαξη των ακόλουθων τροποποιήσεων: 

α) οι διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος 
παραρτήματος θεωρούνται επείγοντα θέματα· 

β) η περίοδος διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3 («Διαβουλεύσεις») μειώνεται από 30 ημέρες σε 15 ημέρες· 

γ) η περίοδος που ορίζεται για την έκδοση της ενδιάμεσης έκθεσης της 
ειδικής ομάδας διαιτησίας, περίοδος η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 6 («Ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας»), μει 
ώνεται από 90 ημέρες σε 60 ημέρες· 

δ) η περίοδος που ορίζεται για την έκδοση της απόφασης της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας, περίοδος η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 παρά 
γραφος 7 («Απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας»), μειώνεται από 
120 ημέρες σε 75 ημέρες· και 

ε) η ακόλουθη περίοδος θεωρείται ότι προστίθεται στο άρθρο 14 παρά 
γραφος 9 («Εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση»): «Το συμ 
βαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου ασκείται η καταγγελία συμμορ 
φώνεται με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας αμέσως. Αν η 
άμεση συμμόρφωση δεν είναι εφικτή, το εύλογο χρονικό διάστημα για τη 
συμμόρφωση δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τις 90 ημέρες και σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 150 ημέρες από την έκδοση της απόφασης 
της ειδικής ομάδας διαιτησίας σε περιπτώσεις που η λήψη ενός μέτρου 
γενικής εφαρμογής το οποίο δεν απαιτεί νομοθετική δράση κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου το συμβαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου 
ασκείται η καταγγελία να επιτύχει τη συμμόρφωσή του.» 

2 Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν να μην εφαρμόσουν 
συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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Προσάρτημα 2-Γ-1 

Το παράρτημα 2-Γ δεν καλύπτει τα εξής: 

α) Ελκυστήρες (ΕΣ 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 και 8709.90)· 

β) Οχήματα χιονιού και αμαξίδια του γκολφ (ΕΣ 8703.10)· και 

γ) Κατασκευαστικά μηχανήματα (ΕΣ: 84134000, 84251100, 84251920, 84251980, 84253100, 84253930, 84253990, 
84254100, 84254200, 84254900, 84261100, 84261200, 84261900, 84262000, 84263000, 84264100, 
84264900, 84269110, 84269190, 84269900, 84272010, 84272090, 84281020, 84281080, 84282030, 
84282091, 84282098, 84283100, 84283200, 84283300, 84283920, 84283990, 84284000, 84286000, 
84289030, 84289071, 84289079, 84289091, 84289095, 84291100, 84291900, 84292000, 84293000, 
84294010, 84294030, 84294090, 84295110, 84295191, 84295199, 84295210, 84295290, 84295900, 
84301000, 84302000, 84303100, 84303900, 84304100, 84304900, 84305000, 84306100, 84306900, 
84311000, 84313100, 84313910, 84313970, 84314100, 84314200, 84314300, 84314920, 84314980, 
84741000, 84742010, 84742090, 84743100, 84743200, 84743910, 84743990, 84748010, 84748090, 
84749010, 84749090, 84791000, 87013010, 87013090, 87041010, 87041090, 87051000, 87052000, 
87054000 και 87059030).
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Προσάρτημα 2-Γ-2 

Πίνακας 1 

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σημείο i) του παραρτήματος 2-Γ 

Αντικείμενο Προδιαγραφές Αντίστοιχος τεχνικός κανονισμός της ΕΕ 

Αποδεκτό ηχητικό επίπεδο Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 51 Οδηγία 70/157/ΕΟΚ 

Ανταλλακτικοί σιγαστήρες Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 59 Οδηγία 70/157/ΕΟΚ 

Εκπομπές Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 83 Οδηγία 70/220/ΕΟΚ 

Ανταλλακτικοί καταλυτικοί μετατροπείς Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 103 Οδηγία 70/220/ΕΟΚ 

Δεξαμενές καυσίμων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 34 Οδηγία 70/221/ΕΟΚ 

Δεξαμενές LPG Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 67 Οδηγία 70/221/ΕΟΚ 

Δεξαμενές CNG Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 110 Οδηγία 70/221/ΕΟΚ 

Διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 58 Οδηγία 70/221/ΕΟΚ 

Προσπάθεια επί του οργάνου χειρισμού Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 79 Οδηγία 70/311/ΕΟΚ 

Μάνδαλα και γιγγλυμοί θυρών Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 11 Οδηγία 70/387/ΕΟΚ 

Ακουστική προειδοποίηση Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 28 Οδηγία 70/388/ΕΟΚ 

Συσκευές έμμεσης όρασης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 46 Οδηγία 2003/97/ΕΚ 

Πέδηση Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13 Οδηγία 71/320/ΕΟΚ 

Πέδηση Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13H Οδηγία 71/320/ΕΟΚ 

Επενδύσεις πεδών Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 90 Οδηγία 71/320/ΕΟΚ 

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (ηλε 
κτρομαγνητική συμβατότητα) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 10 Οδηγία 72/245/ΕΟΚ 

Καπνός από πετρελαιοκινητήρες Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 24 Οδηγία 72/306/ΕΟΚ 

Εσωτερικός εξοπλισμός Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 21 Οδηγία 74/60/ΕΟΚ 

Αντικλεπτικά Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 18 Οδηγία 74/61/ΕΟΚ 

Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποί 
ησης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 116 Οδηγία 74/61/ΕΟΚ 

Συστήματα συναγερμού οχημάτων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 97 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 116 

Οδηγία 74/61/ΕΟΚ 

Συμπεριφορά του συστήματος διεύθυν 
σης στη σύγκρουση 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 12 Οδηγία 74/297/ΕΟΚ 

Αντοχή καθισμάτων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 17 Οδηγία 74/408/ΕΟΚ 

Αντοχή καθισμάτων (λεωφορεία και 
πούλμαν) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 80 Οδηγία 74/408/ΕΟΚ 

Εξωτερικές προεξοχές Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 26 Οδηγία 74/483/ΕΟΚ 

Ταχύμετρο Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 39 Οδηγία 75/443/ΕΟΚ 

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 14 Οδηγία 76/115/ΕΟΚ
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Αντικείμενο Προδιαγραφές Αντίστοιχοςτεχνικός κανονισμός της ΕΕ 

Εγκατάσταση φωτισμού και διατάξεις 
φωτεινής σηματοδότησης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 48 Οδηγία 76/756/ΕΟΚ 

Ανακλαστήρες Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 3 Οδηγία 76/757/ΕΟΚ 

Φανοί όγκου/εμπρόσθιοι (πλευρικοί)/ οπί 
σθιοι (πλευρικοί)/πέδησης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 7 Οδηγία 76/758/ΕΟΚ 

Φανοί πορείας ημέρας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 87 Οδηγία 76/758/ΕΟΚ 

Φανοί ένδειξης πλευράς Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 91 Οδηγία 76/758/ΕΟΚ 

Δείκτες κατεύθυνσης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 6 Οδηγία 76/759/ΕΟΚ 

Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 4 Οδηγία 76/760/ΕΟΚ 

Προβολείς (λαμπτήρες R 2 και HS 1 ) Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 1 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Προβολείς (σφραγισμένης δέσμης) Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 5 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Προβολείς (H 1 , H 2 , H 3 , HB 3 , HB 4 , H 7 , 
και/ή H 8 , H 9 , HIR1, HIR2 και/ή H 11 ) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 8 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Προβολείς (H 4 ) Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 20 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Προβολείς (σφραγισμένης δέσμης αλογό 
νου) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 31 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Φανοί με λαμπτήρα πυρακτώσεως χρησι 
μοποιούμενοι σε εγκεκριμένα φωτιστικά 
σώματα 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 37 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Φανοί πορείας με φωτεινές πηγές εκκενώ 
σεως αερίων 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 98 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Φωτεινές πηγές εκκενώσεως αερίων χρη 
σιμοποιούμενοι σε εγκεκριμένα φωτιστικά 
σώματα εκκενώσεως αερίων 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 99 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Προβολείς (ασύμμετρης δέσμης διασταύ 
ρωσης) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 112 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Προσαρμοζόμενο σύστημα εμπρόσθιου 
φωτισμού 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 123 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ 

Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 19 Οδηγία 76/762/ ΕΟΚ 

Οπίσθιοι φανοί ομίχλης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 38 Οδηγία 77/538/ ΕΟΚ 

Φανοί οπισθοπορείας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 23 Οδηγία 77/539/ ΕΟΚ 

Φανοί στάθμευσης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 77 Οδηγία 77/540/ ΕΟΚ 

Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκρά 
τησης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 16 Οδηγία 77/541/ ΕΟΚ 

Συστήματα συγκράτησης για παιδιά Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 44 Οδηγία 77/541/ ΕΟΚ 

Πρόσω οπτικό πεδίο Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 125 Οδηγία 77/649/ ΕΟΚ 

Αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, 
ενδεικτικών και δεικτών 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 121 Οδηγία 78/316/ΕΟΚ 

Συστήματα θέρμανσης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 122 Οδηγία 2001/56/ΕΚ 

Υποστηρίγματα κεφαλής (συνδυασμένα 
με καθίσματα) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 17 Οδηγία 78/932/ΕΟΚ 

Υποστηρίγματα κεφαλής Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 25 Οδηγία 78/932/ΕΟΚ
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Αντικείμενο Προδιαγραφές Αντίστοιχοςτεχνικός κανονισμός της ΕΕ 

Εκπομπές CO 2 – Κατανάλωση καυσίμων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 101 Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ 

Ισχύς κινητήρα Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 85 Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ 

Εκπομπές (Euro IV και V) βαρέων φορ 
τηγών οχημάτων 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 49 Οδηγία 2005/55/ΕΚ 

Πλευρική προστασία Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 73 Οδηγία 89/297/ΕΟΚ 

Υαλοπίνακες ασφαλείας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 43 Οδηγία 92/22/ΕΟΚ 

Επίσωτρα μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 30 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ 

Επίσωτρα εμπορικών οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 54 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ 

Εφεδρικοί τροχοί/ελαστικά προσωρινής 
χρήσης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 64 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ 

Ήχος κύλισης ελαστικών Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 117 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ 

Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 89 Οδηγία 92/24/ΕΟΚ 

Ζεύξεις Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 55 Οδηγία 94/20/ΕΚ 

Συσκευή κλειστής ζεύξης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 102 Οδηγία 94/20/ΕΚ 

Ευφλεκτότητα Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 118 Οδηγία 95/28/ΕΚ 

Λεωφορεία και πούλμαν Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 107 Οδηγία 2001/85/ΕΚ 

Αντοχή υπερκατασκευής (λεωφορεία και 
πούλμαν) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 66 Οδηγία 2001/85/ΕΚ 

Μετωπική κρούση Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 94 Οδηγία 96/79/ΕΚ 

Πλευρική κρούση Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 95 Οδηγία 96/27/ΕΚ 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 105 Οδηγία 98/91/ΕΚ 

Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 93 Οδηγία 2000/40/ΕΚ 

Πίνακας 2 

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σημείο iii) του παραρτήματος 2-Γ 

Αντικείμενο Τεχνικοί κανονισμοί ΕΕ Αντίστοιχοι κανονισμοί της ΟΕΕ του ΟΗΕ 

Εξωτερικές προεξοχές θαλάμων Οδηγία 92/114/ΕΟΚ 61
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Προσάρτημα 2-Γ-3 

Πίνακας 1 

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σημείο ii) του παραρτήματος 2-Γ 

Αντικείμενο Προδιαγραφές Αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί της Κορέας 

Προστασία επιβαινόντων από 
σύγκρουση 

Εμπρόσθια Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 94 KMVSS ( 1 ) άρθρο 102 

Πλευρική Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 95 KMVSS άρθρο 102 

Προς τα πίσω μετατόπιση του οργάνου χειρισμού 
διευθύνσεως 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 12 KMVSS άρθρο 89 παράγραφος 1 
σημείο 2 

Προστασία του οδηγού από τη σύγκρουση, όσον 
αφορά το σύστημα χειρισμού διευθύνσεως 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 12 KMVSS άρθρο 89 παράγραφος 1 
σημείο 1 

Συστήματα καθισμάτων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 17 KMVSS άρθρο 97 

Υποστηρίγματα κεφαλής Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 17, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 25, 
ΠΤΚ 7 

KMVSS άρθρα 26, 99 

Κλειδαριές θυρών και διατάξεις συγκράτησης θυρών Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 11, 
ΠΤΚ 1 

KMVSS άρθρο 104 παράγραφος 2 

Κρούση στους πίνακες των οργάνων ελέγχου Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 21 KMVSS άρθρο 88 

Κρούση στο ερεισίνωτο του καθίσματος Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 21 KMVSS άρθρο 98 

Κρούση στο υποστήριγμα βραχιόνων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 21 KMVSS άρθρο 100 

Κρούση στο αλεξήλιο Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 21 KMVSS άρθρο 101 

Κρούση στο εσωτερικό κάτοπτρο οδήγησης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 46 KMVSS άρθρο 108 

Ραμφωτό άγκιστρο έλξης 77/389/ΕΟΚ KMVSS άρθρο 20 σημεία 1, 2, 4 

Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφηνώ 
σεως 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 58 KMVSS άρθρο 19 παράγραφος 4 και 
άρθρο 96 

Συστήματα φωτισμού και 
σηματοδοσίας 

Εγκατάσταση Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 48 KMVSS άρθρα 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 και 47 

Εμπρόσθιος φανός Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 1, 2, 5, 8, 
20, 31, 37, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 98, 99, 112, 
113, 123 

KMVSS άρθρο 38, άρθρο 48 παράγρα 
φος 3, άρθρο 106 σημείο 1 

Εμπρόσθιος φανός 
ομίχλης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 19 KMVSS άρθρο 38-2 παράγραφος 1, 
άρθρο 106 σημείο 2 

Εφεδρικός φανός Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 23 KMVSS άρθρο 39, άρθρο 106 σημείο 
3 

Φανός όγκου Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 7 KMVSS άρθρο 40, άρθρο 106 σημείο 
4 

Φανοί πινακίδας 
κυκλοφορίας 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 4 KMVSS άρθρο 41, άρθρο 106 σημείο 
5 

Φανοί οπίσθιου 
μέρους 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 7 KMVSS άρθρο 42, άρθρο 106 σημείο 
6
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Αντικείμενο Προδιαγραφές Αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί της Κορέας 

Φανός πέδησης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 7 KMVSS άρθρο 43 παράγραφος 1, 
άρθρο 106 σημείο 7 

Φανός πέδησης 
τοποθετημένος 
ψηλά στο κέντρο 
του πίσω παρμπρίζ 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 7 KMVSS άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3, 
άρθρο 106 σημείο 8 

Δείκτες κατεύθυν 
σης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 6 KMVSS άρθρο 44, άρθρο 106 σημείο 
9 

Βοηθητικοί δείκτες 
κατεύθυνσης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 7 KMVSS άρθρο 44, άρθρο 106 σημείο 
10 

Οπίσθιος φανός 
ομίχλης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 38 KMVSS άρθρο 38-2 παράγραφος 2, 
άρθρο 106 σημείο 2 

Διατάξεις αντανά 
κλασης 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 70, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 3 

KMVSS άρθρο 49 παράγραφοι 1, 2, 
άρθρο 107 

Ορατότητα του οδηγού Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 46 KMVSS άρθρο 50, 
άρθρο 94 

Ισχύς κινητήρα Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 85 KMVSS άρθρο 11 παράγραφος 1 
σημείο 2, άρθρο 111 

Διάταξη για τη διασφάλιση της 
ορατότητας του οδηγού 

Σύστημα καθαρι 
σμού αλεξήνεμου 

78/318/EOK KMVSS άρθρο 51 παράγραφος 2, 
άρθρο 109 σημείο 1 

Σύστημα αποπάγω 
σης 

78/317/EOK KMVSS άρθρο 109 σημείο 2 

Σύστημα αποθάμ 
βωσης 

78/317/EOK KMVSS άρθρο 109 σημείο 3 

Σύστημα εκτοξευ 
τήρα νερού για το 
αλεξήνεμο 

78/318/EOK KMVSS άρθρο 109 σημείο 4 

Σύστημα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13H KMVSS άρθρο 15, άρθρο 90 σημείο 1 

Συστήματα πέδησης πλην επιβατικών αυτοκινήτων 
και ρυμουλκουμένων 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13 KMVSS άρθρο 15, άρθρο 90 σημείο 2 

Σύστημα πέδησης ρυμουλκουμένων Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13 KMVSS άρθρο 15, άρθρο 90 σημείο 3 

Σύστημα απεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση, 
πλην ρυμουλκουμένων 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13 KMVSS άρθρο 15, άρθρο 90 σημείο 4 

Σύστημα απεμπλοκής των τροχών ρυμουλκουμένων 
κατά την πέδηση 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 13 KMVSS άρθρο 15, άρθρο 90 σημείο 5 

Προσπάθεια επί του οργάνου χειρισμού διευθύνσεως Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 79 KMVSS άρθρο 14, άρθρο 89 παράγρα 
φος 2 

Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 89 KMVSS άρθρο 110-2 

Ταχύμετρο Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 39 KMVSS άρθρο 110 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 10 KMVSS άρθρο 111-2 

Διαρροή καυσίμου σε περίπτωση σύγκρουσης Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 34, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 94, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 95 

KMVSS άρθρο 91
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Αντικείμενο Προδιαγραφές Αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί της Κορέας 

Κρούση στον προφυλακτήρα Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 42 KMVSS άρθρο 93 

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 14, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 16 

KMVSS άρθρο 27 παράγραφοι 1, 2, 3, 
4, 5· άρθρο 103 παράγραφοι 1, 2, 3 

Αγκυρώσεις παιδικού καθίσματος Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 14 KMVSS άρθρο 27-2, άρθρο 103-2 

Θόρυβος κόρνας, θόρυβος εν στάσει και σιγαστήρες 
για οχήματα (τετράτροχα) 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 28 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 51 

KMVSS άρθρα 35, 53· NVCA άρθρο 
30· και άρθρο 29 του σχετικού διατάγ 
ματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
(ΔΥΠ) 

Εκπομπές και θόρυβος (πλην του θορύβου των διερ 
χόμενων τρικύκλων ή τετράτροχων) για μοτοσικλέτες 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 40, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 41, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 47 
Οδηγίες 2002/51/ΕΚ, 
2003/77/ΕΚ, 97/24/ΕΚ 
κεφάλαια 5 και 9 

CACA άρθρο 46 και άρθρο 62 του 
ΔΥΠ· NVCA άρθρο 30 και άρθρο 29 
του ΔΥΠ 

Εκπομπές πετρελαιοκινητήρων 
(συμπ. OBD) 

Οχήματα κάτω από 
3,5 τόνους 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 83, 
Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 24 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 

CACA άρθρο 46 και άρθρο 62 του 
ΔΥΠ 

Οχήματα πάνω από 
3,5 τόνους 

Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 49 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
692/2008 

Ελαστικά Καν. ΟΕΕ/ΟΗΕ 30, 54, 75, 
106, 117, 108, 109 

Νόμος για τη διαχείριση της ποιότητας, 
την ασφάλεια και τον έλεγχο των βιομη 
χανικών προϊόντων (QMSCIPA) (άρθρα 
19, 20, 21)· κανόνες επιβολής του 
QMSCIPA άρθρο 2 παράγραφος 2, 
άρθρο 19 

( 1 ) Κορεατικά πρότυπα ασφάλειας μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Ενσωματωμένα διαγνωστικά συστήματα για βενζινοκίνητα οχήματα 

Τα βενζινοκίνητα οχήματα που συμμορφώνονται με τα OBD Euro 6 θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τα κορεατικά OBD LEV 
και ULEV. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τα OBD και τις εκπομπές βενζινοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων 

1. OBD 

Έως το τέλος του 2013 ή έως την εισαγωγή του OBD Euro 6, αν η τελευταία συντελεστεί νωρίτερα: 

α) κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων της ΕΕ ( 1 ) του οποίου οι πωλήσεις οχημάτων με OBD Euro στην Κορέα κατά το 2008 
υπερέβησαν τα 800 οχήματα θα επιτρέπεται να πωλεί στην Κορέα τον ακόλουθο αριθμό οχημάτων με OBD Euro 5 ανά 
έτος και ανά μάρκα: 

το 2010: 1.200, το 2011: 1.500, το 2012: 1.800 και του 2013: 1.800· 

β) κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων της ΕΕ του οποίου οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων με OBD Euro στην Κορέα την 
περίοδο από το 2005 έως το 2008 υπερέβησαν, κατά μέσο όρο, τα 750 οχήματα ετησίως θα επιτρέπεται να πωλεί στην 
Κορέα 1.000 οχήματα με OBD Euro 5 ανά έτος και ανά και μάρκα· και 

γ) άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ που καλύπτονται από τα παραπάνω στοιχεία α) ή β) θα έχουν το δικαίωμα να 
πωλούν στην Κορέα μέγιστο αριθμό οχημάτων με OBD Euro 5 έως 1.500 ανά έτος. Αυτή η ποσότητα θα κατανέμεται 
μεταξύ των εν λόγω κατασκευαστών σύμφωνα με τις αρχές που θα καθοριστούν από την ομάδα εργασίας για τα 
μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά. 

2. Εκπομπές 

Έως ότου εφαρμοστεί νέα ρύθμιση ( 2 ) για τους κατασκευαστές που πωλούν κατά μέγιστο όριο 10.000 βενζινοκίνητα οχήματα 
ανά έτος στο έδαφος της Κορέας, η Κορέα ορίζει ότι:
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α) βενζινοκίνητο όχημα που κατασκευάζεται από κατασκευαστή ο οποίος πωλεί κατά μέγιστο όριο 250 τέτοια οχήματα 
ετησίως στο έδαφος της Κορέας συμμορφώνεται με τις κορεατικές προδιαγραφές για τις εκπομπές, αν ο ετήσιος μέσος 
όρος εκπομπών οργανικών αερίων πλην μεθανίου (στο εξής «NMOG») του στόλου οχημάτων που πωλεί ο κατασκευαστής 
στο έδαφος της Κορέας δεν υπερβαίνει τα 0,047 g/km· 

β) βενζινοκίνητο όχημα που κατασκευάζεται από κατασκευαστή ο οποίος πωλεί κατά μέγιστο όριο 4.000 τέτοια οχήματα 
ετησίως στο έδαφος της Κορέας συμμορφώνεται με τις κορεατικές προδιαγραφές για τις εκπομπές, αν ο ετήσιος μέσος 
όρος εκπομπών NMOG του στόλου οχημάτων που πωλεί ο κατασκευαστής στο έδαφος της Κορέας δεν υπερβαίνει τα 
0,039 g/km· και 

γ) βενζινοκίνητο όχημα που κατασκευάζεται από κατασκευαστή ο οποίος πωλεί κατά μέγιστο όριο 10.000 τέτοια οχήματα 
ετησίως στο έδαφος της Κορέας συμμορφώνεται με τις κορεατικές προδιαγραφές για τις εκπομπές, αν ο ετήσιος μέσος 
όρος εκπομπών NMOG του στόλου οχημάτων που πωλεί ο κατασκευαστής στο έδαφος της Κορέας δεν υπερβαίνει τα 
0,030 g/km. 

3. Εφαρμογή μεταβατικών ρυθμίσεων ( 1 ) 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν την εφαρμογή των εν λόγω μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με τα OBD και τις εκπομπές 
από το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει η παρούσα συμφωνία. 

Πίνακας 2 

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σημείο iii) του παραρτήματος 2-Γ 

Αντικείμενο Τεχνικοί κανονισμοί της Κορέας Αντίστοιχοι κανονισμοί της ΟΕΕ του 
ΟΗΕ 

Μέγιστη σταθερή γωνία κλίσης KMVSS άρθρο 8 107 

Ελάχιστη ακτίνα στροφής KMVSS άρθρο 9 107 

Όργανα κύλισης KMVSS άρθρο 12 30, 54 

Έλεγχοι και ενδείξεις KMVSS άρθρο 13 121 

Πλαίσιο και αμάξωμα KMVSS άρθρο 19 58, 73 

Διάταξη ζεύξης KMVSS άρθρο 20 σημεία 3, 5 55 

Αντικλεπτική προστασία KMVSS άρθρο 22 18 

Εσωτερική διαρρύθμιση KMVSS άρθρο 23 107 

Θέση οδηγού KMVSS άρθρο 24 107 

Θέση επιβατών KMVSS άρθρο 25 107 

Ζώνη ασφαλείας KMVSS άρθρο 27 16 

Χώρος ορθίων KMVSS άρθρο 28 107 

Είσοδος KMVSS άρθρο 29 107 

Έξοδος κινδύνου KMVSS άρθρο 30 107 

Πτέρυγα KMVSS άρθρο 31 107 

Υαλοπίνακες ασφαλείας KMVSS άρθρο 34 43, ΠΤΚ 6 

Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου KMVSS άρθρο 45 48 

Ταχύμετρο και οδόμετρο KMVSS άρθρο 54 39 

Πυροσβεστήρας KMVSS άρθρο 57 36 

Όργανα κύλισης KMVSS άρθρο 64 75 

Σύστημα πέδησης πορείας KMVSS άρθρο 67 78, ΠΤΚ 3
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Αντικείμενο Τεχνικοί κανονισμοί της Κορέας Αντίστοιχοι κανονισμοί της ΟΕΕ του 
ΟΗΕ 

Προβολέας KMVSS άρθρο 75 53, 56, 57, 72, 74, 76, 82 

Φανός πινακίδας κυκλοφορίας KMVSS άρθρο 76 50, 53 

Φανός οπίσθιου μέρους KMVSS άρθρο 77 50, 53 

Φανός πέδησης KMVSS άρθρο 78 50, 53 

Φανός δείκτη κατεύθυνσης KMVSS άρθρο 79 50, 53 

Οπίσθιος αντανακλαστήρας KMVSS άρθρο 80 3, 53 

Οπίσθιο κάτοπτρο οδήγησης KMVSS άρθρο 84 81 

Ταχύμετρο KMVSS άρθρο 85 39

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1153
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Δ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

Αναγνωρίζεται ότι, αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συστημάτων υγει 
ονομικής περίθαλψης των συμβαλλομένων μερών, τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν δεσμευτεί από κοινού να προωθήσουν την ανάπτυξη κατοχυρωμένων 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρι 
κών συσκευών υψηλής ποιότητας και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
αυτά, με σκοπό να συνεχιστεί η βελτίωση της υγείας των πληθυσμών τους. 
Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν 
τις κοινές αρχές τους όσον αφορά τη σημασία που έχουν τα εξής: 

α) η επαρκής πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές 
και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· 

β) τα υγιή οικονομικά κίνητρα και οι ανταγωνιστικές αγορές για την απο 
δοτική ανάπτυξη και την πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα και 
ιατρικές συσκευές· 

γ) η κατάλληλη κρατική στήριξη της πανεπιστημιακής και επιστημονικής 
έρευνας και ανάπτυξης, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και 
άλλα κίνητρα για καινοτομία στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμακευ 
τικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών· 

δ) η προώθηση της καινοτομίας ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευ 
τικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, καθώς και η έγκαιρη και σε 
προσιτές τιμές πρόσβαση του κοινού σε αυτά, μέσω διαφανών και 
ελέγξιμων διαδικασιών, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα κάθε συμβαλλό 
μενου μέρους να εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματι 
κότητας και ποιότητας· 

ε) οι δεοντολογικές πρακτικές που εφαρμόζουν παγκοσμίως οι παρασκευα 
στές και προμηθευτές φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών 
και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων 
για την υγειονομική περίθαλψη με ανοικτές, διαφανείς και ελέγξιμες 
διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις· και 

στ) η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε κανονιστικά ζητή 
ματα και για την ανάπτυξη διεθνών πρακτικών σε διεθνείς οργανισμούς 
όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (στο εξής «ΠΟΥ»), ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ»), η Διεθνής 
Διάσκεψη για την Εναρμόνιση (στο εξής «ΔΔΕ») στον τομέα των φαρ 
μακευτικών προϊόντων και η Ειδική ομάδα για την παγκόσμια τυποποί 
ηση (στο εξής «ΕΟΠΕ») στον τομέα των ιατρικών συσκευών, με σκοπό 
την καλύτερη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των φαρμα 
κευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών. 

Άρθρο 2 

Πρόσβαση στην καινοτομία 

Στο βαθμό που οι αρχές υγειονομικής περίθαλψης ενός συμβαλλόμενου 
μέρους εφαρμόζουν ή διατηρούν διαδικασίες για την καταγραφή φαρμακευ 
τικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, για ενδείξεις που δίνουν το 
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ή για τον καθορισμό του ποσού της επι 
στροφής ή οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με την τιμολόγηση ( 1 ) φαρμακευτι 
κών προϊόντων και ιατρικών συσκευών στο πλαίσιο των προγραμμάτων υγει 
ονομικής περίθαλψης που εφαρμόζουν, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος: 

α) εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες, οι κανόνες, τα κριτήρια και οι κατευθυ 
ντήριες γραμμές εφαρμογής που εφαρμόζονται για την καταγραφή φαρ 
μακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, οι ενδείξεις που δίνουν το 
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ο καθορισμός του ποσού της επιστρο 

φής ή οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με την καταγραφή, την τιμολόγηση 
και/ή την επιστροφή χρημάτων για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων 
και ιατρικών συσκευών είναι δίκαια, διαφανή, εύλογα και δεν εισάγουν 
διακρίσεις ( 2 )· και 

β) εξασφαλίζει ότι ο καθορισμός, από τις υγειονομικές αρχές, της τιμής και 
της επιστροφής χρημάτων για ένα φαρμακευτικό προϊόν ή μια ιατρική 
συσκευή, όταν αυτό ή αυτή εγκριθεί από την αρμόδια κανονιστική αρχή 
ως ασφαλές/-ής, αποτελεσματικό/-ή και καλής ποιότητας, και αν βασίζε 
ται στη συμμετοχή δημόσιων φορέων ή οιονεί δημόσιων φορέων: 

i) αναγνωρίζει, με τον ενδεικνυόμενο τρόπο, την αξία του φαρμακευτι 
κού προϊόντος ή της ιατρικής συσκευής που έχει κατοχυρωθεί με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εντός του ποσού της τιμολόγησης και της 
επιστροφής χρημάτων που προβλέπει· 

ii) επιτρέπει στον παρασκευαστή του φαρμακευτικού προϊόντος ή της 
ιατρικής συσκευής να ζητήσει, βάσει επιστημονικών στοιχείων για την 
ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τα οφέλη, την 
εφαρμογή υψηλότερου ποσού τιμολόγησης και επιστροφής χρημά 
των το οποίο να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα για τυχόν συγκρίσιμα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του ποσού της 
επιστροφής· 

iii) επιτρέπει σε παρασκευαστή του φαρμακευτικού προϊόντος ή της 
ιατρικής συσκευής, έπειτα από απόφαση σχετικά με την τιμολόγηση/ 
επιστροφή χρημάτων, να ζητήσει την εφαρμογή υψηλότερου ποσού 
επιστροφής χρημάτων για το προϊόν, βάσει επιστημονικών στοιχείων 
που παρέχει ο παρασκευαστής σχετικά με την ασφάλεια, την αποτε 
λεσματικότητα, την ποιότητα και τα οφέλη του προϊόντος· 

iv) επιτρέπει σε παρασκευαστή του φαρμακευτικού προϊόντος ή της 
ιατρικής συσκευής να ζητήσει ένα ποσό τιμολόγησης και επιστροφής 
χρημάτων, καθώς και την προσαρμογή της τιμής για επιπλέον ιατρι 
κές ενδείξεις του προϊόντος, βάσει επιστημονικών στοιχείων που 
παρέχει ο κατασκευαστής σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσμα 
τικότητα, την ποιότητα και τα οφέλη του προϊόντος· και 

v) σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος προσαρμόζει αυτεπαγ 
γέλτως το ποσό της τιμολόγησης/επιστροφής χρημάτων των φαρμα 
κευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών για εξωτερικούς λόγους 
σε ειδικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των δραστικών αλλαγών 
στους οικονομικούς δείκτες, επιτρέπει σε παρασκευαστή του φαρμα 
κευτικού προϊόντος ή της ιατρικής συσκευής να υποβάλλει γνώμες 
σχετικά με την προσαρμογή πριν από την έγκριση της προσαρμογής. 

Άρθρο 3 

Διαφάνεια 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι νόμοι, κανονισμοί, δια 
δικασίες, διοικητικές αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές του γενικής 
εφαρμογής (στο εξής «οι κανόνες»), όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με την τιμολόγηση, την επιστροφή χρημάτων ή την κανονιστική ρύθμιση 
φαρμακευτικών προϊόντων ή ιατρικών συσκευών, δημοσιεύονται άμεσα ή 
δημοσιοποιούνται με άλλον τρόπο εγκαίρως, έτσι ώστε να επιτρέπουν 
στους ενδιαφερομένους και στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνουν 
σχετική γνώση.

EL L 127/1154 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Οι αναφορές στην τιμολόγηση που γίνονται στο παρόν παράρτημα είναι σχετικές 
μόνο αν εφαρμόζονται δυνάμει της νομοθεσίας κάθε μέρους. 

( 2 ) Τα συμβαλλόμενα μέρη αντιλαμβάνονται ότι, δυνάμει του παρόντος στοιχείου, το 
οποίο δεν θεσπίζει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων για την αγορά προϊ 
όντων σε οποιαδήποτε τιμή και δεν προδικάζει την έκβαση των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την τιμολόγηση, τα κριτήρια (που μπορεί να έχουν, π.χ., τη μορφή 
κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων ή «ζητημάτων προς εξέταση» κ.λπ.) στα 
οποία βασίζονται οι αποφάσεις για την επιστροφή χρημάτων και την τιμολόγηση 
αναμένεται ότι θα είναι αντικειμενικά και σαφή, ώστε να καθιστούν εφικτή την 
κατανόηση των λόγων αυτών των αποφάσεων.
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2. Στο μέτρο του δυνατού, κάθε συμβαλλόμενο μέρος: 

α) δημοσιοποιεί εκ των προτέρων, σε σχετικούς και προσβάσιμους από το 
κοινό δικτυακούς τόπους, τους κανόνες που προτίθεται να εκδώσει ή να 
τροποποιήσει σημαντικά, και εξηγεί τον σκοπό που εξυπηρετούν αυτοί οι 
κανόνες· 

β) παρέχει στους ενδιαφερομένους και στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
εύλογες ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με 
τους προτεινόμενους κανόνες, προβλέποντας, ιδίως, εύλογο χρονικό διά 
στημα διαβουλεύσεων· και 

γ) εξετάζει γραπτώς σημαντικά και ουσιώδη θέματα τα οποία θίγονται στις 
παρατηρήσεις που λαμβάνονται από τους ενδιαφερομένους και το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος κατά την περίοδο υποβολής παρατηρήσεων και 
εξηγεί τυχόν ουσιώδεις αναθεωρήσεις που γίνονται σχετικά με τους εν 
λόγω προτεινόμενους κανόνες, το αργότερο τη στιγμή κατά την οποία 
τους εκδίδει το συμβαλλόμενο μέρος. 

3. Στο μέτρο του δυνατού, κάθε μέρος προβλέπει εύλογο χρονικό διά 
στημα μεταξύ της δημοσίευσης κανόνων για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
τιμολόγηση, την επιστροφή χρημάτων ή την κανονιστική ρύθμιση φαρμα 
κευτικών προϊόντων ή ιατρικών συσκευών και της ημερομηνίας εφαρμογής 
τους. 

4. Στο βαθμό που οι αρχές υγειονομικής περίθαλψης κάθε συμβαλλόμε 
νου μέρους εφαρμόζουν ή διατηρούν διαδικασίες για την καταγραφή φαρ 
μακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, για ενδείξεις που δίνουν το 
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ή για τον καθορισμό του ποσού της επι 
στροφής για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, 
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέτρου σχετικού με την αναθεώρηση 
της τιμολόγησης και την επιστροφής χρημάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος: 

α) μεριμνά ώστε οι αποφάσεις για όλα τα επίσημα αιτήματα και αιτήσεις 
σχετικά με την τιμολόγηση ή την έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων ή 
ιατρικών συσκευών που δίνουν το δικαίωμα σε επιστροφή χρημάτων 
εγκρίνονται και κοινοποιούνται εντός εύλογης και καθορισμένης περιό 
δου από την ημερομηνία υποβολής των εν λόγω αιτημάτων και αιτή 
σεων. Αν τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον αιτούντα θεωρούνται 
μη σχετικά ή ελλιπή και, ως εκ τούτου, η διαδικασία αναστέλλεται, οι 
αρμόδιες αρχές του μέρους ενημερώνουν τον αιτούντα για τις λεπτο 
μερείς επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται και συνεχίζουν την 
αρχική διαδικασία λήψης αποφάσεων μόλις λάβουν τα εν λόγω επιπλέον 
στοιχεία· 

β) δημοσιοποιεί στους αιτούντες, εντός εύλογης και καθορισμένης προθε 
σμίας, όλες τις διαδικασίες, μεθοδολογίες, αρχές, κριτήρια, συμπεριλαμ 
βανομένων εκείνων που τυχόν χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
συγκρίσιμων προϊόντων, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τον καθορισμό της τιμολόγησης και της επιστροφής χρημάτων για 
φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές· 

γ) παρέχει στους αιτούντες εγκαίρως ουσιαστικές ευκαιρίες για να υποβά 
λουν παρατηρήσεις σχετικά με σημεία που αφορούν τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για την τιμολόγηση και την επιστροφή χρημάτων 
όσον αφορά φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές· 

δ) παρέχει στους αιτούντες, εντός εύλογης και καθορισμένης προθεσμίας, 
ουσιώδεις και λεπτομερείς γραπτές πληροφορίες που παρέχουν τη βάση 
για τις συστάσεις ή τον καθορισμό της τιμολόγησης και της επιστροφής 
χρημάτων όσον αφορά φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε τυχόν γνώμες εμπειρογνωμόνων 
ή πανεπιστημιακές μελέτες στις οποίες βασίστηκε η διατύπωση αυτών 
των συστάσεων ή ο καθορισμός. Ειδικότερα, σε περίπτωση αρνητικής 
απόφασης για την καταγραφή, τις τιμές και/ή την επιστροφή χρημάτων, 
ή αν ο αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων φορέας αποφασίζει να μην 
επιτρέψει το σύνολο ή μέρος της ζητούμενης αύξησης της τιμής, ο 
αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων φορέας παραθέτει την αιτιολόγηση 
με αρκετά λεπτομερή τρόπο ώστε να γίνονται αντιληπτοί οι λόγοι της 
απόφασης, καθώς και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν και, κατά περί 
πτωση, οι τυχόν γνώμες ή συστάσεις εμπειρογνωμόνων στις οποίες 
βασίστηκε η απόφαση· 

ε) προβλέπει δυνατότητα προσφυγής σε δικαστική ή οιονεί δικαστική αρχή, 
σε διοικητικό δικαστήριο ή σε ανεξάρτητη διαδικασία επανεξέτασης ( 1 ), 
την οποία μπορεί να επικαλεστεί με αίτημά του ο αιτών που θίγεται 
άμεσα από μια σύσταση ή καθορισμό και, τη στιγμή που κοινοποιείται η 
απόφαση σχετικά με την τιμή και την επιστροφή χρημάτων, ενημερώνει 
τον αιτούντα σχετικά με τα δικαιώματα που απολαύει δυνάμει της 
νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους, καθώς και τις διαδικασίες και 
τις προθεσμίες για την άσκηση αυτών των μέσων προσφυγής· 

στ) καθιστά όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την επιστροφή χρημάτων ανοικτούς στους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που παρασκευάζουν καινοτόμα ή 
γενόσημα φάρμακα· 

ζ) δημοσιοποιεί κατάλογο κεντρικών φορέων που είναι σχετικοί με την 
τιμολόγηση ή την επιστροφή χρημάτων όσον αφορά φαρμακευτικά 
προϊόντα ή ιατρικές συσκευές· και 

η) παρέχει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρόσβαση στις εθνικές ρυθμίσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής χρημάτων, καθώς και θετικό κατάλογο 
προϊόντων που καλύπτονται από τον αντίστοιχο φορέα ασφάλισης της 
δημόσιας υγείας, ο οποίος κατάλογος δημοσιεύεται ετησίως για τους 
ενδιαφερομένους με θεμιτά εμπορικά συμφέροντα. Ο τυχόν αρνητικός 
κατάλογος δημοσιεύεται ανά εξάμηνο. 

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε όλα τα μέτρα γενικής εφαρ 
μογής σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την τιμολόγηση, την επιστροφή 
χρημάτων ή την κανονιστική ρύθμιση φαρμακευτικών προϊόντων ή ιατρικών 
συσκευών να λαμβάνονται με συνεκτικό, αντικειμενικό και αμερόληπτο 
τρόπο. 

Άρθρο 4 

Δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει ή διατηρεί κατάλληλα μέτρα που 
απαγορεύουν ανάρμοστα κίνητρα από τους παρασκευαστές και προμηθευτές 
φαρμακευτικών προϊόντων ή ιατρικών συσκευών σε επαγγελματίες ή ιδρύ 
ματα του τομέα υγειονομικής περίθαλψης για την καταγραφή, την αγορά ή 
τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών που 
δίνουν δικαίωμα σε επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων υγει 
ονομικής περίθαλψης. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει ή διατηρεί κατάλληλες κυρώσεις 
και διαδικασίες, ώστε να επιβάλει τα μέτρα που λαμβάνει ή διατηρεί σύμ 
φωνα με την παράγραφο 1. 

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επισημαίνει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
τυχόν ανάρμοστα κίνητρα που προσφέρονται από δικούς του παρασκευαστές 
φαρμακευτικών προϊόντων ή ιατρικών συσκευών. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της σύμβασης του 
ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λει 
τουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, η οποία άρχισε να ισχύει 
στις 15 Φεβρουαρίου 1999. 

Άρθρο 5 

Συνεργασία στον τομέα των κανονιστικών ρυθμίσεων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, διεθνείς 
διατάξεις, πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές για φαρμακευτικά προϊ 
όντα ή ιατρικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καταρτίζονται 
από την ΠΟΥ, τον ΟΟΣΑ, τη ΔΔΕ, την ΕΟΠΕ, τη σύμβαση για την επιθε 
ώρηση φαρμακευτικών προϊόντων και το πρόγραμμα συνεργασίας για την 
επιθεώρηση φαρμακευτικών προϊόντων. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρί 
ζουν ότι η πλήρης συμμετοχή σε αυτούς τους σχετικούς διεθνείς φορείς θα 
διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα των κανονιστικών ρυθ 
μίσεων.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1155 

( 1 ) Εκτός από τα οριζόμενα στο παρόν στοιχείο, οι αιτούντες πρέπει να είναι σε θέση 
να κάνουν χρήση των έννομων μέσων προστασίας που εξασφαλίζουν αποτελεσμα 
τική νομική προστασία. Πρέπει να είναι σε θέση να προσβάλλουν αποφάσεις ενώ 
πιον πραγματικών δικαστικών οργάνων.
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2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεκτιμούν τα αιτήματα του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους με σκοπό την αποδοχή των αξιολογήσεων της συμμόρφω 
σης ( 1 ) του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους όταν αυτή πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές και τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών και όταν οι 
αντίστοιχες πρακτικές αμφότερων των συμβαλλομένων μερών συμφωνούν με 
τις διεθνείς πρακτικές. 

3. Για την ομάδα εργασίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρι 
κές συσκευές που δημιουργείται με βάση το άρθρο 15.3.1 («Ομάδες εργα 
σίας»), τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν την επαρκή συμμετοχή των 
υπαλλήλων υπηρεσιών ή τμημάτων αρμόδιων για την υγειονομική περί 
θαλψη ή άλλα θέματα και κανονισμούς που καλύπτονται από το παρόν 
παράρτημα. 

4. Η ομάδα εργασίας: 

α) επιβλέπει και στηρίζει την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος· 

β) προωθεί τις συνομιλίες και την αμοιβαία κατανόηση των θεμάτων που 
σχετίζονται με το παρόν παράρτημα· και 

γ) προάγει τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα. 

5. Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκτός 
αν συμφωνείται διαφορετικά. Η ομάδα εργασίας μπορεί επίσης να εκτελεί τις 
εργασίες της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης, εικονοδιά 
σκεψης ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου επικοινωνίας. 

Άρθρο 6 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος: 

ως «φαρμακευτικά προϊόντα» νοείται κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που 
μπορούν να χορηγηθούν σε ανθρώπους με σκοπό την ιατρική διάγνωση, τη 
θεραπεία ή την πρόληψη νόσων ή την αποκατάσταση, τη διόρθωση ή την 
τροποποίηση φυσιολογικών λειτουργιών ή δομών. Τα φαρμακευτικά προϊ 
όντα περιλαμβάνουν, π.χ., χημικά φάρμακα, βιολογικά φάρμακα [εμβόλια, 
(αντι)τοξίνες, αίμα, συστατικά του αίματος, προϊόντα παραγόμενα από το 

αίμα], φυτικά φάρμακα, ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα, ανασυνδυασμένα 
προϊόντα, προϊόντα γονιδιακής θεραπείας, προϊόντα κυτταρικής θεραπείας 
και προϊόντα μηχανικής ιστών· 

ως «ιατρική συσκευή» νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, το οποίο προορίζεται 
από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για ιατρικούς 
σκοπούς όπως η διάγνωση, η πρόληψη, η παρακολούθηση, η θεραπεία ή 
η ανακούφιση των συμπτωμάτων νόσων ( 2 ). Η ιατρική συσκευή περιλαμβάνει 
το λογισμικό που ενσωματώνεται στη συσκευή από τον κατασκευαστή της 
και είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της συσκευής· 

ως «αρχές υγειονομικής περίθαλψης» ενός συμβαλλόμενου μέρους νοούνται 
οι οντότητες που ανήκουν ή έχουν θεσπιστεί από το συμβαλλόμενο μέρος 
με σκοπό τη λειτουργία ή τη διαχείριση προγραμμάτων υγειονομικής περί 
θαλψης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά· 

ως «προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης» που εφαρμόζονται από ένα 
συμβαλλόμενο μέρος νοούνται τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης 
στα οποία οι αρχές υγειονομικής περίθαλψης του συμβαλλόμενου μέρους 
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με θέματα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν 
παράρτημα· 

ως «παρασκευαστής» λογίζεται ο νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων ενός 
προϊόντος στο έδαφος του αντίστοιχου συμβαλλόμενου μέρους· 

ως «αρνητικός κατάλογος» ορίζεται η συγκεντρωτική παράθεση φαρμακευ 
τικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών που έχουν αποκλειστεί από τη 
συνταγογράφηση και/ή την επιστροφή χρημάτων για την αγορά τους στο 
πλαίσιο προγράμματος/-των υγειονομικής περίθαλψης ενός συμβαλλόμενου 
μέρους· και 

ως «θετικός κατάλογος» ορίζεται η εξαντλητική συγκεντρωτική παράθεση 
φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών που επιτρέπεται να συντα 
γογραφούνται και/ή να τυγχάνουν επιστροφής χρημάτων στο πλαίσιο προ 
γράμματος/-των υγειονομικής περίθαλψης ενός συμβαλλόμενου μέρους. 

2. Οι ορισμοί φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1 ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
που έχει κάθε συμβαλλόμενο μέρος να ταξινομεί στη νομοθεσία του τα 
προϊόντα είτε ως φαρμακευτικά προϊόντα είτε ως ιατρικές συσκευές.

EL L 127/1156 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Για τους σκοπούς των φαρμακευτικών προϊόντων, ως «αξιολόγηση της συμμόρφω 
σης» νοείται η άδεια εμπορίας προϊόντων και η επιτήρηση/επιβολή συμμόρφωσης 
των παρασκευαστών ή των εισαγωγέων με τεχνικά πρότυπα/πρακτικές. 

( 2 ) Για μεγαλύτερη σαφήνεια, η ιατρική συσκευή δεν επιτυγχάνει την κύρια επιδιωκό 
μενη δράση της εντός ή επί του ανθρώπινου σώματος με φαρμακολογικά ή ανο 
σολογικά μέσα ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά η λειτουργία της μπορεί να 
υποβοηθείται από τα μέσα αυτά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-E 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, και ιδίως της συμφωνίας 
ΤΕΕΣ, αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν η βιώσιμη ανάπτυξη και οι εμπορικές συναλλαγές για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, 
και επιβεβαιώνουν τους κοινούς τους στόχους και αρχές, που έγκεινται στα εξής: 

α) στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών συνθηκών αγοράς, με βάση τις αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και της διαφάνειας· 

β) στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την τόνωση της συνεχούς και αμοιβαίως επωφελούς ανάπτυξης των εμπορικών 
συναλλαγών· 

γ) στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος· 

δ) στην προώθηση εναλλακτικών μεθόδων για την εκτίμηση των κινδύνων των ουσιών και στον περιορισμό των δοκιμών σε 
ζώα· 

ε) στην εφαρμογή κατάλληλων κανονιστικών μηχανισμών και στην προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών· 

στ) στη συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά τη διεθνή διαχείριση χημικών ουσιών· και 

ζ) στην ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την εκτίμηση χημικών ουσιών και τη διαχείρισή τους διεθνώς. 

2. Με βάση τους στόχους και τις αρχές της παραγράφου 1, και με σκοπό τη διευκόλυνση και την προώθηση των εμπορικών 
συναλλαγών, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν τα εξής: 

α) να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά το περιεχόμενο της νομοθεσίας, των κανονιστικών ρυθμίσεων και άλλων μέτρων 
τους γενικής εφαρμογής στον τομέα των χημικών ουσιών· 

β) να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η φροντίδα κατά την κανονιστική ρύθμιση και τη λειτουργία των συστημάτων τους 
σχετικά με τη διαχείριση χημικών ουσιών· 

γ) να εφαρμοστούν, όπου είναι εφικτό, βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την έκδοση και εφαρμογή νομοθεσίας, τις εκτιμήσεις 
κινδύνου και την καταχώριση, αδειοδότηση, κοινοποίηση και χειρισμό εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών· και 

δ) να συνεργαστούν στον τομέα των ορθών εργαστηριακών πρακτικών και των κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές, με 
σκοπό την αναζήτηση πιο εναρμονισμένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των χημικών ουσιών, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί διεθνής εναρμόνισης των σχετικών προσεγγίσεων. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξετάζουν με καλή πίστη οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή 
των κανονιστικών ρυθμίσεων ενός συμβαλλόμενου μέρους σχετικά με τις χημικές ουσίες που επηρεάζουν ουσιωδώς τις 
εμπορικές συναλλαγές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

4. Για να προωθηθεί η συνεργασία στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα και για δοθεί ένα βήμα στις 
συνομιλίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3, δημιουργείται ομάδα εργασίας για τις χημικές ουσίες δυνάμει του άρθρου 
15.3.1 («Ομάδες εργασίας»). Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά διετία, εκτός αν συμφωνείται 
διαφορετικά ή αν προκύπτουν προβλήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 3.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1157
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Πίνακας υποχρεώσεων της Κορέας 

Εμπορεύματα, ποσότητες ενεργοποίησης και ανώτατοι δασμοί διασφάλισης 

1. Το παρόν παράρτημα παραθέτει εκείνα τα καταγόμενα εμπορεύματα που μπορεί να αποτελούν αντικείμενο γεωργικών μέτρων 
διασφάλισης βάσει του άρθρου 3.6, τις ποσότητες ενεργοποίησης για την εφαρμογή αυτών των μέτρων και το μέγιστο δασμό 
διασφάλισης που μπορεί να εφαρμόζεται κάθε χρόνο για κάθε τέτοιο αγαθό. 

2. Κανένα γεωργικό μέτρο διασφάλισης δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή να διατηρηθεί μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι 
δασμοί διασφάλισης που παρατίθενται κατωτέρω είναι μηδέν. 

α) Για το βοδινό, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: Νωπά, με απλή ψύξη και κατεψυγμένα βοδινά κρέατα μυικών ιστών – Διατάξεις HSK 0201.10.0000, 
0201.20.0000, 0201.30.0000, 0202.10.0000, 0202.20.0000 και 0202.30.0000 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 9 900 9 900 10 098 10 299 10 505 10 716 

Δασμός διασφάλισης (%) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 10 930 11 149 11 371 11 599 11 831 12 068 

Δασμός διασφάλισης (%) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 

Έτος 13 14 15 16 17 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 12 309 12 555 12 806 13 062 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 24,0 24,0 24,0 24,0 0 

β) Για το χοιρινό, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διατάξεις HSK 0203.19.1000 και 0203.19.9000 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 163 163 166 169 172 176 

Δασμός διασφάλισης (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 179 183 187 190 194 Άνευ αντικει 
μένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 15,8 14,6 13,5 12,4 11,3 0 

γ) Για τα μήλα, όπως καλύπτονται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διάταξη HSK 0808.10.0000 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 7 500 7 500 7 650 7 803 7 959 8 118 

Δασμός διασφάλισης (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

EL L 127/1158 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 8 280 8 446 8 615 8 787 8 963 9 142 

Δασμός διασφάλισης (%) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27 

Έτος 13 14 15 16 17 18 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 9 325 9 511 9 702 9 896 10 094 10 295 

Δασμός διασφάλισης (%) 27 27 27 27 22,5 22,5 

Έτος 19 20 21 22 23 24 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 10 501 10 711 10 926 11 144 11 367 11 594 

Δασμός διασφάλισης (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Έτος 25 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 0 

Η ποσότητα ενεργοποίησης αφορά τη συνολική ποσότητα όλων των ποικιλιών εισαγόμενων μήλων. 

Το έτος 12 και κάθε έτος εφεξής έως το έτος 24, ο δασμός διασφάλισης μπορεί να εφαρμόζεται μόνον σε μήλα της 
ποικιλίας Fuji. 

δ) Για τη βύνη και την κριθή ζυθοποιίας, όπως καλύπτονται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διατάξεις HSK1003.00.1000 και 1107.10.0000 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 14 000 14 000 14 280 14 565 14 856 15 154 

Δασμός διασφάλισης (%) 

1003.00.1000 502,0 502,0 502,0 455,0 432,0 408,0 

1107.10.0000 263,0 263,0 258,0 252,0 246,0 240,0 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 15 457 15 766 16 081 16 403 16 731 17 065 

Δασμός διασφάλισης (%) 

1003.00.1000 385,0 361,0 338,0 315,0 291,0 268,0 

1107.10.0000 216,0 207,0 199,0 190,0 181,0 139,0 

Έτος 13 14 15 16 17 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 17 407 17 755 18 110 18 472 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 

1003.00.1000 244,0 221,0 197,0 174,0 0 

1107.10.0000 127,0 115,0 103,0 91,5 0

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1159
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Για ποσότητες που εισήχθησαν στην ποσότητα ενεργοποίησης ή κάτω από αυτήν, βλέπε παράγραφο 12 του προσαρτή 
ματος 2-Α-1. 

ε) Για το άμυλο πατάτας, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διάταξη HSK 1108.13.0000 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 37 900 37 900 38 658 39 431 40 219 41 024 

Δασμός διασφάλισης (%) 455,0 455,0 436,0 426,0 416,0 406,0 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 41 844 42 681 43 535 44 405 45 294 46 199 

Δασμός διασφάλισης (%) 366,0 351,0 336,0 321,0 306,0 235,0 

Έτος 13 14 15 16 17 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 47 123 48 066 49 027 50 008 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 215,0 195,0 175,0 155,0 0 

στ) Για το τζίνσενγκ, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διατάξεις HSK 1211.20.2210, 1211.20.2220, 1211.20.2290, 1302.19.1210, 1302.19.1220 και 
1302.19.1290 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 300 300 306 312 318 324 

Δασμός διασφάλισης (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 331 337 344 351 358 365 

Δασμός διασφάλισης (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 

Έτος 13 14 15 16 17 18 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 373 380 388 395 403 411 

Δασμός διασφάλισης (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 566,0 566,0 

Έτος 19 20 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 420 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 566,0 0 

ζ) Για τη ζάχαρη, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διατάξεις HSK 1701.99.0000 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 220 220 224 228 233 238 

Δασμός διασφάλισης (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
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Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 242 247 252 257 262 268 

Δασμός διασφάλισης (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Έτος 13 14 15 16 17 18 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 273 279 284 290 296 302 

Δασμός διασφάλισης (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 37,5 37,5 

Έτος 19 20 21 22 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 308 314 320 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 37,5 37,5 37,5 0 

η) Για την αλκοόλη, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διάταξη HSK 2207.10.9010 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 95 95 96 98 100 102 

Δασμός διασφάλισης (%) 264,0 264,0 258,0 253,0 247,0 241,0 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 104 106 109 111 113 115 

Δασμός διασφάλισης (%) 217,0 208,0 199,0 191,0 182,0 139,0 

Έτος 13 14 15 16 17 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 118 120 122 125 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 127,0 116,0 104,0 91,8 0 

θ) Για τις δεξτρίνες, όπως καλύπτεται κατωτέρω: 

Κάλυψη: διατάξεις HSK 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 και 3505.10.5090 

Έτος 1 2 3 4 5 6 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 37 900 37 900 38 658 39 431 40 219 41 024 

Δασμός διασφάλισης (%) 375,0 375,0 365,0 355,0 345,0 334,0 

Έτος 7 8 9 10 11 12 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 41 844 42 681 43 535 44 405 45 294 46 199 

Δασμός διασφάλισης (%) 291,0 275,0 260,0 244,0 228,0 152,0 

Έτος 13 14 

Ποσότητα ενεργοποίησης (MT) 47 123 Άνευ αντι 
κειμένου 

Δασμός διασφάλισης (%) 131,0 0
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Για ποσότητες που εισήχθησαν στην ποσότητα ενεργοποίησης ή κάτω από αυτήν, βλέπε παράγραφο 15 του προσαρτή 
ματος 2-Α-1. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος: 

α) το έτος ένα αντιστοιχεί σε περίοδο 12 μηνών αρχής γενομένης από την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

β) το έτος δύο αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει κατά την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

γ) το έτος τρία αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δεύτερη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας 

δ) το έτος τέσσερα αντιστοιχεί σε περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την τρίτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας 

ε) το έτος πέντε αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την τέταρτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας 

στ) το έτος έξι αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την πέμπτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

ζ) το έτος επτά αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την έκτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

η) το έτος οκτώ αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την έβδομη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

θ) το έτος εννέα αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την όγδοη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

ι) το έτος 10 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ένατη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

ια) το έτος 11 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 10η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιβ) το έτος 12 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 11η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιγ) το έτος 13 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 12η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιδ) το έτος 14 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 13η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιε) το έτος 15 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 14η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιστ) το έτος 16 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 15η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιζ) το έτος 17 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 16η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιη) το έτος 18 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 17η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

ιθ) το έτος 19 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 18η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

κ) το έτος 20 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη 19η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας· 

κα) το έτος 21 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την 20ή επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

κβ) το έτος 22 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει από την 21η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

κγ) το έτος 23 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την 22η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας· 

κδ) το έτος 24 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την 23η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας και 

κε) το έτος 25 αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την 24η επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΕΣ 

1. Στην περίπτωση της Κορέας, ο συντονιστής ΤΕΕΣ είναι η κορεατική Υπηρεσία Τεχνολογίας και Προτύπων ή ο διάδοχός της. 

2. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονιστής ΤΕΕΣ ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοποιείται στην 
Κορέα το αργότερο εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

Συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ 

1. Κατάλογος δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 7.7 (Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών) 

2. Κατάλογος δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 7.13 (Εγκατάσταση) 

3. Κατάλογος επιφυλάξεων σύμφωνα με τα άρθρα 7.18 (στελέχη και ασκούμενοι πτυχιούχοι) και 7.19 (Πωλητές επιχειρηματικών 
υπηρεσιών) 

Κορέα 

4. Πίνακας συγκεκριμένων δεσμεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7.7, 7.13, 7.18 και 7.19 

Α. Πίνακας συγκεκριμένων δεσμεύσεων στους τομείς των υπηρεσιών 

Β. Πίνακας συγκεκριμένων δεσμεύσεων στον τομέα της εγκατάστασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-A-1 

ΜΕΡΟΣ ΕΕ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.7 

(ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

1. Στον κατάλογο δεσμεύσεων που ακολουθεί παρατίθενται οι τομείς υπηρεσιών που ελευθερώνονται δυνάμει του άρθρου 7.7 
και, υπό μορφή επιφυλάξεων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και στην εθνική μεταχείριση που ισχύουν για τις 
υπηρεσίες και τους προμηθευτές υπηρεσιών της Κορέας στους εν λόγω τομείς. Ο κατάλογος αποτελείται από τα εξής 
στοιχεία: 

α) στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο αναλαμβάνει τη δέσμευση το συμβαλλόμενο μέρος 
ΕΕ, καθώς και το πεδίο απελευθέρωσης στο οποίο έχουν εφαρμογή οι επιφυλάξεις· και 

β) στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις. 

Δεσμεύσεις ως προς τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών δεν αναλαμβάνονται σε τομείς ή υποτομείς που καλύπτονται μεν από 
την παρούσα συμφωνία, πλην όμως δεν αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί. 

2. Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων: 

α) ο όρος «CPC» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 27 του άρθρου 
7.25· και 

β) ο όρος «CPC έκδοση 1.0» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο Στατι 
στικής των Ηνωμένων Εθνών, Statistical Papers, σειρά M, αριθ. 77, CPC έκδοση 1.0, 1998. 

3. Στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα τυπικά προσόντα και διαδικασίες, 
τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης εφόσον δεν συνιστούν περιορισμό στην πρόσβαση στην αγορά ή 
στην εθνική μεταχείριση υπό την έννοια των άρθρων 7.5 και 7.6. Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας, υποχρέωση 
καθολικής υπηρεσίας, ανάγκη αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά επαγγέλματα και ανάγκη επιτυχίας σε συγκεκρι 
μένες εξετάσεις, περιλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων), ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ισχύουν 
ούτως ή άλλως για τις υπηρεσίες και τους προμηθευτές υπηρεσιών της Κορέας. 

4. Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν θίγει τη δυνατότητα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 
7.4.3 στοιχείο i) σε ορισμένους τομείς και υποτομείς υπηρεσιών ούτε την ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και αποκλειστικών 
δικαιωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στον κατάλογο δεσμεύσεων όσον αφορά την εγκατάσταση. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3, ο κατάλογος που ακολουθεί δεν περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγού 
νται από ένα συμβαλλόμενο μέρος. 

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο κατάλογο δεν έχουν αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, 
συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

7. Στον ακόλουθο κατάλογο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες: 

AT Αυστρία 

BE Βέλγιο 

BG Βουλγαρία 

CY Κύπρος 

CZ Δημοκρατία της Τσεχίας 

DE Γερμανία 

DK Δανία 

EU Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της
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ES Ισπανία 

EE Εσθονία 

FI Φινλανδία 

FR Γαλλία 

EL Ελλάδα 

HU Ουγγαρία 

IE Ιρλανδία 

IT Ιταλία 

LV Λετονία 

LT Λιθουανία 

LU Λουξεμβούργο 

MT Μάλτα 

NL Κάτω Χώρες 

PL Πολωνία 

PT Πορτογαλία 

RO Ρουμανία 

SK Σλοβακία 

SI Σλοβενία 

SE Σουηδία 

UK Ηνωμένο Βασίλειο
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1167

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Ακίνητα 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Όλα τα κράτη μέλη εκτός των AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Καμία. 

ΑΤ: Για την απόκτηση, την αγορά, καθώς και τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα απαιτείται 
η χορήγηση αδείας από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές (Länder), οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο θίγονται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά ή 
πολιτιστικά συμφέροντα. 

BG: Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι αλλοδαποί υπήκοοι με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα κτιρίων και 
περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας (1 ) σε ακίνητα, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Η απαίτηση έγκρισης δεν ισχύει 
για τα πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στη Βουλγαρία. 

Οι αλλοδαποί πολίτες με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι εταιρίες στις οποίες η αλλοδαπή συμμετοχή 
εξασφαλίζει πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων ή αναστέλλει τη λήψη αποφάσεων, μπορούν να αποκτήσουν, με την επιφύλαξη έγκρισης, δικαιώματα 
κυριότητας επί ακινήτων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που ορίζει το υπουργικό συμβούλιο. 

CΥ: Χωρίς περιορισμούς. 

CΖ: Περιορισμοί όσον αφορά την απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι αλλοδαποί φορείς μπορούν να αποκτούν 
ακίνητη περιουσία με τη σύσταση νομικών προσώπων της Τσεχίας ή με τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις. Για την απόκτηση γαιών από 
αλλοδαπούς φορείς απαιτείται άδεια. 

DΚ: Περιορισμοί στην αγορά ακινήτων από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την κατοικία τους και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στη 
χώρα. Περιορισμοί στην αγορά γεωργικών εκτάσεων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

EL: Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 1892/90 απαιτείται άδεια του Υπουργείου Άμυνας για να μπορεί ένας πολίτης να αποκτήσει κυριότητα επί ακινήτων 
σε παραμεθόριες περιοχές. Με βάση τις διοικητικές πρακτικές παρέχεται εύκολα άδεια για άμεσες επενδύσεις. 

FI: (Νήσοι Åland): Περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα απόκτησης και κατοχής ακινήτων στις Νήσους Åland, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές 
των Νήσων, για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την τοπική υπηκοότητα των Νήσων Åland και για τα νομικά πρόσωπα. Περιορισμοί όσον αφορά 
το δικαίωμα εμπορικής παρουσίας και το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που δεν είναι πολίτες της περιφέρειας Åland, ή νομικών 
προσώπων, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές των Νήσων Åland. 

HU: Περιορισμοί στην απόκτηση γης και ακινήτων από ξένους επενδυτές (2 ) 

IE: Απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Επιτροπή Εγγείου Ιδιοκτησίας για τον προσπορισμό οποιουδήποτε κέρδους στο έδαφος της 
Ιρλανδίας από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή υπηκόους άλλων χωρών. Η απαίτηση αυτή αίρεται όσον αφορά τις εκτάσεις που προορίζονται για 
βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένων εκείνων που προορίζονται για τη γεωργική βιομηχανία), εφόσον εκδοθεί πιστοποιητικό για το σκοπό αυτό από τον 
υπουργό Επιχειρήσεων Εμπορίου και Εργασίας. Ο εν λόγω νόμος δεν ισχύει για τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός των αστικών ορίων. 

ΙΤ: Προϋπόθεση για την αγορά ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι η αμοιβαιότητα. 

LT: Χωρίς περιορισμούς για την απόκτηση γης. (3 ) 

MT: Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της μαλτέζικης νομοθεσίας και κανονισμών όσον αφορά την απόκτηση ακινήτων.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

PL: Για την άμεση ή έμμεση κτήση ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται έγκριση. Χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την 
απόκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή δυνάμει των ρυθμίσεων που διέπουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. 

RO: Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ρουμανική υπηκοότητα και μόνιμη κατοικία στη Ρουμανία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν 
ρουμανική ιθαγένεια και την έδρα τους στη Ρουμανία δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα αγροτεμαχίων μέσω πράξεων εν ζωή. 

SΙΤα νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί στη Σλοβενία με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου δύνανται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στο έδαφος 
της Σλοβενίας. Τα υποκαταστήματα (4 ) που έχουν συσταθεί στη Σλοβενία από αλλοδαπούς δύνανται να αποκτήσουν μόνο ακίνητη περιουσία, 
εξαιρουμένων των γαιών, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που δικαιολογούν την εγκατάστασή τους. Για 
την κυριότητα ακινήτων στις περιοχές εντός 10 χλμ. από τα σύνορα από εταιρίες στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε νομικά πρόσωπα ή υπηκόους του αντισυμβαλλόμενου μέρους απαιτείται ειδική άδεια. 

SK: Περιορισμοί όσον αφορά την κτήση ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι αλλοδαποί φορείς δύνανται να αποκτούν ακίνητη 
περιουσία με τη σύσταση σλοβακικών νομικών προσώπων ή με τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις. Χωρίς περιορισμούς για τη γη. 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες επαγγελματιών 

α) Νομικές υπηρεσίες 

(CPC 861) (5 ) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Για την άσκηση δικηγορίας σε θέματα εγχώριου (ενωσιακού και εθνικού) δικαίου, απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό 
σύλλογο με την ιδιότητα του πλήρους μέλους, η οποία υπόκειται σε προϋπόθεση ιθαγένειας. 

(εκτός από υπηρεσίες νομικού συμβούλου και σύνταξης και επικύρω 
σης νομικών εγγράφων που παρέχονται από επαγγελματίες νομικούς 
που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικοί 
επιμελητές ή άλλοι δημόσιοι και υπουργικοί λειτουργοί) 

BE, FI: Η εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος, η οποία απαιτείται για υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης, υπόκειται σε προϋπόθεση 
ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις κατοικίας. Στο Βέλγιο ισχύουν ποσοστώσεις για παράσταση ενώπιον του «Cour de cassation» (Ανώτατου 
Δικαστηρίου) σε μη ποινικές υποθέσεις. 

BG: Οι κορεάτες δικηγόροι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης μόνον σε υπηκόους της χώρας προέλευσής τους και με την 
προϋπόθεση της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας με βούλγαρο δικηγόρο. Για υπηρεσίες νομικής διαμεσολάβησης απαιτείται να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι. 

FR: Η πρόσβαση των νομικών στο επάγγελμα «avocat auprès de la Cour de Cassation» και «avocat auprès du Conseil d’Etat» υπόκειται σε 
ποσοστώσεις και σε προϋπόθεση ιθαγένειας. 

HU: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος υπόκειται σε προϋπόθεση ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις κατοικίας. Το πεδίο 
άσκησης νομικών δραστηριοτήτων για τους αλλοδαπούς δικηγόρους περιορίζεται στην παροχή νομικών συμβουλών. 

LV: Απαίτηση ιθαγένειας για τους συνηγόρους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που έχουν δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης σε ποινικές υποθέσεις. 

DK: Η παροχή νομικών συμβουλών έναντι αμοιβής γίνεται μόνον από δικηγόρους με άδεια άσκησης της δικηγορίας στη Δανία, καθώς και 
δικηγορικές εταιρίες καταχωρημένες στη Δανία. Η άδεια άσκησης δικηγορίας στη Δανία προϋποθέτει εξέταση στην εθνική νομοθεσία. 

SE: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο, η οποία απαιτείται μόνον για τη χρήση του σουηδικού τίτλου «advokat», υπόκειται σε απαίτηση κατοικίας.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

β) 1. Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης βιβλίων 

(CPC 86212 εκτός από «υπηρεσίες ελέγχου», CPC 86213, CPC 
86219 και CPC 86220) 

Για τον τρόπο 1 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

β) 2. Υπηρεσίες ελέγχου 

(CPC 86211 και 86212 εκτός από υπηρεσίες λογιστικής) 

Για τον τρόπο 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών και για τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται σε συγκεκριμένους 
αυστριακούς νόμους (π.χ. νόμος περί ανωνύμων εταιριών, νόμος περί χρηματιστηρίου αξιών, νόμος περί τραπεζών κ.λπ.) 

SE: Μόνο οι ελεγκτές που έχουν εγκριθεί στη Σουηδία μπορούν να ασκούν υπηρεσίες νομικού λογιστικού ελέγχου σε ορισμένα νομικά πρόσωπα, 
μεταξύ άλλων, σε όλες τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Μόνο αυτά τα άτομα μπορούν να είναι μέτοχοι ή να συνάπτουν εταιρική σχέση σε 
εταιρίες που ασκούν εγκεκριμένες δραστηριότητες ελέγχου (για επίσημους σκοπούς). Για την έγκριση απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι μόνιμος 
κάτοικος. 

LT: Η έκθεση του ελεγκτή καταρτίζεται σε συνεργασία με διαπιστευμένο ελεγκτή της Λιθουανίας. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

γ) Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 

(CPC 863) (6 ) 

Για τον τρόπο 1 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών. 

CY: Οι φοροτεχνικοί πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τον υπουργό Οικονομικών. Η άδεια αυτή εξαρτάται από την εξέταση των 
οικονομικών αναγκών. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό είναι ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην περίπτωση των ξένων 
επενδύσεων (βλέπε οριζόντιες υποχρεώσεις). Εφόσον τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται σε αυτόν τον υποτομέα, λαμβάνονται πάντα υπόψη οι συνθήκες 
απασχόλησης στον υποτομέα. 

BG, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

δ) Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες· 

και 

Για τον τρόπο 1AT: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες σχεδιασμού. 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ε) Υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 

(CPC 8671 και CPC 8674) 

DE: Εφαρμογή των εγχώριων κανόνων στις αμοιβές και αποδοχές για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το εξωτερικό. 

HU, RO: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

στ) Υπηρεσίες μηχανικών και 

ζ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών 

(CPC 8672 και CPC 8673) 

Για τον τρόπο 1 

AT, SI: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες απλού σχεδιασμού. 

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

η) Άσκηση ιατρικού (περιλαμβανομένων των ψυχολόγων) και οδον 
τιατρικού επαγγέλματος 

(CPC 9312 και μέρος της CPC 85201) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

SI: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες κοινωνικής ιατρικής, υγειονομικές, επιδημιολογικές, ιατρικές / οικολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραπεζών 
αίματος, σκευασμάτων αίματος και μοσχευμάτων, ιατροδικαστικές υπηρεσίες. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

θ) Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

(CPC 932) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

UK: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε χειρουργούς κτηνιάτρους, τις γενικές συμβουλές, 
κατευθύνσεις και πληροφορίες, π.χ. διατροφή, συμπεριφορά και φροντίδα ζώου συντροφιάς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ι) 1. Υπηρεσίες μαιών 

(μέρος της CPC 93191) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ι) 2. Υπηρεσίες νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊατρι 
κού προσωπικού 

(μέρος της CPC 93191) 

FI, PL: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τους νοσηλευτές 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ια) Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών και λιανικό εμπόριο ιατρι 
κών και ορθοπεδικών ειδών 

(CPC 63211) 

και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από φαρμακοποιούς (7 ) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

CZ, LV, LT: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις ταχυδρομικές παραγγελίες. 

HU: Χωρίς περιορισμούς εκτός από την CPC 63211. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Β. Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 

(CPC 84) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

Γ. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

(CPC 852 εκτός από υπηρεσίες ψυχολόγων) (8 ) 

Καμία. 

Υπηρεσίες E&A για τις φυσικές επιστήμες 

(CPC 851) 

Διεπιστημονικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

(CPC 853) 

EU: Για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται με δημόσια κονδύλια, αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε 
υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ και σε νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. 

Δ. Υπηρεσίες σχετικές με την ακίνητη περιουσία (9 ) 

α) Οι υπηρεσίες αφορούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα 

(CPC 821) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

β) Υπηρεσίες που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

(CPC 822) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Ε. Ενοικίαση/χρονομεριστική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
χωρίς χειριστή 

α) Υδάτινων μεταφορικών μέσων 

(CPC 83103) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

β) Εναέριων μεταφορικών μέσων 

(CPC 83104) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που χορηγεί άδεια στον αερομεταφορέα, ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν για βραχυχρόνιες μισθώσεις ή σε εξαιρετικές συνθήκες. 

γ) Άλλων μεταφορικών μέσων 

(CPC 83101, CPC 83102 και CPC 83105) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

δ) Άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 και CPC 83109) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ε) Ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

(CPC 832) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

EE: Χωρίς περιορισμούς, με εξαίρεση την ενοικίαση προεγγεγραμμένων βιντεοκασετών για χρήση σε οικιακό ψυχαγωγικό εξοπλισμό. 

στ) Ενοικίαση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

(CPC 7541) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

Στ. Άλλες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

α) Διαφήμιση 

(CPC 871) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

β) Έρευνα της αγοράς και δημοσκοπήσεις 

(CPC 864) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

γ) Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

(CPC 865) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

δ) Υπηρεσίες συναφείς προς τις υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων 

(CPC 866) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

HU: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες διαιτησίας και επιδιαιτησίας (CPC 86602). 

ε) Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και ανάλυσης 

(CPC 8676) 

Για τον τρόπο 1 

IT: Χωρίς περιορισμούς για το επάγγελμα του βιολόγου και του χημικού αναλυτή. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Για τον τρόπο 2 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

στ) Παροχή συμβουλών σε θέματα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας 

(μέρος της CPC 881) 

Για τον τρόπο 1 

IT: Χωρίς περιορισμούς για δραστηριότητες που ασκούνται αποκλειστικά από αγρονόμους και «periti agrari» 

EE, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ζ) Παροχή συμβουλών σε θέματα αλιείας 

(μέρος της CPC 882) 

Για τον τρόπο 1 

LV, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

η) Παροχή συμβουλών σε θέματα παρασκευής και κατασκευής 

(μέρος της CPC 884 και μέρος της CPC 885) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

θ) Υπηρεσίες τοποθέτησης και παροχής προσωπικού 

θ) 1. Εξεύρεση στελεχών 

(CPC 87201) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

θ) 2. Υπηρεσίες τοποθέτησης 

(CPC 87202) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

θ) 3. Προμήθεια προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 

(CPC 87203) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

θ) 4. Υπηρεσίες παροχής προσωπικού οικιακής βοήθειας, άλλων εργα 
τών στον εμπορικό ή τον βιομηχανικό τομέα, νοσοκομειακό και 
άλλο προσωπικό 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Όλα τα κράτη μέλη εκτός της HU: Χωρίς περιορισμούς. 

HU: Καμία. 

ι) 1. Υπηρεσίες ιδιωτικού αστυνομικού 

(CPC 87301) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

ι) 2. Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 και CPC 87305) 

Για τον τρόπο 1 

HU: Χωρίς περιορισμούς για τις CPC 87304, CPC 87305 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

HU: Χωρίς περιορισμούς για τις CPC 87304, CPC 87305 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

ια) Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών 

(CPC 8675) 

Για τον τρόπο 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες εξερεύνησης 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιβ) 1. Συντήρηση και επισκευή σκαφών 

(μέρος της CPC 8868) 

Για τον τρόπο 1 

Για σκάφη θαλάσσιων μεταφορών: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για σκάφη μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών: EU εκτός από τις EE, HU, LV: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιβ) 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού σιδηροδρομικών μεταφο 
ρών 

(μέρος της CPC 8868) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιβ) 3. Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανο 
κίνητων ελκήθρων και εξοπλισμού οδικών μεταφορών 

(CPC 6112, CPC 6122, μέρος της CPC 8867 και μέρος της 
CPC 8868) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

ιβ) 4. Συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών και εξαρτημάτων αερο 
σκαφών 

(μέρος της CPC 8868) 

Για τον τρόπο 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιβ) 5. Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανών 
(εκτός από μηχανές γραφείου), εξοπλισμού (εκτός από εξοπλι 
σμό γραφείου και μεταφορικό εξοπλισμό) και ειδών προσωπι 
κής και οικιακής χρήσης (10 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 και CPC 8866) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

ιγ) Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 

(CPC 874) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιδ) Φωτογραφικές υπηρεσίες 

(CPC 875) 

Για τον τρόπο 1 

BG, EE, MT, PL: Χωρίς περιορισμούς για παροχή υπηρεσιών αεροφωτογράφισης.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

LV: Χωρίς περιορισμούς για ειδικές φωτογραφικές υπηρεσίες. (CPC 87504) 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιε) Υπηρεσίες συσκευασίας 

(CPC 876) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

ιστ) Εκτύπωση και έκδοση 

(CPC 88442) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

ιζ) Οργάνωση συνεδρίων 

(μέρος της CPC 87909) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

ιη) 1. Μετάφραση και διερμηνεία 

(CPC 87905) 

Για τον τρόπο 1 

PL: Χωρίς περιορισμούς για παροχή υπηρεσιών ορκωτού διερμηνέα. 

HU, SK: Χωρίς περιορισμούς για επίσημες μεταφράσεις και διερμηνείες 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιη) 2. Σχεδιασμός και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ειδικές σχεδια 
στικές εφαρμογές 

(CPC 87907) 

Για τον τρόπο 1 

DE: Εφαρμογή των εγχώριων κανόνων στις αμοιβές και αποδοχές για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το εξωτερικό. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιη) 3. Είσπραξη οφειλών 

(CPC 87902) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

ιη) 4. Εκτίμηση φερεγγυότητας 

(CPC 87901) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ιη) 5. Υπηρεσίες παραγωγής αντιγράφων 

(CPC 87904) (11 ) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ιη) 6. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών συμβουλών 

(CPC 7544) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

ιη) 7. Τηλεφωνητές 

(CPC 87903) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Α. Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές 

(Διακίνηση (12 ) ταχυδρομικών αντικειμένων (13 ) σύμφωνα με τον 
ακόλουθο κατάλογο υποκατηγοριών, προς εθνικούς και διεθνείς 
προορισμούς: i) Χειρισμός γραπτών μηνυμάτων με συγκεκριμένο 
παραλήπτη, σε οποιουδήποτε είδους φυσικό μέσο (14 ), συμπερι 
λαμβανομένων: της υβριδικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του διαφη 
μιστικού ταχυδρομείου ii) Χειρισμός δεμάτων και πακέτων με 
συγκεκριμένο παραλήπτη (15 ) iii) Χειρισμός εντύπων με συγκεκρι 
μένο παραλήπτη (16 ) iv) Χειρισμός αντικειμένων που αναφέρονται 
παραπάνω στα σημεία i) έως iii) ως συστημένες επιστολές ή απο 
στολές με δηλωμένη αξία, 

v) Υπηρεσίες ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας (17 ) για αντικείμενα 
που αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i) έως iii), vi) Χειρισμός 
αντικειμένων χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη και vii) Ανταλλαγή 
εγγράφων (18 ) 

Παρά ταύτα, οι υποκατηγορίες i), iv) και v) εξαιρούνται όταν 
εμπίπτουν στο πεδίο υπηρεσιών που ανατίθενται κατ’ αποκλειστι 
κότητα, ήτοι αλληλογραφία το κόστος της οποίας είναι πέντε 
φορές χαμηλότερο από το δημόσιο βασικό τέλος, εφόσον ζυγίζει 
λιγότερο από 350 γραμμάρια (19 ), καθώς και συστημένη αλληλο 
γραφία που διακινείται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών δια 
δικασιών.) 

(μέρος της CPC 751, μέρος της CPC 71235 (20 ) και μέρος της 
CPC 73210 (21 )) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτουν την οικονομική δραστηριότητα 
που συνίσταται στην παροχή περιεχομένου η μεταφορά του οποίου 
απαιτεί τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

α) Όλες οι υπηρεσίες που συνίστανται στη μετάδοση και λήψη σημά 
των με οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητικό μέσο (22 ), εξαιρουμένων των 
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (23 ). 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

β) Μετάδοση δορυφορικής εκπομπής (24 ) Για τους τρόπους 1 και 2 

EU: Καμία, εκτός από το ενδεχόμενο οι πάροχοι υπηρεσιών στον συγκεκριμένο τομέα να υποχρεούνται να εξυπηρετούν στόχους γενικού συμφέρο 
ντος όσον αφορά την μέσω του δικτύου τους μετάδοση περιεχομένου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

BE: Χωρίς περιορισμούς. 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙ 
ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 
CPC 515, CPC 516, CPC 517 και CPC 518) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(εκτός από διανομή όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και λοιπού 
πολεμικού υλικού) 

Α. Υπηρεσίες αντιπροσώπων 

α) Υπηρεσίες αντιπροσώπων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μηχανοκίνητων ελκήθρων, καθώς και εξαρτημάτων και 
ανταλλακτικών αυτών 

(μέρος της CPC 61111, μέρος της CPC 6113 και μέρος 
της CPC 6121) 

β) Άλλες υπηρεσίες αντιπροσωπειών 

(CPC 621) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

EU εκτός από τις AT, SI, SE, FI: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή χημικών προϊόντων και πολύτιμων μετάλλων (και λίθων). 

AT: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή πυροτεχνημάτων, πυροδοτούμενων ειδών, πυροκροτητών και τοξικών ουσιών. 

AT, BG: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή προϊόντων ιατρικής χρήσης, όπως ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών ουσιών και ειδών 
ιατρικής χρήσης. 

Για τον τρόπο 1 

AT, BG, FR, PL, RO: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή καπνού και προϊόντων καπνού. 

IT: Για χονδρικό εμπόριο, κρατικό μονοπώλιο καπνού 

BG, FI, PL, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή οινοπνευματωδών ποτών. 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή φαρμακευτικών ειδών. 

BG, HU, PL: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες μεσάζοντα. 

FR: Για τις υπηρεσίες αντιπροσώπων, χωρίς περιορισμούς για εμπόρους και μεσάζοντες που δραστηριοποιούνται σε 17 αγορές νωπών ειδών 
διατροφής εθνικού ενδιαφέροντος. Χωρίς περιορισμούς για το χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Υπηρεσίες χονδρεμπορίου 

α) Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μηχανοκίνη 
των ελκήθρων, καθώς και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών 
αυτών 

(μέρος της CPC 61111, μέρος της CPC 6113 και μέρος της 
CPC 6121) 

β) Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

(μέρος της CPC 7542) 

γ) Άλλες δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου 

(CPC 622 εκτός από χονδρικό εμπόριο ενεργειακών προϊ 
όντων (25 )) 

Γ. Υπηρεσίες λιανεμπορίου (26 ) 

Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μηχανοκίνητων 
ελκήθρων, καθώς και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών 

(CPC 61112, μέρος της CPC 6113 και μέρος της CPC 6121) 

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

(μέρος της CPC 7542) 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

(CPC 631) 

Λιανικό εμπόριο άλλων (μη ενεργειακών) προϊόντων, εκτός από 
λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών (27 ) 

(CPC 632 εκτός από CPC 63211 και 63297) 

Δ. Δικαιόχρηση 

(CPC 8929) 

MT: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες αντιπροσώπων. 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Για το λιανικό εμπόριο, χωρίς περιορισμούς εκτός από τις ταχυδρομικές 
παραγγελίες.
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση) 

Α. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 921) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

CY, FI, MT, RO, SE, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Β. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 922) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τους τρόπους 1 και 2 

LV: Χωρίς περιορισμούς για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών συναφών με τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών με 
αναπηρία (CPC 9224) 

Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 923) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Εντούτοις, οι κορεάτες υπήκοοι μπορούν να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για την ίδρυση και τη διεύθυνση 
εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και για διδασκαλία. 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τη χορήγηση άδειας σε παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την έκδοση κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. 

Για τον τρόπο 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τους τρόπους 1 και 2 

CZ, SK: Χωρίς περιορισμούς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός από τη μεταδευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (CPC 
92310). 

Δ. Εκπαίδευση ενηλίκων 

(CPC 924) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 1 

AT: Χωρίς περιορισμούς για την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. 

Ε. Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(CPC 929) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς.
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 

(CPC 9401) (28 ) 

Β. Διαχείριση στερεών / επικίνδυνων αποβλήτων, εκτός από δια 
συνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

α) Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων 

(CPC 9402) 

β) Εξυγίανση και παρόμοιες δραστηριότητες 

(CPC 9403) 

Γ. Προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος 

(CPC 9404) (29 ) 

Δ. Απορρύπανση και καθαρισμός εδάφους και υδάτων 

α) Επεξεργασία, καθαρισμός μολυσμένων/ρυπασμένων εδαφών 
και υδάτων 

(μέρος της CPC 94060) (30 ) 

Ε. Μείωση θορύβου και δονήσεων 

(CPC 9405) 

ΣΤ. Προστασία της βιοποικιλομορφίας και του τοπίου 

α) Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου 

(μέρος της CPC 9406) 

Ζ. Λοιπές περιβαλλοντικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(CPC 94090) 

Για τον τρόπο 1 

EU: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες ασφάλισης και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες Για τους τρόπους 1 και 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: 

Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες πρωτασφάλισης, εκτός από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με: 

α) τη θαλάσσια ναυτιλία, την εμπορική αεροπορία και τις διαστημικές εκτοξεύσεις και φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων), κατά τρόπο 
ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα 
και όλες οι συναφείς ευθύνες, και 

β) τα εμπορεύματα σε καθεστώς διεθνούς διαμετακόμισης.
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AT: Απαγορεύονται οι δραστηριότητες προώθησης και διαμεσολάβησης για λογαριασμό θυγατρικής μη εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
υποκαταστήματος μη εγκατεστημένου στην Αυστρία (εκτός από αντασφάλιση και επανεκχώρηση). Συμβόλαια υποχρεωτικής ασφάλισης των εναέριων 
μεταφορών, εκτός από περιπτώσεις ασφάλισης διεθνών εμπορικών πτήσεων, μπορούν να συνάπτονται μόνον από θυγατρική εγκατεστημένη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από υποκατάστημα εγκατεστημένο στην Αυστρία. Οφείλεται υψηλότερος φόρος επί των ασφαλίστρων για ασφαλιστικές 
συμβάσεις (εκτός από συμβάσεις αντασφάλισης και επανεκχώρησης) που έχει αναλάβει θυγατρική μη εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
υποκατάστημα μη εγκατεστημένο στην Αυστρία. Μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή από τον υψηλότερο φόρο επί των ασφαλίστρων. 

DK: Συμβόλαια υποχρεωτικής ασφάλισης των εναέριων μεταφορών μπορούν να συνάπτονται μόνον από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κανένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρία (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιριών) δεν δύναται να συμμετέχει στη Δανία, για επιχειρη 
ματικούς λόγους, στην άσκηση δραστηριοτήτων πρωτασφάλισης για άτομα που έχουν την κατοικία τους στη Δανία, για δανικά πλοία ή για ακίνητα 
στη Δανία, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της δανικής νομοθεσίας ή από τις αρμόδιες αρχές της 
Δανίας. 

DE: Συμβόλαια υποχρεωτικής ασφάλισης εναέριων μεταφορών συνάπτονται μόνον από θυγατρική εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή από 
υποκατάστημα εγκατεστημένο στη Γερμανία. Αν μια αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Γερμανία, μπορεί να 
συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις στη Γερμανία για διεθνείς μεταφορές μόνο μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στη Γερμανία. 

FR: Ασφάλιση κινδύνων που σχετίζονται με τις χερσαίες μεταφορές μπορούν να αναλαμβάνουν μόνο ασφαλιστικές εταιρίες εγκατεστημένες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

PL: Χωρίς περιορισμούς, με εξαίρεση την αντασφάλιση, την επανεκχώρηση και την ασφάλιση εμπορευμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. 

PT: Ασφάλιση εναέριων και θαλασσίων μεταφορών, η οποία καλύπτει εμπορεύματα, αεροσκάφη, σκάφη και ασφάλιση ευθύνης μπορούν να 
αναλαμβάνουν μόνον εταιρίες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνον άτομα ή εταιρίες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν 
να ενεργούν ως διαμεσολαβητές για τις ασφαλίσεις αυτού του τύπου στην Πορτογαλία. 

RO: Η αντασφάλιση στη διεθνή αγορά επιτρέπεται μόνον όταν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος δεν μπορεί να καλυφθεί από την εγχώρια αγορά. 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
πρωτασφάλισης, εκτός από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με: 

α) τη θαλάσσια ναυτιλία, την εμπορική αεροπορία και τις διαστημικές εκτοξεύσεις και φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων), κατά τρόπο 
ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα 
και όλες οι συναφείς ευθύνες, και 

β) τα εμπορεύματα σε καθεστώς διεθνούς διαμετακόμισης. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για την πρωτασφάλιση, με εξαίρεση υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπούς σε αλλοδαπούς σε βουλγαρικό έδαφος. Η 
ασφάλιση της μεταφοράς εμπορευμάτων, που καλύπτει τα εμπορεύματα, τα οχήματα και την αστική ευθύνη για κινδύνους εντός της Βουλγαρίας, δεν 
μπορεί να αναληφθεί απευθείας από αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία. Οι αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να συνάπτουν ασφαλιστικά 
συμβόλαια μόνον μέσω υποκαταστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς περιορισμούς για ασφάλιση τραπεζικών καταθέσεων και παρόμοια 
συστήματα αποζημιώσεων, καθώς και για την υποχρεωτική ασφάλιση. 

CY, LV, MT: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες πρωτασφάλισης, εκτός από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με:
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α) τη θαλάσσια ναυτιλία, την εμπορική αεροπορία και τις διαστημικές εκτοξεύσεις και φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων), κατά τρόπο 
ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα 
και όλες οι συναφείς ευθύνες, και 

β) τα εμπορεύματα σε καθεστώς διεθνούς διαμετακόμισης. 

LT: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες πρωτασφάλισης, εκτός από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με: 

α) τη θαλάσσια ναυτιλία, την εμπορική αεροπορία και τις διαστημικές εκτοξεύσεις και φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων), κατά τρόπο 
ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα 
και όλες οι συναφείς ευθύνες, και 

β) εμπορεύματα σε καθεστώς διεθνούς διαμετακόμισης, με εξαίρεση την περίπτωση χερσαίων μεταφορών για κινδύνους εντός της Λιθουανίας. 

LV, LT, PL: Χωρίς περιορισμούς για ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

FI: Μόνον ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν την κεντρική έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν υποκατάστημα στη Φινλανδία μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες πρωτασφάλισης (περιλαμβανομένης της συνασφάλισης). Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής μεσιτείας απαιτείται μόνιμος 
τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

HU: Η παροχή υπηρεσιών πρωτασφάλισης στην ουγγρική επικράτεια από ασφαλιστικές εταιρίες μη εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιτρέπεται μόνον μέσω υποκαταστήματος καταχωρημένου στην Ουγγαρία. 

IT: Χωρίς περιορισμούς για το επάγγελμα του αναλογιστή. Συμβόλαια ασφάλισης για τη μεταφορά εμπορευμάτων, την ασφάλιση οχημάτων και την 
ασφάλιση ευθυνών για κινδύνους στο έδαφος της Ιταλίας μπορούν να συνάπτουν μόνο ασφαλιστικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτή η επιφύλαξη δεν ισχύει για διεθνείς μεταφορές που αφορούν εισαγωγές στην Ιταλία. 

SE: Η παροχή υπηρεσιών πρωτασφάλισης επιτρέπεται μόνο μέσω φορέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη 
Σουηδία, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξένος φορέας παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και η σουηδική ασφαλιστική εταιρία ανήκουν στον ίδιο όμιλο 
εταιριών ή έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ τους. 

ES: Για υπηρεσίες αναλογιστή, απαίτηση κατοικίας και τριετής συναφής πείρα. 

Για τον τρόπο 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς για διαμεσολάβηση 

BG: Για υπηρεσίες πρωτασφάλισης, βουλγαρικά φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και αλλοδαπά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστη 
ριότητα σε βουλγαρικό έδαφος, μπορούν να συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια για τη δραστηριότητά τους στη Βουλγαρία μόνον με προμηθευτές 
που έχουν άδεια άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία. Οι αποζημιώσεις που προκύπτουν από τις ως άνω συμβάσεις καταβάλλο 
νται στη Βουλγαρία. Χωρίς περιορισμούς για ασφάλιση τραπεζικών καταθέσεων και παρόμοια συστήματα αποζημιώσεων, καθώς και για την 
υποχρεωτική ασφάλιση.
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IT: Συμβόλαια ασφάλισης για τη μεταφορά εμπορευμάτων, την ασφάλιση οχημάτων και την ασφάλιση ευθυνών για κινδύνους στο έδαφος της Ιταλίας 
μπορούν να συνάπτουν μόνο ασφαλιστικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιφύλαξη δεν ισχύει για διεθνείς μεταφορές που 
αφορούν εισαγωγές στην Ιταλία. 

B. Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των 
ασφαλιστικών): 

Όλοι οι υποτομείς που αναφέρονται παρακάτω 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από την παροχή χρηματοπιστωτικών 
πληροφοριών και την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της διαμεσο 
λάβησης. 

BE: Απαιτείται εγκατάσταση στο Βέλγιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων. 

BG: Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί και όροι όσον αφορά τη χρήση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

CY: Χωρίς περιορισμούς εκτός από την αγοραπωλησία κινητών αξιών, την παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία χρηματοπι 
στωτικών δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της διαμεσολάβησης. 

EE: Για αποδοχή καταθέσεων, απαιτείται έγκριση της εσθονικής εποπτικής αρχής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και καταχώρηση βάσει της εσθονικής 
νομοθεσίας ως ανώνυμης εταιρίας, θυγατρικής ή υποκαταστήματος. 

EE: Απαιτείται η σύσταση ειδικής εταιρίας διαχείρισης για την άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιριών επενδύσεων, ενώ ως θεματοφύλακες των 
περιουσιακών στοιχείων των εταιριών επενδύσεων μπορούν να ενεργούν μόνον εταιρίες με καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

LT: Απαιτείται η εγκατάσταση ειδικευμένης εταιρίας διαχείρισης για την άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίων και 
εταιριών επενδύσεων, και μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ενεργούν ως θεματοφύ 
λακες των περιουσιακών στοιχείων επενδυτικών οργανισμών. 

IE: Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή επενδυτικών συμβουλών προϋποθέτει είτε α) έκδοση άδειας στην Ιρλανδία, η οποία κανονικά προϋποθέτει ότι 
το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί ως κεφαλαιουχική ή είναι προσωπική εταιρία ή ανεξάρτητος εμπορευόμενος, και να έχει, και στις δύο περιπτώσεις, 
κεντρική/καταστατική έδρα στην Ιρλανδία (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται άδεια, π.χ. όταν ο προμηθευτής υπηρεσιών της Κορέας 
δεν έχει εμπορική παρουσία στην Ιρλανδία και η υπηρεσία δεν παρέχεται σε ιδιώτες), είτε β) χορήγηση αδείας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις επενδυτικές υπηρεσίες. 

IT: Χωρίς περιορισμούς για τους «promotori di servizi finanziari» (φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών). 

LV: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τη συμμετοχή σε έκδοση κάθε είδους τίτλων, την παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία 
χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της διαμεσολάβησης. 

LT: Απαιτείται εγκατάσταση για τη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

MT: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από την αποδοχή καταθέσεων, τη χορήγηση δανείων κάθε είδους, την παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και 
την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της διαμεσολάβησης. 

PL: Για την παροχή και τη μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογι 
σμικού, απαιτείται η χρήση του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή του δικτύου άλλου εγκεκριμένου παρόχου. 

RO: Χωρίς περιορισμούς για χρηματοδοτική μίσθωση, για διαπραγμάτευση μέσων χρηματαγοράς, συναλλάγματος, παραγώγων, συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και επιτοκίου, κινητών αξιών και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων και περιουσιακών στοιχείων, για συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους 
χρεογράφων, για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και για υπηρεσίες διακανονισμού και συμψηφισμού κινητών αξιών. Υπηρεσίες πληρωμών και 
μεταφοράς χρημάτων επιτρέπονται μόνον μέσω τραπεζών εγκατεστημένων στη Ρουμανία. 

SI: 

α) Συμμετοχή σε εκδόσεις κρατικών ομολόγων, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων: Χωρίς περιορισμούς. 

β) Σε όλους τους άλλους υποτομείς, εκτός από τη συμμετοχή σε εκδόσεις κρατικών ομολόγων, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, παροχή και 
μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Χωρίς περιορισμό, πλην 
της αποδοχής πιστώσεων (κάθε είδους δανεισμός), και της αποδοχής εγγυήσεων και δεσμεύσεων από αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα εκ μέρους 
ημεδαπών νομικών προσώπων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων. Οι αλλοδαποί μπορούν να προσφέρουν αλλοδαπούς τίτλους μόνο μέσω των 
ημεδαπών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών. Τα μέλη του σλοβενικού χρηματιστηρίου πρέπει να έχουν συσταθεί ως κεφαλαιουχικές 
εταιρίες στη Σλοβενία ή να είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών επενδύσεων ή τραπεζών. 

Για τον τρόπο 2 

BG: Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί και όροι όσον αφορά τη χρήση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

PL: Για την παροχή και τη μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογι 
σμικού, απαιτείται η χρήση του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή του δικτύου άλλου εγκεκριμένου παρόχου. 

8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση) 

Α. Νοσοκομειακές υπηρεσίες 

(CPC 9311) 

Γ. Υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν κατάλυμα, εκτός από νοσο 
κομειακές υπηρεσίες 

(CPC 93193) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Δ. Κοινωνικές υπηρεσίες 

(CPC 933) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

BE: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τα αναρρωτήρια, τα άσυλα και τους οίκους ευγηρίας. 

9. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας 

(CPC 641, CPC 642 και CPC 643) 

εκτός από υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιριών (31 ) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες 
τροφοδοσίας. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Β. Ταξιδιωτικά πρακτορεία και επιχειρήσεις οργανωμένων εκδρομών 

(περιλαμβανομένων των αρχηγών εκδρομών) 

(CPC 7471) 

Για τον τρόπο 1 

BG, HU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Γ. Υπηρεσίες ξεναγών 

(CPC 7472) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(εκτός από οπτικοακουστικές υπηρεσίες) 

Α. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας (περιλαμβανομένων των θεάτρων, των μου 
σικών συγκροτημάτων, των τσίρκων και των ντισκοτέκ) 

(CPC 9619) 

Για τον τρόπο 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

BG: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις υπηρεσίες θεατρικού παραγωγού, χορωδίας, μουσικού συγκροτήματος και ψυχαγωγικής ορχήστρας (CPC 
96191)· τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, διασκεδαστές και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες (CPC 96192)· και 
τις βοηθητικές θεατρικές υπηρεσίες (CPC 96193). 

EE: Χωρίς περιορισμούς για τις άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας (CPC 96199), εκτός από τις κινηματογραφικές αίθουσες. 

LT, LV: Χωρίς περιορισμούς, εκτός των υπηρεσιών λειτουργίας κινηματογράφων και θεάτρων (μέρος της CPC 96199). 

Β. Ειδησεογραφικά πρακτορεία και πρακτορεία τύπου 

(CPC 962) 

Για τον τρόπο 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Γ. Βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και άλλες υπηρεσίες πολιτισμού 

(CPC 963) 

Για τον τρόπο 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Δ. Αθλητικές υπηρεσίες 

(CPC 9641) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

AT: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες χιονοδρομικών σχολών και οδηγών ορειβασίας. 

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 1 

CY, EE: Χωρίς περιορισμούς. 

Ε. Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και παραλιών 

(CPC 96491) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Α. Θαλάσσιες Μεταφορές 

α) Διεθνείς μεταφορές επιβατών 

(CPC 7211 πλην εθνικών θαλάσσιων ενδομεταφορών (32 )). 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

β) Διεθνείς μεταφορές φορτίων 

(CPC 7212 πλην εθνικών ενδομεταφορών (33 )). 

Β. Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7221 πλην εθνικών ενδομεταφορών (34 )). 

β) Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7222 πλην εθνικών ενδομεταφορών (35 )). 

Για τους τρόπους 1 και 2 

EU: Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς 
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-Μάιν-Δούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς που 
εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Διέπονται από τους κανονισμούς για την 
εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο. 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την ίδρυση ναυτιλιακής εταιρίας από φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, προϋπόθεση 
ιθαγένειας για την πλειοψηφία των διευθύνοντων συμβούλων, καθώς και των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου. Απαιτείται 
καταχωρημένη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Αυστρία. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών πρέπει να ανήκει σε πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Γ. Σιδηροδρομικές μεταφορές 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7111) 

β) Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7112) 

Για τον τρόπο 1 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Δ. Οδικές μεταφορές 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7121 και CPC 7122) 

β) Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7123, εκτός από μεταφορά αλληλογραφίας μέσω ταχυ 
δρομείου και ταχυμεταφοράς για ίδιο λογαριασμό (36 )). 

Για τον τρόπο 1 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Ε. Μεταφορά άλλων αγαθών με αγωγούς, εκτός από καύσιμα (37 ) 

(CPC 7139) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

12. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (38 ) 

Α. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές 

α) Υπηρεσίες χειρισμού θαλάσσιου φορτίου 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες εκτελωνισμού 

δ) Υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης 

ε) Υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου 

στ) Υπηρεσίες προώθησης φορτίων διά θαλάσσης 

ζ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα 

(CPC 7213) 

η) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7214) 

θ) Υπηρεσίες υποστήριξης για τη θαλάσσια μεταφορά 

(μέρος της CPC 745) 

ι) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς (*) για υπηρεσίες χειρισμού θαλάσσιων φορτίων και υπ ηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς για τη ναύλωση σκαφών με πλήρωμα. 

Για τον τρόπο 2: 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδά 
τινων οδών 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 

(μέρος της CPC 741) 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

δ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα 

(CPC 7223) 

ε) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7224) 

στ) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των μεταφορών μέσω εσωτερικών 
υδάτινων οδών 

(μέρος της CPC 745) 

ζ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

EU: Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς 
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-Μάιν-Δούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς που 
εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Διέπονται από τους κανονισμούς για την 
εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο. 

EU: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης. 

Για τον τρόπο 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Χωρίς περιορισμούς για τη ναύλωση σκαφών με πλήρωμα. 

Γ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 

(μέρος της CPC 741) 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

Για τον τρόπο 1 

EU: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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δ) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7113) 

ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των σιδηροδρομικών μεταφορών 

(CPC 743) 

στ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

Δ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις οδικές μεταφορές 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 

(μέρος της CPC 741) 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

δ) Ναύλωση επαγγελματικών οχημάτων με χειριστές 

(CPC 7124) 

ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των οδικών μεταφορών 

(CPC 744) 

στ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

Για τον τρόπο 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Χωρίς περιορισμούς για τη ναύλωση επαγγελματικών οχημάτων με χειριστές. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Ε. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις εναέριες μεταφορές 

α) Εξυπηρέτηση εδάφους (περιλαμβανομένης της τροφοδοσίας) Για τον τρόπο 1 

EU: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

Για τον τρόπο 2 

BG, CY, CZ, HU, MT,PL, RO, SK SI: Χωρίς περιορισμούς.
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β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

δ) Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα 

(CPC 734) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

EU: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που χορηγεί 
άδεια στον αερομεταφορέα, ή, εφόσον το επιτρέπει το κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια, σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να απαιτείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια 
ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

Κατ’εξαίρεση, αερομεταφορέας της Κορέας μπορεί να εκναυλώσει αεροσκάφος νηολογημένο στην Κορέα σε αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κάτω από ορισμένες συνθήκες, για τις έκτακτες ανάγκες, τις εποχικές ανάγκες και για την αντιμετώπιση λειτουργικών δυσκολιών που δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν εύλογα μέσω της ναύλωσης αεροσκάφους νηολογημένου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την 
προϋπόθεση το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί την άδεια στον αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει έγκριση 
περιορισμένης διάρκειας. 

ε) Πωλήσεις και εμπορία 

στ) Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων 

Για τους τρόπους 1 και 2 

EU: Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών ΗΣΚ στην Κορέα δεν παρέχουν στους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμη μεταχείριση (39 ) με αυτή 
που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όταν οι αερομεταφορείς της Κορέας δεν προσφέρουν στους προμηθευτές υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ισοδύναμη μεταχείριση με αυτή που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ληφθούν μέτρα, αντίστοιχα, από τους παρόχους υπηρεσιών 
ΗΣΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισοδύναμη μεταχείριση των αερομεταφορέων της Κορέας ή από τους αερομεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την ίση μεταχείριση των παρόχων υπηρεσιών ΗΣΚ της Κορέας. 

ΣΤ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τη μεταφορά άλλων αγαθών με αγω 
γούς, εκτός από καύσιμα (40 ) 

α) Φύλαξη και αποθήκευση αγαθών που μεταφέρονται με αγω 
γούς, εκτός από καύσιμα 

(μέρος της CPC 742) 

Για τον τρόπο 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

13. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Παροχή υπηρεσίας συνδυασμένων μεταφορών Όλα τα κράτη μέλη εκτός των AT, CY, CZ, BG, EE, LT, RO, HU, LV, MT, PL, SE, SI SK: Καμία, με την επιφύλαξη των περιορισμών που 
αναγράφονται στον κατάλογο των δεσμεύσεων και αφορούν οποιονδήποτε τρόπο μεταφοράς. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη 

(CPC 883) (41 ) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

Β. Μεταφορά καυσίμων με αγωγούς 

(CPC 7131) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Γ. Φύλαξη και αποθήκευση καυσίμων που μεταφέρονται με αγωγούς 

(μέρος της CPC 742) 

Για τον τρόπο 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Δ. Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αερίων καυσί 
μων και συναφών προϊόντων 

(CPC 62271) 

και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού και ζεστού 
νερού 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς για το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού και ζεστού νερού. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Ε. Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης 

(CPC 613) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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ΣΤ. Λιανικό εμπόριο μαζούτ, αερίου σε φιάλες, άνθρακα και καυσόξυ 
λων 

(CPC 63297) 

και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου (όχι σε φιάλες), 
ατμού και ζεστού νερού 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς για λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου (όχι σε φιάλες), ατμού και ζεστού νερού 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Για το λιανικό εμπόριο μαζούτ, αερίου σε φιάλες, άνθρακα και 
καυσόξυλων, χωρίς περιορισμούς εκτός από τις ταχυδρομικές παραγγελίες (Καμία για ταχυδρομικές παραγγελίες). 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

Ζ. Υπηρεσίες συναφείς προς τη διανομή ενέργειας 

(CPC 887) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες (Καμία για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες). 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

15. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

α) Στεγνοκαθαριστήρια 

(CPC 9701) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

β) Υπηρεσίες κομμωτηρίου 

(CPC 97021) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

γ) Υπηρεσίες αισθητικής και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών 

(CPC 97022) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία.
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δ) Άλλες υπηρεσίες αισθητικού μ.α.κ. 

(CPC 97029) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

ε) Λουτρά και μη θεραπευτικά μασάζ, εφόσον παρέχονται για 
λόγους ευεξίας και χαλάρωσης και όχι για ιατρικούς λόγους ή 
λόγους αποκατάστασης (42 ) 

(CPC έκδοση 1.0 97230) 

Για τον τρόπο 1: 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Για τον τρόπο 2 

Καμία. 

στ) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων 

(CPC 7543) 

Για τους τρόπους 1 και 2 

Καμία. 

(1 ) Η βουλγαρική νομοθεσία περί ιδιοκτησίας αναγνωρίζει τα ακόλουθα περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνητα: δικαίωμα χρήσης, δικαίωμα ανέγερσης οικοδομής, δικαίωμα ανέγερσης ανωδομής και δουλείες. 
(2 ) Όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, οι εν λόγω περιορισμοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες δεσμεύσεις της GATS. 
(3 ) Όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, οι εν λόγω περιορισμοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες δεσμεύσεις της GATS. 
(4 ) Σύμφωνα με το νόμο περί εμπορικών εταιριών, ένα υποκατάστημα εγκατεστημένο στη Σλοβενία δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο, αλλά, όσον αφορά τη λειτουργία του, έχει την ίδια μεταχείριση με θυγατρική εταιρία, κάτι που ευθυγραμμίζεται με το 

άρθρο XXVIII παράγραφος ζ) της GATS. 
(5 ) Περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικού συμβούλου, νομικού εκπρόσωπου, διαιτητή και επιδιαιτητή/διαμεσολαβητή, καθώς και υπηρεσίες σύνταξης και επικύρωσης νομικών εγγράφων. Η παροχή νομικών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνον σε θέματα 

δημόσιου διεθνούς δικαίου, ενωσιακού δικαίου και δικαίου της δικαιοδοσίας στην οποία ο πάροχος της υπηρεσίας ή το προσωπικό του έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τη δικηγορία, ενώ, όπως και άλλες δραστηριότητες, υπόκειται σε απαιτήσεις 
αδειοδότησης και διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων, οι ανωτέρω απαιτήσεις αδειοδότησης και διαδικασίες μπορεί μεταξύ 
άλλων να συνεπάγονται συμμόρφωση με τους κατά τόπους κώδικες δεοντολογίας, χρήση του τίτλου της χώρας προέλευσης (εκτός εάν αποκτηθεί αναγνώριση με τον τίτλο της χώρας υποδοχής), απαιτήσεις ασφάλισης, απλή εγγραφή στον δικηγορικό 
σύλλογο της χώρας υποδοχής ή απλουστευμένη εξέταση για την εγγραφή στο σύλλογο της χώρας υποδοχής και νόμιμη ή επαγγελματική έδρα στη χώρα υποδοχής. Νομικές υπηρεσίες σε θέματα ενωσιακού δικαίου παρέχονται καταρχήν από νομικό 
που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο κράτους μέλους της ΕΕ και ενεργεί προσωπικά, ενώ νομικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ παρέχονται καταρχήν 
από νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ενεργεί προσωπικά. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο 
του αντίστοιχου κράτους μέλους της ΕΕ ως πλήρες μέλος για παράσταση ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών της ΕΕ, εφόσον πρόκειται για άσκηση στο ενωσιακό και εθνικό δικονομικό δίκαιο. Παρά ταύτα, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
αλλοδαποί δικηγόροι που δεν είναι πλήρη μέλη του δικηγορικού συλλόγου επιτρέπεται να εκπροσωπούν σε αστικές υποθέσεις διάδικους που είναι υπήκοοι ή εδρεύουν στο κράτος στο οποίο οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. 

(6 ) Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε φορολογικά θέματα, που υπάγονται στην κατηγορία 1.A.α) Νομικές υπηρεσίες. 
(7 ) Η προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στο ευρύ κοινό, όπως και η παροχή άλλων υπηρεσιών, υπόκειται σε αδειοδότηση και απαιτήσεις περί τυπικών προσόντων και διαδικασιών που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά κανόνα, η δραστηριότητα αυτή 

ασκείται μόνον από φαρμακοποιούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον η προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά από φαρμακοποιούς. 
(8 ) Μέρος της CPC 85201 που υπάγεται στην κατηγορία 1.A.η) — Άσκηση ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος. 
(9 ) Η εν λόγω υπηρεσία αφορά το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων και δεν θίγει δικαιώματα και/ή περιορισμούς που εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αγοράζουν ακίνητα. 

(10 ) Η συντήρηση και επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού (CPC 6112, 6122, 8867 και CPC 8868) υπάγεται στην κατηγορία 1.στ. l) 1 έως 1.στ.l) 4. 
Η συντήρηση και επισκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων των υπολογιστών (CPC 845) υπάγεται στην κατηγορία 1.B. Πληροφορική και συναφείς υπηρεσίες. 

(11 ) Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες εκτύπωσης, οι οποίες υπάγονται στην κλάση CPC 88442 και παρατίθενται στο σημείο 1.στ ιστ). 
(12 ) Ο όρος «διακίνηση» παραπέμπει σε δραστηριότητες όπως ο εκτελωνισμός, η διαλογή, η μεταφορά και η επίδοση. 
(13 ) Ο όρος «ταχυδρομικό αντικείμενο» αναφέρεται στα αντικείμενα που διαχειρίζεται οποιοσδήποτε εμπορικός παράγων, δημόσιος ή ιδιωτικός. 
(14 ) Για παράδειγμα επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες. 
(15 ) Συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία και οι κατάλογοι. 
(16 ) Εφημερίδες, περιοδικά. 
(17 ) Οι υπηρεσίες ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας μπορούν να συνεπάγονται, εκτός από μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία, στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως παραλαβή από το σημείο προέλευσης, επίδοση προσωπικά στον αποδέκτη, εξακρίβωση 

της προέλευσης και παρακολούθησης της πορείας, δυνατότητα αλλαγής του προορισμού και του αποδέκτη κατά τη διαμετακόμιση και επιβεβαίωση της παραλαβής.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1197

 

(18 ) Παροχή μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικού χώρου και της μεταφοράς από τρίτους, που επιτρέπουν την αυτοπαράδοση με αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών αντικειμένων μεταξύ συνδρομητών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο όρος 
«ταχυδρομικό αντικείμενο» αναφέρεται στα αντικείμενα που διαχειρίζεται οποιοσδήποτε εμπορικός παράγων, δημόσιος ή ιδιωτικός. 

(19 ) Ο όρος «αλληλογραφία» σημαίνει γραπτό μήνυμα σε οποιοδήποτε υλικό μέσο που πρέπει να μεταφερθεί και να παραδοθεί στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα επάνω στο αντικείμενο ή στο περιτύλιγμά του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, 
οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αλληλογραφία. 

(20 ) Μεταφορά αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς, για ίδιο λογαριασμό με οποιοδήποτε μέσο χερσαίας μεταφοράς. 
(21 ) Μεταφορά αλληλογραφίας για ίδιο λογαριασμό αεροπορικώς. 
(22 ) Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται η επιγραμμική επεξεργασία πληροφοριών και/ή δεδομένων (περιλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών) (μέρος της CPC 843), που παρατίθενται στο σημείο 1.B. Πληροφορική και συναφείς υπηρεσίες 
(23 ) Ως «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή» νοείται η αδιάλειπτη αλυσίδα μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό, ωστόσο δεν καλύπτει τις ζεύξεις συνεισφοράς μεταξύ σταθμών. 
(24 ) Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που συνίσταται στη μετάδοση και λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών μέσω δορυφόρου (η αδιάλειπτη αλυσίδα δορυφορικής μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή 

σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό). Καλύπτεται η πώληση δικαιωμάτων χρήσης δορυφορικών υπηρεσιών, πλην όμως δεν καλύπτεται η πώληση πακέτων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε νοικοκυριά. Αυτές οι 
δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν εγχώριες συνδέσεις (τη δορυφορική μετάδοση αυτών των σημάτων από το έδαφος ενός κράτους στο άλλο). 

(25 ) Οι εν λόγω δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν την CPC 62271, υπάγονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 14.Δ. 
(26 ) Δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση και επισκευή, που υπάγεται στην κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 1.B. και 1.ΣΤ.l). Δεν περιλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο ενεργειακών προϊόντων, που υπάγεται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 14.E και 14.ΣΤ. 
(27 ) Το λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 1.A.ια). 
(28 ) Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες αποχέτευσης. 
(29 ) Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων. 
(30 ) Αντιστοιχεί σε μέρος των υπηρεσιών προστασίας της φύσης και του τοπίου. 
(31 ) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιριών υπάγονται στην κατηγορία ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 12.Ε.α) Εξυπηρέτηση εδάφους. 
(32 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 

τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος. 

(33 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 
τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(34 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 
τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(35 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 
τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(36 ) Μέρος της CPC 71235, που υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 2.A. Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές. 
(37 ) Η μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγεται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 14.B. 
(38 ) Δεν περιλαμβάνονται η συντήρηση και η επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού, που υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 1.στ.l) 1 έως 1.ΣΤ.l) 4. 
(*) Χωρίς περιορισμούς λόγω έλλειψης τεχνικής σκοπιμότητας. 

(39 ) Ως «ισοδύναμη μεταχείριση» νοείται η μη διακριτική μεταχείριση αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παρόχων υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(40 ) Οι βοηθητικές υπηρεσίες προς τη μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 14.Γ. 
(41 ) Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξόρυξης, προετοιμασία χερσαίων εργοταξίων, εγκατάσταση χερσαίων γεωτρύπανων, γεώτρηση, 

διατρητικές κεφαλές, σωληνώσεις και αγωγοί γεωτρήσεων, προμήθεια λάσπης, έλεγχος στερεών, αλίευση και ειδικές εργασίες στον πυθμένα της γεώτρησης, γεωλογία γεωτρήσεων και έλεγχος διάτρησης, πυρηνοληψία, δοκιμή γεωτρήσεων, 
συρματόσκοινα, προμήθεια και εισπίεση ρευστών πλήρωσης (άλμες), προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων πλήρωσης, τσιμέντωση (με αντλίες πιέσεως), υπηρεσίες διέγερσης (ρωγμάτωση, οξίνιση και άντληση υπό πίεση), συντήρηση και επιδιόρθωση 
παραγωγικής γεώτρησης, σφράγισμα και εγκατάλειψη γεωτρήσεων. Δεν περιλαμβάνει άμεση πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές ή εκμετάλλευση αυτών. Δεν περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας εργοταξίου για εξόρυξη άλλων ορυκτών, εκτός 
πετρελαίου και αερίου (CPC 5115), που υπάγονται στην κατηγορία 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 

(42 ) Τα θεραπευτικά μασάζ και οι λουτροθεραπείες υπάγονται στις κατηγορίες 1.A.η) Άσκηση ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, 1.A.ι) 2 Υπηρεσίες νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσίες 
υγείας (8.A και 8.Γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-A-2 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΕ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.13 

(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

1. Στον κατάλογο δεσμεύσεων που ακολουθεί παρατίθενται οι οικονομικές δραστηριότητες που ελευθερώνονται δυνάμει του 
άρθρου 7.13 και, υπό μορφή επιφυλάξεων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και στην εθνική μεταχείριση που 
ισχύουν για τις εμπορικές παρουσίες και τους επενδυτές της Κορέας στις εν λόγω δραστηριότητες. Ο κατάλογος αποτελείται 
από τα εξής στοιχεία: 

α) στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο αναλαμβάνει τη δέσμευση το μέρος ΕΕ, καθώς και το 
πεδίο απελευθέρωσης στο οποίο έχουν εφαρμογή οι επιφυλάξεις· και 

β) στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις. 

Δεν αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την εγκατάσταση σε τομείς ή υποτομείς που καλύπτονται μεν από την παρούσα 
συμφωνία, πλην όμως δεν αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί. 

2. Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων: 

α) ο όρος «ISIC αναθ. 3.1» αναφέρεται στη Διεθνή πρότυπη ταξινόμηση όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως 
καταρτίστηκε από το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, Statistical Papers, σειρά M, αριθ. 4, ISIC REV. 3.1, 
2002· 

β) ο όρος «CPC» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 27 του άρθρου 
7.25· και 

γ) ο όρος «CPC έκδοση 1.0» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο Στατι 
στικής των Ηνωμένων Εθνών, Statistical Papers, σειρά M, αριθ. 77, CPC έκδοση 1.0, 1998. 

3. Στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα τυπικά προσόντα και διαδικασίες, 
τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης εφόσον δεν συνιστούν περιορισμό στην πρόσβαση στην αγορά ή 
στην εθνική μεταχείριση υπό την έννοια των άρθρων 7.11 και 7.12. Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας, 
υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, ανάγκη αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά επαγγέλματα, ανάγκη επιτυχίας σε 
συγκεκριμένες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων, γενική απαίτηση συγκεκριμένες δραστηριότητες να 
μην διεξάγονται σε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας ή σε περιοχές ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος), ακόμη και 
αν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ισχύουν ούτως ή άλλως για τις εγκαταστάσεις και τους επενδυτές της Κορέας. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3, ο κατάλογος που ακολουθεί δεν περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγού 
νται από ένα συμβαλλόμενο μέρος. 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.11, οι απαιτήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τα είδη νομικής μορφής των 
επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται στον ακόλουθο κατάλογο δεσμεύσεων για την εγκατάσταση προκειμένου να 
διατηρηθούν ή να εγκριθούν από το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ. 

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο κατάλογο δεν έχουν αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, 
συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

7. Στον ακόλουθο κατάλογο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες: 

AT Αυστρία 

BE Βέλγιο 

BG Βουλγαρία 

CY Κύπρος 

CZ Δημοκρατία της Τσεχίας

EL L 127/1198 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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DE Γερμανία 

DK Δανία 

EU Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της 

ES Ισπανία 

EE Εσθονία 

FI Φινλανδία 

FR Γαλλία 

EL Ελλάδα 

HU Ουγγαρία 

IE Ιρλανδία 

IT Ιταλία 

LV Λετονία 

LT Λιθουανία 

LU Λουξεμβούργο 

MT Μάλτα 

NL Κάτω Χώρες 

PL Πολωνία 

PT Πορτογαλία 

RO Ρουμανία 

SK Σλοβακία 

SI Σλοβενία 

SE Σουηδία 

UK Ηνωμένο Βασίλειο

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1199
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EL 
L 127/1200 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Ακίνητα 

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Καμία 

ΑΤ Για την απόκτηση, την αγορά, καθώς και τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα απαιτείται η 
χορήγηση αδείας από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές (Länder), οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο θίγονται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά ή 
πολιτιστικά συμφέροντα. 

BG Τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα γης, ούτε μέσω υποκαταστήματος. Τα νομικά πρόσωπα της 
Βουλγαρίας με αλλοδαπή συμμετοχή δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα γεωργικών γαιών. 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι αλλοδαποί υπήκοοι με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα κτιρίων και 
περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας (1 ) σε ακίνητα, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Η απαίτηση έγκρισης δεν ισχύει για 
τα πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στη Βουλγαρία. 

Οι αλλοδαποί πολίτες με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι εταιρίες στις οποίες η αλλοδαπή συμμετοχή 
εξασφαλίζει πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων ή αναστέλλει τη λήψη αποφάσεων, μπορούν να αποκτήσουν, με την επιφύλαξη έγκρισης, δικαιώματα 
κυριότητας επί ακινήτων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που ορίζει το υπουργικό συμβούλιο. 

CΥ Χωρίς περιορισμούς. 

CΖ Περιορισμοί όσον αφορά την κτήση ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι αλλοδαποί φορείς μπορούν να αποκτούν ακίνητη 
περιουσία με τη σύσταση νομικών προσώπων της Τσεχίας ή με τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις. Για την κτήση γαιών από αλλοδαπούς φορείς 
απαιτείται άδεια. 

DΚ Περιορισμοί στην αγορά ακινήτων από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την κατοικία τους και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στη 
χώρα. Περιορισμοί στην αγορά γεωργικών εκτάσεων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

EE: Χωρίς περιορισμούς για την απόκτηση γεωργικών και δασικών εκτάσεων (2 ). 

EL Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 1892/90 απαιτείται άδεια του Υπουργείου Άμυνας για να μπορεί ένας πολίτης να αποκτήσει κυριότητα επί ακινήτων 
σε παραμεθόριες περιοχές. Με βάση τις διοικητικές πρακτικές παρέχεται εύκολα άδεια για άμεσες επενδύσεις. 

FI (Νήσοι Åland): Περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα κτήσης και κατοχής ακινήτων στις Νήσους Åland, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές των 
Νήσων, για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την τοπική υπηκοότητα των Νήσων Åland και για τα νομικά πρόσωπα. Περιορισμοί όσον αφορά το 
δικαίωμα εμπορικής παρουσίας και το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που δεν είναι πολίτες της περιφέρειας Åland, ή νομικών 
προσώπων, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές των Νήσων Åland. 

HU: Περιορισμοί στην απόκτηση γης και ακινήτων από ξένους επενδυτές (3 ). 

IE: Απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Επιτροπή Εγγείου Ιδιοκτησίας για τον προσπορισμό οποιουδήποτε κέρδους στο έδαφος της 
Ιρλανδίας από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή υπηκόους άλλων χωρών. Η απαίτηση αυτή αίρεται όσον αφορά τις εκτάσεις που προορίζονται για 
βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένων εκείνων που προορίζονται για τη γεωργική βιομηχανία), εφόσον εκδοθεί πιστοποιητικό για το σκοπό αυτό από τον 
υπουργό Επιχειρήσεων Εμπορίου και Εργασίας. Ο εν λόγω νόμος δεν ισχύει για τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός των αστικών ορίων. 

ΙΤ Προϋπόθεση για την αγορά ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι η αμοιβαιότητα. 

LV Χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την κτήση γαιών· επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση γαιών για μέγιστη διάρκεια 99 ετών. 

LT: Χωρίς περιορισμούς για την απόκτηση γης. (4 )
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1201

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

MT: Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της μαλτέζικης νομοθεσίας και κανονισμών όσον αφορά την απόκτηση ακινήτων. 

PL: Για την άμεση ή έμμεση κτήση ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται έγκριση. 

Χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την απόκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή δυνάμει των ρυθμίσεων που διέπουν τη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης. 

RO: Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ρουμανική υπηκοότητα και μόνιμη κατοικία στη Ρουμανία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν 
ρουμανική υπηκοότητα και την έδρα τους στη Ρουμανία δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα αγροτεμαχίων μέσω πράξεων εν ζωή. 

SΙ: Τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί στη Σλοβενία με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου δύνανται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στο έδαφος 
της Σλοβενίας. Τα υποκαταστήματα (5 ) που έχουν συσταθεί στη Σλοβενία από αλλοδαπούς δύνανται να αποκτήσουν μόνο ακίνητη περιουσία, 
εξαιρουμένων των γαιών, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που δικαιολογούν την εγκατάστασή τους. 
Για την κυριότητα ακινήτων στις περιοχές εντός 10 χλμ. από τα σύνορα από εταιρίες στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ή 
των δικαιωμάτων ψήφου ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε νομικά πρόσωπα ή υπηκόους άλλου συμβαλλόμενου μέρους απαιτείται ειδική άδεια. 

SK: Περιορισμοί όσον αφορά την κτήση ακινήτων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι αλλοδαποί φορείς δύνανται να αποκτούν ακίνητη 
περιουσία με τη σύσταση σλοβακικών νομικών προσώπων ή με τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις. Χωρίς περιορισμούς για τη γη. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

EU: Οι κοινωφελείς οικονομικές δραστηριότητες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να υπόκεινται σε κρατικό μονοπώλιο ή σε αποκλειστικά 
δικαιώματα που παραχωρούνται σε ιδιώτες (6 ) (7 ). 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Είδος εγκατάστασης 

EU: Η μεταχείριση που παρέχεται σε θυγατρικές (κορεατικών εταιριών) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν την καταστατική έδρα τους, την κεντρική διοίκηση ή τον κύριο τόπο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επεκτείνεται στα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που έχουν συστήσει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κορεατικές εταιρίες (8 ). 

BG: Για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων απαιτείται άδεια. 

EE: Τουλάχιστον τα μισά μέλη του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

FI: Κορεάτης που ασκεί εμπορική δραστηριότητα ως εταίρος φινλανδικής ετερόρρυθμης ή ομόρρυθμης εταιρίας χρειάζεται εμπορική άδεια και πρέπει 
να είναι μόνιμος κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλους τους τομείς, εκτός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ισχύουν απαιτήσεις ιθαγένειας και 
μόνιμης κατοικίας για τα μισά τουλάχιστον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ· ωστόσο, ορισμένες εταιρίες ενδέχεται να εξαιρούνται. Για 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών απαιτείται οι μισοί ιδρυτικοί εταίροι και τα μισά μέλη του ΔΣ να είναι μόνιμοι κάτοικοι. Εφόσον ιδρυτικός εταίρος είναι 
νομικό πρόσωπο, απαιτείται να έχει την έδρα του στη χώρα. Για αλλοδαπούς οργανισμούς που προτίθενται να ασκήσουν επιχειρηματική ή εμπορική 
δραστηριότητα ιδρύοντας υποκατάστημα στη Φινλανδία, απαιτείται εμπορική άδεια. Απαιτείται έγκριση προκειμένου να συσταθεί εταιρία περιορι 
σμένης ευθύνης από νομικά πρόσωπα ή από φυσικά πρόσωπα της Κορέας που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

IT: Η πρόσβαση σε βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες εξαρτάται από τη χορήγηση άδειας παραμονής και από ειδική άδεια για τη 
συνέχιση της δραστηριότητας.
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EL 
L 127/1202 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

BG, PL: Το πεδίο δραστηριοτήτων γραφείου αντιπροσωπείας καλύπτει μόνον τη διαφήμιση και την προώθηση της αλλοδαπής μητρικής εταιρίας την 
οποία αντιπροσωπεύει. 

PL: Με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, χωρίς περιορισμούς για τα υποκαταστήματα. Κορεάτες επενδυτές μπορούν να αναλάβουν και να 
ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα μόνο με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμης εταιρίας 
(για νομικές υπηρεσίες μόνο με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας). 

RO: Ο αποκλειστικός διαχειριστής ή ο πρόεδρος του ΔΣ, καθώς και το ήμισυ των διοικητικών στελεχών των εμπορικών εταιριών, είναι ρουμάνοι 
υπήκοοι, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη σύμβαση ή στο καταστατικό της εταιρίας. Η πλειοψηφία των ελεγκτών εμπορικών εταιριών και 
των αναπληρωτών τους πρέπει να έχουν τη ρουμανική ιθαγένεια. 

SE: Κορεατική εταιρία (που δεν έχει εγκατασταθεί με τη μορφή νομικού προσώπου στη Σουηδία) διεξάγει τις εμπορικές επιχειρήσεις της μέσω 
υποκαταστήματος με έδρα τη Σουηδία, ανεξάρτητη διοίκηση και χωριστούς λογαριασμούς. Η υποχρέωση σύστασης υποκαταστήματος ή διορισμού 
αντιπροσώπου με μόνιμη κατοικία δεν εφαρμόζεται στα οικοδομικά σχέδια διάρκειας μικρότερης του ενός έτους. Μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης 
(μετοχική εταιρία) μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα ιδρυτικά μέλη. Το(τα) ιδρυτικό(ά) μέλος(η) πρέπει είτε να είναι κάτοικοι Σουηδίας είτε 
να είναι σουηδικά νομικά πρόσωπα. Προσωπικές εταιρίες μπορούν να ενεργούν ως ιδρυτικοί εταίροι κεφαλαιουχικών εταιριών, υπό τον όρο όλοι οι 
εταίροι τους να είναι κάτοικοι Σουηδίας. Ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι για τη σύσταση όλων των άλλων τύπων νομικών προσώπων. Τουλάχιστον το 
ήμισυ των μελών του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοικοι Σουηδίας. Αλλοδαποί ή Σουηδοί πολίτες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Σουηδίας και επιθυμούν να 
ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα στη χώρα πρέπει να διορίσουν και να εγγράψουν στο μητρώο της τοπικής αυτοδιοίκησης έναν μόνιμο κάτοικο ως 
εκπρόσωπο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της εν λόγω δραστηριότητας. Η προϋπόθεση της κατοικίας μπορεί να αρθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
στις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν είναι απαραίτητη. 

SI: Προϋπόθεση για την ίδρυση υποκαταστήματος κορεατικής εταιρίας είναι η μητρική εταιρία να είναι καταχωρημένη σε δικαστικό μητρώο στη χώρα 
προέλευσης για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

SK: Ένα φυσικό πρόσωπο της Κορέας του οποίου το όνομα πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο επιχειρήσεων ως πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να 
ενεργεί για λογαριασμό επιχειρηματία οφείλει να προσκομίζει ισχύουσα άδεια παραμονής στη Σλοβακία. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Επενδύσεις 

ES: Οι επενδύσεις στην Ισπανία από αλλοδαπές δημόσιες αρχές και αλλοδαπές δημόσιες επιχειρήσεις (9 ), άμεσα ή μέσω εταιριών ή άλλων φορέων που 
ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αλλοδαπές δημόσιες αρχές, απαιτούν προηγούμενη άδεια από το κράτος. 

BG: Σε επιχειρήσεις όπου η συμμετοχή του δημοσίου (κυβέρνησης ή δήμων) στο μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει το 30%, απαιτείται άδεια για τη 
μεταβίβαση των μετοχών αυτών σε τρίτους. Για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση ή τη χρήση κρατικής ή 
δημόσιας περιουσίας απαιτείται παραχώρηση που γίνεται βάσει των διατάξεων του νόμου περί συμβάσεων παραχώρησης. Αλλοδαποί επενδυτές δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε αποκρατικοποιήσεις. Αλλοδαποί επενδυτές και βουλγαρικά νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από κορεάτες πρέπει να 
λάβουν έγκριση για α) την έρευνα, ανάπτυξη ή άντληση φυσικών πόρων από τη μεθόριο, την υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη και 
για β) την απόκτηση του ελέγχου των μετοχικών κεφαλαίων εταιριών που ασχολούνται με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
σημείο α). 

FR: Οι αγορές από Κορεάτες που υπερβαίνουν το 33,33 % των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου σε ήδη υπάρχουσες γαλλικές επιχειρήσεις ή το 
20 % σε γαλλικές εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

— επενδύσεις αξίας μέχρι 7,6 εκατ. ευρώ σε γαλλικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 76 εκατ. ευρώ χωρίς περιορισμούς, μετά 
την πάροδο 15 ημερών από την κοινοποίησή τους και την επαλήθευση των εν λόγω ποσών· 

— ένα μήνα μετά τη σχετική γνωστοποίηση, χορηγείται σιωπηρά άδεια για άλλες επενδύσεις, εκτός αν ο υπουργός Οικονομίας ασκήσει, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, το δικαίωμά του να αναβάλει την επένδυση.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1203

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Η ξένη συμμετοχή σε πρόσφατα ιδιωτικοποιηθείσες εταιρίες μπορεί να περιορίζεται σε μεταβλητό ποσοστό του δημόσιου μετοχικού κεφαλαίου που 
καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τη γαλλική κυβέρνηση. Για την άσκηση ορισμένων εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, 
απαιτείται ειδική άδεια αν ο διευθύνων σύμβουλος δεν διαθέτει άδεια παραμονής. 

FI: Η απόκτηση από Κορεάτες μετοχών που τους παρέχει πάνω από το 30% των δικαιωμάτων ψήφου μεγάλης φινλανδικής εταιρίας ή επιχείρησης (που 
απασχολεί πάνω από 1 000 εργαζόμενους ή έχει κύκλο εργασιών άνω των 168 εκατ. ευρώ ή συνολικό ισολογισμό (10 ) άνω των 168 εκατ. ευρώ) 
υπόκειται σε έγκριση των φινλανδικών αρχών. Η έγκριση μπορεί να μην χορηγηθεί μόνο αν διακυβεύεται μείζον εθνικό συμφέρον. Αυτοί οι 
περιορισμοί δεν ισχύουν για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

HU: Χωρίς περιορισμούς για κορεάτικη συμμετοχή σε πρόσφατα ιδιωτικοποιηθείσες εταιρίες. 

IT: Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ή διατήρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων σε πρόσφατα ιδιωτικοποιηθείσες εταιρίες. Τα δικαιώματα ψήφου σε 
πρόσφατα ιδιωτικοποιηθείσες εταιρίες μπορούν να υπόκεινται σε περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η απόκτηση μεγάλου μεριδίου μετοχών εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας, των 
μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας μπορεί να υπόκειται σε έγκριση των αρμοδίων αρχών. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Γεωγραφικές ζώνες 

FI: Στις νήσους Åland, ισχύει περιορισμός του δικαιώματος εγκατάστασης φυσικών προσώπων που δεν έχουν εντοπιότητα ή νομικών προσώπων χωρίς 
άδεια των αρμόδιων αρχών των νήσων Åland. 

1. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

Α. Γεωργία, θήρα 

(ISIC αναθ. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) εκτός από παροχή 
συμβουλών (11 ) 

AT, HU, MT, RO: Χωρίς περιορισμούς για τις γεωργικές δραστηριότητες. 

CY: Επιτρέπεται η συμμετοχή επενδυτών από την Κορέα μόνο μέχρι 49%. 

FR: Απαιτείται άδεια για την ίδρυση γεωργικών επιχειρήσεων από κορεάτες υπηκόους και για την απόκτηση αμπελώνων από επενδυτές από την Κορέα. 

IE: Η εγκατάσταση κατοίκων της Κορέας στον τομέα των αλευρόμυλων είναι δυνατή μόνον κατόπιν χορήγησης άδειας. 

B Δασοκομία και υλοτομία 

(ISIC αναθ. 3.1: 020) εκτός από παροχή συμβουλών (12 ) 

BG: Χωρίς περιορισμούς για τις δραστηριότητες υλοτομίας. 

2. ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

(ISIC αναθ.3.1: 0501, 0502) εκτός από παροχή συμβουλών (13 ) 

Χωρίς περιορισμούς.
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3. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (14 ) 

Α. Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη· εξόρυξη τύρφης 

(ISIC αναθ. 3.1: 10) 

Β. Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (15 )· 

(ISIC αναθ. 3.1: 1110) 

Γ. Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 

(ISIC αναθ. 3.1: 13) 

Δ. Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 

(ISIC αναθ. 3.1: 14) 

EU: Χωρίς περιορισμούς για νομικά πρόσωπα που ελέγχονται (16 ) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην οποία αντιστοιχεί πάνω από το 5% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς περιορισμούς για απευθείας 
ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). Χωρίς περιορισμούς για την άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (17 ) 

Α. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

(ISIC αναθ. 3.1: 15) 

Καμία 

Β. Παρασκευή προϊόντων καπνού 

(ISIC αναθ. 3.1: 16) 

Καμία 

Γ. Παρασκευή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

(ISIC αναθ. 3.1: 17) 

Καμία 

Δ. Κατασκευή ειδών ένδυσης· κατεργασία και βαφή γουναρικών 

(ISIC αναθ. 3.1: 18) 

Καμία
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Ε. Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού (απο 
σκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και 
υποδημάτων 

(ISIC αναθ. 3.1: 19) 

Καμία 

ΣΤ. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλε 
κτικής 

(ISIC αναθ. 3.1: 20) 

Καμία 

Ζ. Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 

(ISIC αναθ. 3.1: 21) 

Καμία 

Η. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
εγγραφής ήχου και εικόνας (18 ) 

(ISIC αναθ. 3.1: 22, εκτός από εκδόσεις και εκτυπώσεις έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης (19 )) 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τον ιδιοκτήτη εκδοτικής εταιρίας ή εταιρίας εκτυπώσεων. 

Θ. Παρασκευή οπτάνθρακα (κοκ) 

(ISIC αναθ. 3.1: 231) 

Καμία. 

Ι. Παρασκευή προϊόντων διύλισης πετρελαίου (20 ) 

(ISIC αναθ. 3.1: 232) 

EU: Χωρίς περιορισμούς για νομικά πρόσωπα που ελέγχονται (21 ) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην οποία αντιστοιχεί πάνω από το 5% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς περιορισμούς για απευθείας 
ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

ΙΑ. Παρασκευή χημικών ουσιών και προϊόντων, εκτός από εκρηκτικά 

(ISIC αναθ. 3.1: 24 εκτός από κατασκευή εκρηκτικών) 

Καμία. 

ΙΒ. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές 
ύλες 

(ISIC αναθ. 3.1: 25) 

Καμία.
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ΙΓ. Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

(ISIC αναθ. 3.1: 26) 

Καμία. 

ΙΔ. Κατασκευή βασικών μετάλλων 

(ISIC αναθ. 3.1: 27) 

Καμία. 

ΙΕ. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 
και τα είδη εξοπλισμού 

(ISIC αναθ. 3.1: 28) 

Καμία. 

ΙΣΤ. Κατασκευή μηχανημάτων 

α) Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης 

(ISIC αναθ. 3.1: 291) 

Καμία. 

β) Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης, εκτός από όπλα και 
πυρομαχικά 

(ISIC αναθ. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Καμία. 

γ) Κατασκευή οικιακών συσκευών μ.α.κ. 

(ISIC αναθ. 3.1: 293) 

Καμία. 

δ) Κατασκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλι 
σμού πληροφορικής 

(ISIC αναθ. 3.1: 30) 

Καμία. 

ε) Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών π.δ.κ.α. 

(ISIC αναθ. 3.1: 31) 

Καμία.
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στ) Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης 
και επικοινωνιών 

(ISIC αναθ. 3.1: 32) 

Καμία. 

ΙΖ. Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 
οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 

(ISIC αναθ. 3.1: 33) 

Καμία. 

ΙΗ. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημι 
ρυμουλκούμενων οχημάτων 

(ISIC αναθ. 3.1: 34) 

Καμία. 

ΙΘ. Κατασκευή λοιπού (μη στρατιωτικού) εξοπλισμού μεταφορών 

(ISIC αναθ. 3.1: 35 εκτός από κατασκευή πολεμικών πλοίων, 
αεροσκαφών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών για στρατιωτική 
χρήση) 

Καμία. 

Κ. Κατασκευή επίπλων· βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α 

(ISIC αναθ. 3.1: 361, 369) 

Καμία. 

ΚΑ. Ανακύκλωση 

(ISIC αναθ. 3.1: 37) 

Καμία. 

5. ΠΑΡΑΓΩΓΉ· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑ 
ΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ 
ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (22 ) 

(ΕΚΤΌΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΗ 
ΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ) 

Α. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος· μεταφορά και διανομή ηλεκτρι 
κού ρεύματος για ίδιο λογαριασμό 

(μέρος της ISIC αναθ. 3.1: 4010) (23 ) 

EU: Χωρίς περιορισμούς. 

Β. Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγω 
γών για ίδιο λογαριασμό 

(μέρος της ISIC αναθ. 3.1: 4020) (24 ) 

EU: Χωρίς περιορισμούς.
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Γ. Παροχή ατμού και ζεστού νερού· διανομή ατμού και ζεστού 
νερού για ίδιο λογαριασμό 

(μέρος της ISIC αναθ. 3.1: 4030) (25 ) 

EU: Χωρίς περιορισμούς για νομικά πρόσωπα που ελέγχονται (26 ) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην οποία αντιστοιχεί πάνω από το 5% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς περιορισμούς για απευθείας 
ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες επαγγελματιών 

α) Νομικές υπηρεσίες 

(CPC 861) (27 ) 

AT: Η συμμετοχή δικηγόρων από την Κορέα (οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης δικηγορίας στην Κορέα) στο μετοχικό κεφάλαιο και το 
μερίδιό τους στα αποτελέσματα χρήσης οποιασδήποτε δικηγορικής εταιρίας δεν δύναται να υπερβαίνει το 25%. Δεν επιτρέπεται να ασκούν καθορι 
στική επίδραση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

BE: Ποσοστώσεις για παράσταση ενώπιον του «Cour de cassation» σε μη ποινικές υποθέσεις. 

FR: Ποσοστώσεις όσον αφορά την πρόσβαση των νομικών στο επάγγελμα «avocat auprès de la Cour de Cassation» και «avocat auprès du Conseil 
d’Etat». 

εκτός από υπηρεσίες νομικού συμβούλου και σύνταξης και επικύρω 
σης νομικών εγγράφων που παρέχονται από επαγγελματίες νομικούς 
που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, όπως συμβολαιογράφοι, δικαστι 
κοί επιμελητές ή άλλοι δημόσιοι και υπουργικοί λειτουργοί 

DK: Μόνον οι δικηγόροι με άδεια άσκησης δικηγορίας στη Δανία και δικηγορικές εταιρίες που συστάθηκαν στη Δανία επιτρέπεται να κατέχουν 
μετοχές δικηγορικών εταιριών με έδρα τη Δανία. Μόνον οι δικηγόροι με άδεια άσκησης δικηγορίας στη Δανία επιτρέπεται να συμμετέχουν στο ΔΣ ή 
στη διοίκηση δικηγορικών εταιριών με έδρα τη Δανία. Η άδεια άσκησης δικηγορίας στη Δανία προϋποθέτει εξέταση στην εθνική νομοθεσία. 

FR: Κάποιες νομικές μορφές («association d'avocats» και «société en participation d'avocat») προσφέρονται μόνον σε νομικούς που είναι πλήρη μέλη 
του δικηγορικού συλλόγου στη Γαλλία. Σε δικηγορική εταιρία που παρέχει υπηρεσίες σε θέματα γαλλικού ή κοινοτικού δικαίου, τουλάχιστον 75% 
των εταίρων που κατέχουν 75% των μετοχών πρέπει να είναι πλήρη μέλη του δικηγορικού συλλόγου της Γαλλίας. 

HU: Η εγκατάσταση πρέπει να έχει τη μορφή εταιρίας με ούγγρο δικηγόρο (ügyvéd) ή δικηγορικό γραφείο (ügyvédi iroda), ή γραφείο αντιπρο 
σωπείας. 

PL: Οι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συστήσουν εταιρίες με άλλες νομικές μορφές, αλλά οι αλλοδαποί δικηγόροι μπορούν να 
συστήσουν μόνον ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες. 

β) 1. Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης βιβλίων 

(CPC 86212 εκτός από «υπηρεσίες ελέγχου», CPC 86213, 
CPC 86219 και CPC 86220) 

AT: Η συμμετοχή κορεατών λογιστών (οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κορέας) στο μετοχικό κεφάλαιο και το 
μερίδιό τους στα αποτελέσματα χρήσης οποιουδήποτε αυστριακού νομικού προσώπου δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 25%, εφόσον δεν είναι μέλη 
της αυστριακής επαγγελματικής ένωσης. 

CY: Πρόσβαση κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: οι συνθήκες απασχόλησης στον υποτομέα. 

DK: Προκειμένου να γίνουν εταίροι δανών εξουσιοδοτημένων λογιστών, οι αλλοδαποί λογιστές πρέπει να πάρουν την έγκριση της Υπηρεσίας Εμπορίου 
και Εταιριών της Δανίας.
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β) 2. Υπηρεσίες ελέγχου 

(CPC 86211 και 86212 εκτός από υπηρεσίες λογιστικής) 

AT: Η συμμετοχή κορεατών λογιστών (οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κορέας) στο μετοχικό κεφάλαιο και το 
μερίδιό τους στα αποτελέσματα χρήσης οποιουδήποτε αυστριακού νομικού προσώπου δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 25%, εφόσον δεν είναι μέλη 
της αυστριακής επαγγελματικής ένωσης. 

CY: Πρόσβαση κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: οι συνθήκες απασχόλησης στον υποτομέα. 

CZ και SK: Τουλάχιστον 60% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου πρέπει να κατέχονται από ημεδαπούς. 

DK: Προκειμένου να γίνουν εταίροι δανών εξουσιοδοτημένων λογιστών, οι αλλοδαποί λογιστές πρέπει να πάρουν την έγκριση της Υπηρεσίας Εμπορίου 
και Εταιριών της Δανίας. 

FI: Απαίτηση κατοικίας για τουλάχιστον έναν από τους ελεγκτές φινλανδικής ανώνυμης εταιρίας. 

LV: Σε εμπορική εταιρία ορκωτών λογιστών, άνω του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή ορκωτών λογιστών ή 
εμπορικών εταιριών ορκωτών λογιστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

LT: Τουλάχιστον το 75% των μετοχών πρέπει να ανήκουν σε ελεγκτές ή εταιρίες ελεγκτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

SE: Μόνο οι ελεγκτές που έχουν εγκριθεί στη Σουηδία μπορούν να ασκούν υπηρεσίες νομικού λογιστικού ελέγχου σε ορισμένα νομικά πρόσωπα, 
μεταξύ άλλων, σε όλες τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Μόνο αυτά τα άτομα μπορούν να είναι μέτοχοι ή να συνάπτουν εταιρική σχέση σε εταιρίες 
που ασκούν εγκεκριμένες δραστηριότητες ελέγχου (για επίσημους σκοπούς). Για την έγκριση απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι μόνιμος κάτοικος. 

SI: Το μερίδιο των αλλοδαπών στις ελεγκτικές εταιρίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 49 % του μετοχικού κεφαλαίου. 

γ) Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 

(CPC 863) (28 ) 

AT: H συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και οι μετοχές κορεατών φοροτεχνικών (που πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τη νομοθεeσία της 
Κορέας) στα κέρδη εκμετάλλευσης οποιουδήποτε αυστριακού νομικού προσώπου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25%. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο 
για τα μη μέλη του αυστριακού επαγγελματικού οργανισμού. 

CY: Πρόσβαση κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: οι συνθήκες απασχόλησης στον υποτομέα. 

δ) Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες· 

και 

e) Υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 

(CPC 8671 και CPC 8674) 

BG: Σε έργα εθνικής ή περιφερειακής σημασίας, οι κορεάτες επενδυτές πρέπει να συνεργάζονται με ντόπιους επενδυτές ή να ενεργούν ως υπεργολάβοι 
αυτών. 

LV: Για υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν άδεια που τους επιτρέπει να ασκούν το επάγγελμα αναλαμβάνοντας την 
πλήρη νομική ευθύνη και με δικαίωμα υπογραφής της μελέτης, απαιτείται άσκηση του επαγγέλματος του μελετητή για 3 χρόνια στη Λετονία και 
πανεπιστημιακό πτυχίο. 

στ) Υπηρεσίες μηχανικού 

και 

ζ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών 

(CPC 8672 και CPC 8673) 

BG: Σε έργα εθνικής ή περιφερειακής σημασίας, οι κορεάτες επενδυτές πρέπει να συνεργάζονται με ντόπιους επενδυτές ή να ενεργούν ως υπεργολάβοι 
αυτών.
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η) Άσκηση ιατρικού (περιλαμβανομένων των ψυχολόγων) και οδον 
τιατρικού επαγγέλματος 

(CPC 9312 και μέρος της CPC 85201) 

CY, EE, FI, MT: Χωρίς περιορισμούς. 

AT: Χωρίς περιορισμούς εκτός από το οδοντιατρικό επάγγελμα και τους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές και καμία για οδοντιατρικό επάγγελμα, για 
ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. 

DE: Εξέταση των οικονομικών αναγκών εφόσον οι γιατροί και οι οδοντίατροι εξουσιοδοτούνται να περιθάλπουν ασφαλισμένους σε δημόσια ταμεία. 
Βασικά κριτήρια: έλλειψη γιατρών και οδοντιάτρων στη συγκεκριμένη περιοχή. 

FR: Οι επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συστήσουν εταιρίες με άλλες νομικές μορφές, αλλά οι αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να 
συστήσουν μόνον εταιρίες με τη μορφή «société d'exercice libéral» και «société civile professionnelle». 

LV: Εξέταση οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: έλλειψη γιατρών και οδοντιάτρων στη συγκεκριμένη περιοχή. 

BG, LT: Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υπόκειται σε έγκριση βάσει σχεδίου υγειονομικών υπηρεσιών που καταρτίζεται σε συνάρτηση με τις 
ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό και τις προσφερόμενες ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες. 

SI: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες κοινωνικής ιατρικής, υγειονομικές, επιδημιολογικές, ιατρικές / οικολογικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τραπεζών 
αίματος, σκευασμάτων αίματος και μοσχευμάτων· και ιατροδικαστικές υπηρεσίες. 

UK: Εγκατάσταση γιατρών στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατόπιν σχεδιασμού του ιατρικού δυναμικού. 

θ) Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

(CPC 932) 

AT, CY, EE, MT, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

BG: Εξέταση οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και πυκνότητα υπαρχουσών επιχειρήσεων. 

HU: Εξέταση οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: συνθήκες της αγοράς εργασίας στον τομέα. 

FR: Μόνον εταιρίες με τη μορφή «société d'exercice libéral» και «société civile professionnelle». 

ι) 1. Υπηρεσίες μαιών 

(μέρος της CPC 93191) 

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

FR: Οι επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συστήσουν εταιρίες με άλλες νομικές μορφές, αλλά οι κορεάτες επενδυτές μπορούν να 
συστήσουν μόνον εταιρίες με τη μορφή «société d'exercice libéral» και «société civile professionnelle». 

LT: Μπορεί να εφαρμοστεί εξέταση των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: οι συνθήκες απασχόλησης στον υποτομέα. 

ι) 2. Υπηρεσίες νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊ 
ατρικού προσωπικού 

(μέρος της CPC 93191) 

AT: Οι ξένοι επενδυτές επιτρέπεται να ασκήσουν μόνον τις ακόλουθες δραστηριότητες: νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, λογοθε 
ραπευτές, διαιτολόγοι και διατροφολόγοι. 

BG, MT: Χωρίς περιορισμούς.
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FI, SI: Χωρίς περιορισμούς για φυσιοθεραπευτές και παραϊατρικό προσωπικό. 

FR: Οι επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συστήσουν εταιρίες με άλλες νομικές μορφές, αλλά οι κορεάτες επενδυτές μπορούν να 
συστήσουν μόνον εταιρίες με τη μορφή «société d'exercice libéral» και «société civile professionnelle». 

LT: Μπορεί να εφαρμοστεί εξέταση των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: οι συνθήκες απασχόλησης στον υποτομέα. 

LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για αλλοδαπούς φυσιοθεραπευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Βασικά κριτήρια: οι συνθήκες απασχόλησης στη 
συγκεκριμένη περιοχή. 

ια) Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών και λιανικό εμπόριο ιατρι 
κών και ορθοπεδικών ειδών 

(CPC 63211) 

και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από φαρμακοποιούς (29 ) 

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, IE, LV, PT, SK: Έγκριση κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και γεωγραφική 
πυκνότητα υπαρχόντων φαρμακείων. 

Β. Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 

(CPC 84) 

Καμία. 

Γ. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (30 ) 

α) Υπηρεσίες E&A για τις φυσικές επιστήμες 

(CPC 851) 

EU: Για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται με δημόσια κονδύλια, αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε 
υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. 

β) Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστι 
κές επιστήμες 

(CPC 852 εκτός από υπηρεσίες ψυχολόγων) (31 ) 

Καμία. 

γ) Διεπιστημονικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

(CPC 853) 

EU: Για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται με δημόσια κονδύλια, αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε 
υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.
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Δ. Υπηρεσίες σχετικές με την ακίνητη περιουσία (32 ) 

α) Οι υπηρεσίες αφορούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα 

(CPC 821) 

Καμία. 

β) Υπηρεσίες που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

(CPC 822) 

Καμία. 

Ε. Ενοικίαση/χρονομεριστική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
χωρίς χειριστή 

α) Σχετικά με τα πλοία 

(CPC 83103) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς για την 
εγκατάσταση καταχωρημένης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου, τα πλοία του οποίου θα φέρουν την εθνική σημαία του κράτους 
εγκατάστασης. 

LT: Τα πλοία πρέπει να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με λιθουανική ιθαγένεια ή σε εταιρίες με έδρα τη Λιθουανία. 

SE: Για να μπορεί ένα πλοίο να φέρει τη σουηδική σημαία, πρέπει να αποδεικνύεται η δεσπόζουσα επιρροή της Σουηδίας όσον αφορά την 
εκμετάλλευσή του, σε περίπτωση πλοίων κορεατικών συμφερόντων. 

β) Σχετικά με τα αεροσκάφη 

(CPC 83104) 

EU: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που χορηγεί άδεια στον αερομεταφορέα, ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιοκτήτης του αεροσκάφους πρέπει να είναι είτε φυσικό 
πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ιθαγένειας είτε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου 
και τον έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας των μελών του ΔΣ). Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν για βραχυχρόνιες μισθώσεις ή σε εξαιρετικές 
συνθήκες. 

γ) Σχετικά με τον εξοπλισμό άλλων μεταφορικών μέσων 

(CPC 83101, CPC 83102 και CPC 83105) 

Καμία. 

δ) Σχετικά με άλλα μηχανήματα και εξοπλισμό 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 και CPC 83109) 

Καμία. 

ε) Σχετικά με είδη προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

(CPC 832) 

Καμία, με εξαίρεση το Βέλγιο και τη Γαλλία στις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί για την CPC 83202.
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στ) Μίσθωση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

(CPC 7541) 

Καμία. 

Στ. Άλλες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

α) Διαφήμιση 

(CPC 871) 

Καμία. 

β) Έρευνα της αγοράς και δημοσκοπήσεις 

(CPC 864) 

Καμία. 

γ) Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

(CPC 865) 

Καμία. 

δ) Υπηρεσίες συναφείς προς τις υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων 

(CPC 866) 

HU: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες διαιτησίας και επιδιαιτησίας (CPC 86602). 

ε) Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και ανάλυσης (33 ) 

(CPC 8676) 

Καμία. 

στ) Παροχή συμβουλών σε θέματα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας 

(μέρος της CPC 881) 

Καμία. 

ζ) Παροχή συμβουλών σε θέματα αλιείας 

(μέρος της CPC 882) 

Καμία.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 16 griechischer V

ertragstext (N
orm

ativer T
eil)

1215 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



EL 
L 127/1214 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

η) Παροχή συμβουλών σε θέματα κατασκευής ή παρασκευής 

(μέρος της CPC 884 και μέρος της CPC 885) 

Καμία. 

θ) Υπηρεσίες τοποθέτησης και παροχής προσωπικού 

ι) 1. Εξεύρεση στελεχών 

(CPC 87201) 

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

ES: Κρατικό μονοπώλιο. 

i) 2. Υπηρεσίες τοποθέτησης 

(CPC 87202) 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

BE, ES, FR, IT: Κρατικό μονοπώλιο. 

DE: Έγκριση κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: κατάσταση και εξέλιξη της αγοράς εργασίας. 

i) 3. Προμήθεια προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 

(CPC 87203) 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

IT: Κρατικό μονοπώλιο. 

i) 4. Πρακτορείο μοντέλων 

(μέρος της CPC 87209) 

Καμία. 

i) 5. Υπηρεσίες παροχής προσωπικού οικιακής βοήθειας, άλλων 
εργατών στον εμπορικό ή τον βιομηχανικό τομέα, νοσοκομει 
ακό και άλλο προσωπικό 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209) 

Όλα τα κράτη μέλη εκτός της HU: Χωρίς περιορισμούς. 

HU: Καμία. 

ι) 1. Υπηρεσίες ιδιωτικού αστυνομικού 

(CPC 87301) 

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς. 

ι) 2. Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 και CPC 87305) 

DK: Τα μέλη του ΔΣ υπόκεινται σε απαιτήσεις εθνικότητας και μόνιμης κατοικίας. Χωρίς περιορισμούς για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης 
αεροδρομίων. 

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Άδεια χορηγείται μόνο σε υπηκόους ή σε οργανισμούς καταχωρημένους στα εθνικά μητρώα. 

ES: Η πρόσβαση εξαρτάται από προηγούμενη έγκριση. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής, το υπουργικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως 
οι ικανότητες, η επαγγελματική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, η καταλληλότητα της προστασίας που παρέχεται για την ασφάλεια του πληθυσμού και 
την τήρηση της δημόσιας τάξης.
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ια) Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών (34 ) 

(CPC 8675) 

FR: Οι ξένοι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια για δραστηριότητες έρευνας και αναζήτησης κοιτασμάτων. 

ιβ) 1. Συντήρηση και επισκευή σκαφών 

(μέρος της CPC 8868) 

Καμία. 

ιβ) 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού σιδηροδρομικών μεταφο 
ρών 

(μέρος της CPC 8868) 

LV: Κρατικό μονοπώλιο. 

SE: Εξέταση των οικονομικών αναγκών όταν ο επενδυτής προτίθεται να εγκαταστήσει ιδιόκτητες υποδομές τερματικού σταθμού. Βασικά κριτήρια: 
διαθέσιμος χώρος και δυναμικότητα. 

ιβ) 3. Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανο 
κίνητων ελκήθρων και εξοπλισμού οδικών μεταφορών 

(CPC 6112, CPC 6122, μέρος της CPC 8867 και μέρος της 
CPC 8868) 

SE: Εξέταση των οικονομικών αναγκών όταν ο επενδυτής προτίθεται να εγκαταστήσει ιδιόκτητες υποδομές τερματικού σταθμού. Βασικά κριτήρια: 
διαθέσιμος χώρος και δυναμικότητα. 

ιβ) 4. Συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών και εξαρτημάτων αερο 
σκαφών 

(μέρος της CPC 8868) 

Καμία. 

ιβ) 5. Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανών 
(εκτός από μηχανές γραφείου), εξοπλισμού (εκτός από εξοπλι 
σμό γραφείου και μεταφορικό εξοπλισμό) και ειδών προσωπι 
κής και οικιακής χρήσης (35 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 και CPC 8866) 

Καμία. 

ιγ) Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 

(CPC 874) 

Καμία 

ιδ) Φωτογραφικές υπηρεσίες 

(CPC 875) 

Καμία.
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ιε) Υπηρεσίες συσκευασίας 

(CPC 876) 

Καμία. 

ιστ) Τυπογραφεία και εκδόσεις 

(CPC 88442) 

LT, LV: Δικαίωμα εγκατάστασης στον εκδοτικό τομέα έχουν μόνον τα νομικά πρόσωπα που ιδρύονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας (όχι τα 
υποκαταστήματα). 

PL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους αρχισυντάκτες περιοδικών και εφημερίδων. 

SE: Απαίτηση κατοικίας για τους εκδότες και τους ιδιοκτήτες τυπογραφείων και εκδοτικών οίκων. 

ιζ) Οργάνωση συνεδρίων 

(μέρος της CPC 87909) 

Καμία. 

ιη) 1. Μετάφραση και διερμηνεία 

(CPC 87905) 

DK: H άδεια για τους εξουσιοδοτημένους μεταφραστές και διερμηνείς του δημοσίου μπορεί να περιορίζει το πεδίο άσκησης δραστηριοτήτων. 

PL: Χωρίς περιορισμούς για παροχή υπηρεσιών ορκωτού διερμηνέα. 

BG, HU, SK: Χωρίς περιορισμούς για επίσημες μεταφράσεις και διερμηνείες 

ιη) 2. Σχεδιασμός και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ειδικές σχεδια 
στικές εφαρμογές 

(CPC 87907) 

Καμία. 

ιη) 3. Είσπραξη οφειλών 

(CPC 87902) 

IT, PT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους επενδυτές. 

ιη) 4. Εκτίμηση φερεγγυότητας 

(CPC 87901) 

BE: Για βάσεις δεδομένων καταναλωτικής πίστης, προϋπόθεση ιθαγένειας για τους επενδυτές 

IT, PT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους επενδυτές. 

ιη) 5. Υπηρεσίες παραγωγής αντιγράφων 

(CPC 87904) (36 ) 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ιη) 6. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών συμβουλών 

(CPC 7544) 

Καμία. 

ιη) 7. Τηλεφωνητές 

(CPC 87903) 

Καμία. 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Α. Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές 

(Διακίνηση (37 ) ταχυδρομικών ειδών (38 ) σύμφωνα με τον ακό 
λουθο κατάλογο υποκατηγοριών, προς εθνικούς και διεθνείς προ 
ορισμούς: 

i) Χειρισμός γραπτών μηνυμάτων με συγκεκριμένο παραλήπτη, 
σε οποιουδήποτε είδους φυσικό μέσο (39 ), συμπεριλαμβανο 
μένων:της υβριδικής ταχυδρομικής υπηρεσίαςτου διαφημιστι 
κού ταχυδρομείου 

ii) Χειρισμός δεμάτων και πακέτων με συγκεκριμένο παραλή 
πτη (40 ) 

iii) Χειρισμός εντύπων με συγκεκριμένο παραλήπτη (41 ), 

iv) Χειρισμός αντικειμένων που αναφέρονται παραπάνω στα 
σημεία i) έως iii) ως συστημένες επιστολές ή αποστολές με 
δηλωμένη αξία, 

v) Υπηρεσίες ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας (42 ) για αντικεί 
μενα που αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i) έως iii), 

vi) Χειρισμός αντικειμένων χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη και 
vii) Ανταλλαγή εγγράφων (43 ). 

Παρά ταύτα, οι υποκατηγορίες i), iv) και v) εξαιρούνται όταν 
εμπίπτουν στο πεδίο υπηρεσιών που ανατίθενται κατ’ αποκλειστι 
κότητα, ήτοι αλληλογραφία το κόστος της οποίας είναι πέντε 
φορές χαμηλότερο από το δημόσιο βασικό τέλος, εφόσον ζυγίζει 
λιγότερο από 350 γραμμάρια (44 ), καθώς και συστημένη αλληλο 
γραφία που διακινείται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών 
διαδικασιών.) 

(μέρος της CPC 751, μέρος της CPC 71235 (45 ) και μέρος της 
CPC 73210 (46 )) 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτουν την οικονομική δραστηριότητα 
που συνίσταται στην παροχή περιεχομένου η μεταφορά του 
οποίου απαιτεί τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

α) Όλες οι υπηρεσίες που συνίστανται στη μετάδοση και λήψη σημά 
των με οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητικό μέσο (47 ), εξαιρουμένων 
των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (48 ). 

Καμία (49 ) 

β) Μετάδοση δορυφορικής εκπομπής (50 ) EU: Οι προμηθευτές υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα ενδέχεται να υποχρεούνται να εξυπηρετούν στόχους γενικού συμφέροντος όσον αφορά τη μέσω 
του δικτύου τους μετάδοση περιεχομένου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

BE: Χωρίς περιορισμούς. 

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙ 
ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 
CPC 515, CPC 516, CPC 517 και CPC 518) 

Καμία. 

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(εκτός από διανομή όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και λοιπού 
πολεμικού υλικού) 

Όλοι οι υποτομείς που αναφέρονται παρακάτω (51 ) 

AT: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή πυροτεχνημάτων, πυροδοτούμενων ειδών, πυροκροτητών και τοξικών ουσιών. Για τη διανομή φαρμακευτικών 
προϊόντων και προϊόντων καπνού, αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σε νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

FI: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή οινοπνευματωδών ποτών και φαρμακευτικών προϊόντων. 

Α. Υπηρεσίες παραγγελιοδόχων 

α) Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων 
ελκήθρων, καθώς και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών 

(μέρος της CPC 61111, μέρος της CPC 6113 και μέρος της CPC 
6121 ) 

Καμία. 

β) Άλλες υπηρεσίες παρεγγελιοδόχων 

(CPC 621) 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

B. Χονδρικό εμπόριο 

α) Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων 
ελκήθρων, καθώς και εξαρτημάτων κι ανταλλακτικών αυτών 

(μέρος της CPC 61111, μέρος της CPC 6113 και μέρος της CPC 
6121 ) 

Καμία. 

β) Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

(μέρος της CPC 7542) 

Καμία. 

γ) Άλλες δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου 

(CPC 622 εκτός από χονδρικό εμπόριο ενεργειακών προϊ 
όντων (52 )) 

FR, IT: Κρατικό μονοπώλιο καπνού. 

FR: Χορήγηση άδειας φαρμακαποθηκών κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και γεωγραφική πυκνότητα 
υπαρχόντων φαρμακείων. 

Γ. Υπηρεσίες λιανεμπορίου (53 ) 

Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων 
ελκήθρων, καθώς και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών 

(CPC 61112, μέρος της CPC 6113 και μέρος της CPC 6121 ) 

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

(μέρος της CPC 7542) 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

(CPC 631) 

Λιανικό εμπόριο άλλων (μη ενεργειακών) προϊόντων, εκτός από 
λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών (54 ) 

(CPC 632 εκτός από CPC 63211 και 63297) 

ES, FR, IT: Κρατικό μονοπώλιο καπνού. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Χορήγηση άδειας σε πολυκαταστήματα (στη Γαλλία, μεγάλα πολυκαταστήματα μόνο) κατόπιν εξέτασης των οικονομικών 
αναγκών. Βασικά κριτήρια: πλήθος υφιστάμενων καταστημάτων και αντίκτυπος σε αυτά, πυκνότητα πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά, αντίκτυπος στο 
κυκλοφοριακό και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

IE, SE: Χωρίς περιορισμούς για το λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών ποτών. 

SE: Η άδεια εποχιακής πώλησης ειδών ένδυσης, υποδημάτων και τροφίμων που δεν καταναλώνονται στο σημείο πώλησης ενδέχεται να χορηγείται 
κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: αντίκτυπος στα υπάρχοντα καταστήματα της υπόψη γεωγραφικής περιοχής. 

Δ. Δικαιόχρηση 

(CPC 8929) 

Καμία.
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10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση) 

Α. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 921) 

Β. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 922) 

Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 923) 

EU: Η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στο δίκτυο εκπαίδευσης υπόκειται σε σύμβαση παραχώρησης. 

AT: Χωρίς περιορισμούς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις, 
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

CZ, SK: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Χωρίς περιορισμούς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός από τη 
μεταδευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (CPC 92310). 

CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς. 

Δ. Εκπαίδευση ενηλίκων 

(CPC 924) 

EL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Χωρίς περιορισμούς 
για τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος. 

ES, IT: Εξέταση αναγκών για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που χορηγούν αναγνωρισμένα διπλώματα ή πτυχία. Η διαδικασία προβλέπει τη 
συμβουλευτικού χαρακτήρα παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και πυκνότητα των υπαρχουσών επιχειρήσεων. 

HU, SK: Ενδέχεται να τεθεί όριο στον αριθμό των δημοτικών σχολείων που ιδρύονται από τις αρμόδιες για χορήγηση άδειας τοπικές αρχές (ή τις 
κεντρικές αρχές σε περίπτωση ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

LV: Χωρίς περιορισμούς για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών συναφών με τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών με 
αναπηρία (CPC 9224) 

SI: Χωρίς περιορισμούς για τα δημοτικά σχολεία. Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Ε. Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(CPC 929) 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

CZ, SK: Η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στο δίκτυο εκπαίδευσης υπόκειται σε σύμβαση παραχώρησης. Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πλειοψηφία 
των μελών του ΔΣ. 

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (55 ) 

Α. Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 

(CPC 9401) (56 ) 

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Διαχείριση στερεών / επικίνδυνων αποβλήτων, εκτός από διασυ 
νοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

α) Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων 

(CPC 9402) 

β) Εξυγίανση και παρόμοιες δραστηριότητες 

(CPC 9403) 

Γ. Προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος 

(CPC 9404) (57 ) 

Δ. Απορρύπανση και καθαρισμός εδάφους και υδάτων 

α) Επεξεργασία, καθαρισμός μολυσμένων/ρυπασμένων εδαφών 
και υδάτων 

(μέρος της CPC 9406) (58 ) 

Ε. Μείωση θορύβου και δονήσεων 

(CPC 9405) 

ΣΤ. Προστασία της βιοποικιλομορφίας και του τοπίου 

α) Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου 

(μέρος της CPC 9406) 

Ζ. Λοιπές περιβαλλοντικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(CPC 9409) 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες ασφάλισης και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες AT: Δεν χορηγείται άδεια σε υποκαταστήματα κορεατών ασφαλιστών, εάν ο ασφαλιστής στην Κορέα δεν έχει νομική μορφή αντίστοιχη ή συγκρίσιμη 
με ανώνυμη εταιρία ή αλληλασφαλιστική ένωση.
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BG, ES: Πριν από την ίδρυση υποκαταστήματος ή πρακτορείου στη Βουλγαρία ή στην Ισπανία για την παροχή ορισμένων κατηγοριών ασφάλισης, ο 
κορεάτης ασφαλιστής πρέπει να έχει λάβει άδεια λειτουργίας στις ίδιες κατηγορίες ασφάλισης στην Κορέα, τουλάχιστον επί πέντε έτη. 

EL: Το δικαίωμα εγκατάστασης δεν καλύπτει τη δημιουργία γραφείων αντιπροσωπείας ή άλλης μορφής μόνιμη παρουσία ασφαλιστικών εταιριών, με 
εξαίρεση την περίπτωση όπου, τα εν λόγω γραφεία συστήνονται ως πρακτορεία, υποκαταστήματα ή κεντρικά γραφεία. 

FI: Τουλάχιστον το ήμισυ των ιδρυτών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να 
έχουν την κατοικία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν χορηγηθεί απαλλαγή από τις αρμόδιες αρχές. Οι κορεάτες ασφαλιστές δεν δύνανται να 
λάβουν άδεια στη Φινλανδία για την ίδρυση υποκαταστήματος για παροχή της εκ του νόμου προβλεπόμενης συνταξιοδοτικής ασφάλισης. 

IT: Η παροχή άδειας για τη σύσταση υποκαταστημάτων υπόκειται τελικά στην αξιολόγηση των εποπτικών αρχών. 

BG, PL: Για υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης απαιτείται σύσταση εταιρίας (όχι υποκαταστήματος). 

PT: Για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Πορτογαλία, οι κορεατικές ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πείρα τουλάχιστον 
πέντε ετών. Η απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος δεν επιτρέπεται για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίες παρέχονται 
μόνο από εταιρίες που ιδρύονται βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

SK: Κορεάτης δύναται να ιδρύσει ασφαλιστική εταιρία με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή να παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης μέσω θυγατρικών με έδρα 
τη Σλοβακία (όχι υποκαταστημάτων). 

SI: Ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ιδιωτικοποιήσεις ασφαλιστικών εταιριών. Δικαίωμα συμμετοχής στο αλληλασφαλιστικό ίδρυμα 
έχουν μόνον εταιρίες που ιδρύονται στη Σλοβενία (όχι υποκαταστήματα) και ημεδαπά φυσικά πρόσωπα. Για υπηρεσίες συμβούλων και διακανονισμού 
αποζημιώσεων, απαιτείται σύσταση εταιρίας (όχι υποκαταστήματα). 

SE: Πρακτορεία ασφαλειών που δεν έχουν ιδρυθεί βάσει της σουηδικής νομοθεσίας δύνανται να εγκατασταθούν μόνον μέσω υποκαταστήματος. 

B. Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των 
ασφαλιστικών): 

EU: Μόνον εταιρίες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ενεργούν ως θεματοφύλακες των περιουσιακών 
στοιχείων εταιριών επενδύσεων. Απαιτείται η σύσταση ειδικής εταιρίας διαχείρισης, με καταστατική έδρα και κεντρικά γραφεία στο ίδιο κράτος μέλος, 
για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων. 

BG: Η συνταξιοδοτική ασφάλιση γίνεται με συμμετοχή σε συνταξιοδοτική ασφαλιστική εταιρία που έχει συσταθεί στη Βουλγαρία (όχι υποκατάστημα). 
Ο πρόεδρος του ΔΣ και ο διευθύνων σύμβουλος απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Βουλγαρίας. 

CY: Μόνο μέλη (χρηματιστές) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητες διαμεσολάβησης σε πράξεις επί τίτλων 
στην Κύπρο. Χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί να γίνει μέλος του Χρηματιστηρίου Κύπρου μόνον εάν έχει ιδρυθεί και εγγραφεί στο μητρώο εταιριών 
σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία περί εταιριών (όχι υποκαταστήματα). 

HU: Τα υποκαταστήματα κορεατικών ιδρυμάτων απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ιδιωτικούς συνταξιο 
δοτικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικού κεφαλαίου. Στο διοικητικό συμβούλιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος πρέπει να 
συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη τα οποία είναι ούγγροι πολίτες, κάτοικοι με την έννοια των διατάξεων περί πράξεων σε συνάλλαγμα και να έχουν 
μόνιμη κατοικία στην Ουγγαρία για τουλάχιστον ένα χρόνο.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1223

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

IE: Σε περίπτωση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν συσταθεί με τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιριών μεταβλητού κεφαλαίου 
(άλλων από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ), ο θεματοφύλακας / καταπιστευματοδόχος και η εταιρία διαχείρισης 
πρέπει να έχουν συσταθεί στην Ιρλανδία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όχι υποκαταστήματα). Σε περίπτωση ετερόρρυθμης εταιρίας 
επενδύσεων, τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος πρέπει να έχει έδρα την Ιρλανδία. Για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Χρηματιστηρίου 
Αξιών στην Ιρλανδία, ένα νομικό πρόσωπο πρέπει είτε (I) να έχει λάβει άδεια στην Ιρλανδία, πράγμα που προϋποθέτει να έχει συσταθεί είτε ως 
κεφαλαιουχική εταιρία είτε ως συνεταιριστική επιχείρηση με κεντρική/καταστατική έδρα στην Ιρλανδία, είτε (II) να έχει λάβει άδεια από άλλο κράτος 
μέλος σύμφωνα με την οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

IT: Για να λάβει μια εταιρία άδεια να διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού τίτλων με εγκατάσταση στην Ιταλία, απαιτείται να έχει συσταθεί στην 
Ιταλία (όχι υποκαταστήματα). Για να λάβει μια εταιρία άδεια να διαχειρίζεται το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με εγκατάσταση στην Ιταλία, απαιτείται να 
έχει συσταθεί στην Ιταλία (όχι υποκαταστήματα). Σε περίπτωση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλων από τους ΟΣΕΚΑ που έχουν εναρμονιστεί 
με την κοινοτική νομοθεσία, ο θεματοφύλακας / καταπιστευματοδόχος πρέπει να έχει συσταθεί στην Ιταλία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να έχει εγκατασταθεί στην Ιταλία με υποκατάστημα. Οι εταιρίες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν εναρμονιστεί με την κοινοτική 
νομοθεσία επίσης απαιτείται να έχουν συσταθεί στην Ιταλία (όχι υποκαταστήματα). Μόνον οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι εταιρίες 
επενδύσεων και οι εταιρίες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχουν εναρμονιστεί με την ενωσιακή νομοθεσία και έχουν την νόμιμη κεντρική έδρα τους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί στην Ιταλία, μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα διαχείρισης πόρων συνταξιοδο 
τικών ταμείων. Για την άσκηση δραστηριοτήτων πώλησης κατ’ οίκον, οι διαμεσολαβητές πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλιστές που διαθέτουν άδεια και 
κατοικούν στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γραφεία αντιπροσωπείας ξένων διαμεσολαβητών δεν μπορούν να διεξάγουν 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

LT: Για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται ίδρυση ειδικής εταιρίας διαχείρισης (όχι υποκαταστήματα). Μόνον οι εταιρίες που έχουν την 
καταστατική τους έδρα στη Λιθουανία μπορούν να ενεργούν ως θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων. 

PT: Διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων μπορεί να γίνει μόνον από ειδικές εταιρίες που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό στην Πορτογαλία και από 
ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν συσταθεί στην Πορτογαλία και διαθέτουν άδεια παροχής ασφαλειών ζωής ή από οργανισμούς που διαθέτουν άδεια 
διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστημάτων από 
τρίτες χώρες). 

RO: Υποκαταστήματα ξένων ιδρυμάτων μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 

SK: Επενδυτικές υπηρεσίες στη Σλοβακία μπορούν να παρέχουν τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστές που έχουν τη 
νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας με το μετοχικό κεφάλαιο που προβλέπεται από το νόμο (όχι υποκαταστήματα). 

SI: Χωρίς περιορισμούς για συμμετοχή σε ιδιωτικοποιούμενες τράπεζες και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία (μη υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος). 

SE: Ο ιδρυτής τράπεζας καταθέσεων ταμιευτηρίου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωσης. 

13. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (59 ) 

(μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση) 

Α. Νοσοκομειακές υπηρεσίες 

(CPC 9311) 

EU: Η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στο δίκτυο υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας υπόκειται σε σύμβαση παραχώρησης. Μπορεί να 
εφαρμοστεί εξέταση των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: πλήθος υπαρχόντων ιδρυμάτων και αντίκτυπος σε αυτά, υποδομές μεταφορών, 
πυκνότητα πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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EL 
L 127/1224 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Υπηρεσίες ασθενοφόρων 

(CPC 93192) 

Γ. Υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν κατάλυμα, εκτός από νοσο 
κομειακές υπηρεσίες 

(CPC 93193) 

Δ. Κοινωνικές υπηρεσίες 

(CPC 933) 

AT, SI: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων και τα υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν κατάλυμα εκτός 
από νοσοκομειακές υπηρεσίες. 

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

HU: Χωρίς περιορισμούς για τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

PL: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, για τα υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν κατάλυμα εκτός από νοσοκομειακές υπηρεσίες 
και για τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

BE, UK: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, για τα υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν κατάλυμα εκτός από νοσοκομειακές 
υπηρεσίες και για τις κοινωνικές υπηρεσίες εκτός από τα αναρρωτήρια, τα άσυλα και τους οίκους ευγηρίας. 

14. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας 

(CPC 641, CPC 642 και CPC 643) 

εκτός από υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιριών (60 ) 

BG: Απαιτείται σύσταση εταιρίας (όχι υποκαταστήματα). 

IT: Για μπαρ, καφενεία και εστιατόρια, απαιτείται εξέταση των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και πυκνότητα των υπαρχουσών 
επιχειρήσεων. 

Β. Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες οργάνωσης περιηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) 

(CPC 7471) 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

PT: Απαίτηση σύστασης εμπορικής εταιρίας με έδρα την Πορτογαλία (χωρίς περιορισμούς για τα υποκαταστήματα). 

Γ. Υπηρεσίες ξεναγών 

(CPC 7472) 

Καμία. 

15. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(εκτός από οπτικοακουστικές υπηρεσίες) 

Α. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας (περιλαμβανομένων των θεάτρων, των μου 
σικών συγκροτημάτων, των τσίρκων και των ντισκοτέκ) 

(CPC 9619) 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

BG: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες θεατρικού παραγωγού, χορωδίας, μουσικού συγκροτήματος και ψυχαγωγικής ορχήστρας (CPC 
96191), τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, διασκεδαστές και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες (CPC 96192) και τις 
βοηθητικές θεατρικές υπηρεσίες (CPC 96193). 

EE: Χωρίς περιορισμούς για τις άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας (CPC 96199), εκτός από τις κινηματογραφικές αίθουσες. 

LV: Χωρίς περιορισμούς, εκτός των υπηρεσιών λειτουργίας κινηματογράφων και θεάτρων (μέρος της CPC 96199).
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1225

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Β. Ειδησεογραφικά πρακτορεία και πρακτορεία τύπου 

(CPC 962) 

FR: Η ξένη συμμετοχή σε εκδοτικές εταιρίες των οποίων οι εκδόσεις είναι στη γαλλική γλώσσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου. Πρακτορεία Τύπου: χωρίς περιορισμούς, εκτός του γεγονός ότι κορεάτικα πρακτορεία τύπου μπορούν να ιδρύσουν υποκατά 
στημα ή γραφείο στη Γαλλία με μοναδικό σκοπό τη συγκέντρωση ειδήσεων. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν επιτρέπεται αυτό το υποκατάστημα ή 
γραφείο να διαδίδει ειδήσεις. 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

PT: Εταιρίες ειδησεογραφίας, που έχουν συσταθεί στην Πορτογαλία με τη νομική μορφή «Sociedade Anónima», οφείλουν να έχουν εταιρικό κεφάλαιο 
με τη μορφή μετοχών με ονομαστική αξία. 

Γ. Βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και άλλες υπηρεσίες πολιτισμού (61 ) 

(CPC 963) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

AT, LT: Η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στο δίκτυο βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλων υπηρεσιών πολιτισμού υπόκειται σε σύμβαση 
παραχώρησης ή άδεια. 

Δ. Αθλητικές υπηρεσίες 

(CPC 9641) 

AT, SI: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες χιονοδρομικών σχολών και οδηγών ορειβασίας. 

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

Ε. Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και παραλιών 

(CPC 96491) 

Καμία. 

16. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Α. Θαλάσσιες Μεταφορές (62 ) 

α) Διεθνείς μεταφορές επιβατών 

(CPC 7211 πλην εθνικών θαλάσσιων ενδομεταφορών (63 )). 

β) Διεθνείς μεταφορές φορτίων 

(CPC 7212 πλην εθνικών ενδομεταφορών (64 )). 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς για την εγκατάσταση 
καταχωρημένης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου θα φέρουν την εθνική σημαία του κράτους εγκατάστασης. 

Β. Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7221 πλην εθνικών ενδομεταφορών (65 )). 

β) Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7222 πλην εθνικών ενδομεταφορών (66 )). 

EU: Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς 
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-Μάιν-Δούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς που 
εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Διέπονται από τους κανονισμούς για την 
εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς για την εγκατάσταση 
καταχωρημένης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου θα φέρουν την εθνική σημαία του κράτους εγκατάστασης. 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την ίδρυση ναυτιλιακής εταιρίας από φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση εγκατάστασης νομικού προσώπου, προϋπόθεση 
ιθαγένειας για το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο. Απαιτείται καταχωρημένη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Αυστρία. Επιπλέον, το 
μεγαλύτερο μέρος των μετοχών πρέπει να ανήκει σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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EL 
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

HU: Ενδέχεται να απαιτείται συμμετοχή του δημοσίου στην επιχείρηση. 

FI: Υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνον από πλοία που φέρουν την φινλανδική σημαία. 

Γ. Σιδηροδρομικές μεταφορές (67 ) 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7111) 

β) Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7112) 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

Δ. Οδικές μεταφορές (68 ) 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7121 και CPC 7122) 

EU: Οι αλλοδαποί επενδυτές δεν δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών εντός κράτους μέλους (ενδομεταφορές), με εξαίρεση τη ναύλωση 
λεωφορείων με χειριστή για έκτακτα δρομολόγια. 

EU: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για υπηρεσίες ταξί. Βασικά κριτήρια: πλήθος υπαρχουσών επιχειρήσεων και αντίκτυπος σε αυτές, πυκνότητα 
πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά, αντίκτυπος στο κυκλοφοριακό και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

AT, BG: Αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά πρόσωπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

FI, LV: Απαιτείται άδεια που δεν επεκτείνεται σε οχήματα ταξινομημένα στο εξωτερικό. 

LV και SE: Απαίτηση για τα ήδη συσταθέντα νομικά πρόσωπα να χρησιμοποιούν οχήματα με εθνική ταξινόμηση. 

ES: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για την CPC 7122. Βασικά κριτήρια: τοπική ζήτηση. 

IT, PT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για μεταφορά με λιμουζίνες. Βασικά κριτήρια: πλήθος υπαρχουσών επιχειρήσεων και αντίκτυπος σε αυτές, 
πυκνότητα πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά, αντίκτυπος στο κυκλοφοριακό και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

ES, IE, IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για υπεραστικά δρομολόγια λεωφορείων. Βασικά κριτήρια: πλήθος υπαρχουσών επιχειρήσεων και 
αντίκτυπος σε αυτές, πυκνότητα πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά, αντίκτυπος στο κυκλοφοριακό και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

FR: Χωρίς περιορισμούς για υπεραστικά δρομολόγια λεωφορείων
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β) Μεταφορά φορτίων (69 ) 

(CPC 7123, εκτός από μεταφορά αλληλογραφίας μέσω ταχυδρο 
μείου και ταχυμεταφοράς για ίδιο λογαριασμό (70 )). 

AT, BG: Αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά πρόσωπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

FI, LV: Απαιτείται άδεια που δεν επεκτείνεται σε οχήματα ταξινομημένα στο εξωτερικό. 

LV και SE: Απαίτηση για τα ήδη συσταθέντα νομικά πρόσωπα να χρησιμοποιούν οχήματα με εθνική ταξινόμηση. 

IT, SK: Εξέταση οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: τοπική ζήτηση. 

Ε. Μεταφορά άλλων αγαθών με αγωγούς, εκτός από καύσιμα (71 ) (72 ) 

(CPC 7139) 

AT: Αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούνται μόνον σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

17. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (73 ) 

Α. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές (74 ) 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσ 
σης 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες εκτελωνισμού 

δ) Υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης 

ε) Υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου 

στ) Υπηρεσίες προώθησης φορτίων διά θαλάσσης 

ζ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα 

(CPC 7213) 

η) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7214) 

θ) Υπηρεσίες υποστήριξης για τη θαλάσσια μεταφορά 

(μέρος της CPC 745) 

ι) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες (περιλαμβα 
νομένης της τροφοδοσίας) 

(μέρος της CPC 749) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς για την εγκατάσταση 
καταχωρημένης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου θα φέρουν την εθνική σημαία του κράτους εγκατάστασης. 

IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών (75 ) για υπηρεσίες διαχείρισης φορτίου που μετφέρεται μέσω θαλάσσης. Βασικά κριτήρια: πλήθος υπαρχουσών 
επιχειρήσεων και αντίκτυπος σε αυτές, πυκνότητα πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). Για υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου, οι κορεατικές 
ναυτιλιακές εταιρίες έχουν δικαίωμα να ιδρύσουν υποκαταστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρακτορεία των κεντρικών γραφείων τους. Οι 
υπηρεσίες βοηθητικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές που απαιτούν τη χρήση πλοίων παρέχονται μόνο από πλοία υπό βουλγαρική σημαία. 

SI: Η δραστηριότητα του εκτελωνισμού ασκείται μόνο από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Σλοβενία (όχι υποκαταστήματα). 

FI: Υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνον από πλοία που φέρουν την φινλανδική σημαία.
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Β. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδά 
τινων οδών (76 ) 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 

(μέρος της CPC 741) 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

δ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα 

(CPC 7223) 

ε) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7224) 

στ) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των μεταφορών μέσω εσωτερικών 
υδάτινων οδών 

(μέρος της CPC 745) 

ζ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

EU: Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς 
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-Μάιν-Δούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς που 
εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Διέπονται από τους κανονισμούς για την 
εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς για την εγκατάσταση 
καταχωρημένης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου θα φέρουν την εθνική σημαία του κράτους εγκατάστασης. 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την ίδρυση ναυτιλιακής εταιρίας από φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση εγκατάστασης νομικού προσώπου, προϋπόθεση 
ιθαγένειας για το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο. Απαιτείται καταχωρημένη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Αυστρία. Επιπλέον, το 
μεγαλύτερο μέρος των μετοχών πρέπει να ανήκει σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός για υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης, υπηρεσίες 
πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων και τον έλεγχο πριν από την αποστολή. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). Η συμμετοχή σε βουλγαρική εταιρία περιορίζεται στο 
49%. 

HU: Ενδέχεται να απαιτείται συμμετοχή του δημοσίου στην επιχείρηση, εκτός από τις υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης. 

FI: Υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνον από πλοία που φέρουν την φινλανδική σημαία. 

SI: Η δραστηριότητα του εκτελωνισμού ασκείται μόνο από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Σλοβενία (όχι υποκαταστήματα). 

Γ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές (77 ) 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 

(μέρος της CPC 741) 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). Η συμμετοχή σε βουλγαρική εταιρία περιορίζεται στο 
49%. 

SI: Η δραστηριότητα του εκτελωνισμού ασκείται μόνο από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Σλοβενία (όχι υποκαταστήματα).
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δ) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7113) 

ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των σιδηροδρομικών μεταφορών 

(CPC 743) 

στ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

Δ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις οδικές μεταφορές (78 ) 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 

(μέρος της CPC 741) 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

δ) Ναύλωση επαγγελματικών οχημάτων με χειριστές 

(CPC 7124) 

ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των οδικών μεταφορών 

(CPC 744) 

στ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες 

(μέρος της CPC 749) 

AT: Άδεια για ναύλωση επαγγελματικών οχημάτων με χειριστές χορηγείται μόνον σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά 
πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). Η συμμετοχή σε βουλγαρική εταιρία περιορίζεται στο 
49%. 

FI: Για ναύλωση επαγγελματικών οχημάτων με χειριστές, απαιτείται άδεια, η οποία όμως δεν παρέχεται σε οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. 

SI: Η δραστηριότητα του εκτελωνισμού ασκείται μόνο από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Σλοβενία (όχι υποκαταστήματα). 

Ε. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις εναέριες μεταφορές 

α) Εξυπηρέτηση εδάφους (περιλαμβανομένης της τροφοδοσίας) EU: Χωρίς περιορισμούς, εκτός για εθνική μεταχείριση. Οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων είναι συνάρτηση του μεγέθους του αερολιμένα. Ο αριθμός 
των προμηθευτών υπηρεσιών σε κάθε αερολιμένα μπορεί να περιορίζεται λόγω διαθέσιμου χώρου, ωστόσο δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο για 
άλλους λόγους. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας).
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β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

PL: Για αποθήκευση εμπορευμάτων διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων ή αποθήκευση ασυσκεύαστων υγρών ή αερίων, οι κατηγορίες 
δραστηριοτήτων εξαρτώνται από το μέγεθος του αερολιμένα. Ο αριθμός των προμηθευτών υπηρεσιών σε κάθε αερολιμένα μπορεί να περιορίζεται λόγω 
διαθέσιμου χώρου, ωστόσο δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο για άλλους λόγους. 

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου εμπορευματικών μεταφορών 

(μέρος της CPC 748) 

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

BG: Οι αλλοδαποί μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μόνον μέσω της συμμετοχής τους σε βουλγαρικές εταιρίες, με ανώτατο όριο 49%, και σε 
θυγατρικές 

SI: Η δραστηριότητα του εκτελωνισμού ασκείται μόνο από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Σλοβενία (όχι υποκαταστήματα). 

δ) Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα 

(CPC 734) 

EU: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που χορηγεί άδεια 
στον αερομεταφορέα, ή, εφόσον το επιτρέπει το κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια, σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να απαιτείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια 
ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος απαιτείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ιθαγένειας είτε 
σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

ε) Πωλήσεις και εμπορία 

στ) Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων 

EU: Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών ΗΣΚ στην Κορέα δεν παρέχουν στους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμη μεταχείριση (79 ) με αυτή 
που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όταν οι αερομεταφορείς της Κορέας δεν προσφέρουν στους προμηθευτές υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ισοδύναμη μεταχείριση με αυτή που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ληφθούν μέτρα, αντίστοιχα, από τους παρόχους υπηρεσιών 
ΗΣΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισοδύναμη μεταχείριση των αερομεταφορέων της Κορέας ή από τους αερομεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την ίση μεταχείριση των παρόχων υπηρεσιών ΗΣΚ της Κορέας. 

BG: Χωρίς περιορισμούς για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

ΣΤ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τη μεταφορά άλλων αγαθών με αγω 
γούς, εκτός από καύσιμα (80 ) 

α) Φύλαξη και αποθήκευση αγαθών που μεταφέρονται με αγω 
γούς, εκτός από καύσιμα (81 ) 

(μέρος της CPC 742) 

Καμία.
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18. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Παροχή υπηρεσίας συνδυασμένων μεταφορών Όλα τα κράτη μέλη εκτός των AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Καμία, με την επιφύλαξη των περιορισμών που 
αναγράφονται στον κατάλογο των δεσμεύσεων και αφορούν οποιονδήποτε τρόπο μεταφοράς. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς. 

19. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη (82 ) 

(CPC 883) (83 ) 

Καμία. 

Β. Μεταφορά καυσίμων με αγωγούς (84 ) 

(CPC 7131) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς. 

Γ. Φύλαξη και αποθήκευση καυσίμων που μεταφέρονται με αγω 
γούς (85 ) 

(μέρος της CPC 742) 

PL: Επενδυτές από χώρες που προμηθεύουν ενέργεια ενδέχεται να μην επιτρέπεται να αποκτήσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας. Χωρίς περιορισμούς 
για απευθείας ίδρυση υποκαταστήματος (απαιτείται σύσταση εταιρίας). 

Δ. Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αερίων καυσί 
μων και συναφών προϊόντων 

(CPC 62271) 

και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού και ζεστού 
νερού (86 ) 

EU: Χωρίς περιορισμούς για το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού και ζεστού νερού. 

Ε. Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης 

(CPC 613) 

ΣΤ. Λιανικό εμπόριο μαζούτ, αερίου σε φιάλες, άνθρακα και καυσό 
ξυλων 

(CPC 63297) 

και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου (όχι σε φιά 
λες), ατμού και ζεστού νερού (87 ) 

EU: Χωρίς περιορισμούς για το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης, ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου (όχι σε φιάλες), ατμού και ζεστού νερού. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Για λιανικό εμπόριο μαζούτ, αερίου σε φιάλες, άνθρακα και καυσόξυλων, χορηγείται έγκριση σε πολυκαταστήματα (στη 
Γαλλία μόνον σε μεγάλα πολυκαταστήματα) κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: πλήθος υφιστάμενων καταστημάτων και 
αντίκτυπος σε αυτά, πυκνότητα πληθυσμού, γεωγραφική διασπορά, αντίκτυπος στο κυκλοφοριακό και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

Ζ. Υπηρεσίες συναφείς προς τη διανομή ενέργειας (88 ) 

(CPC 887) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες (καμία για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες). 

SI: Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση τις συναφείς προς τη διανομή αερίου υπηρεσίες και καμία για τη διανομή αερίου. 

20. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

α) Στεγνοκαθαριστήρια 

(CPC 9701) 

Καμία. 

β) Υπηρεσίες κομμωτηρίου (CPC 97021) IT: Εφαρμόζεται εξέταση των οικονομικών αναγκών με βάση την εθνική μεταχείριση. Με την εξέταση των οικονομικών αναγκών, όπου ισχύει, τίθεται 
όριο στο πλήθος των επιχειρήσεων. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και πυκνότητα υπαρχουσών επιχειρήσεων. 

γ) Υπηρεσίες αισθητικής και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών 

(CPC 97022) 

IT: Εφαρμόζεται εξέταση των οικονομικών αναγκών με βάση την εθνική μεταχείριση. Με την εξέταση των οικονομικών αναγκών, όπου ισχύει, τίθεται 
όριο στο πλήθος των επιχειρήσεων. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και πυκνότητα υπαρχουσών επιχειρήσεων. 

δ) Άλλες υπηρεσίες αισθητικού μ.α.κ. 

(CPC 97029) 

IT: Εφαρμόζεται εξέταση των οικονομικών αναγκών με βάση την εθνική μεταχείριση. Με την εξέταση των οικονομικών αναγκών, όπου ισχύει, τίθεται 
όριο στο πλήθος των επιχειρήσεων. Βασικά κριτήρια: πληθυσμός και πυκνότητα υπαρχουσών επιχειρήσεων. 

ε) Λουτρά και μη θεραπευτικά μασάζ, εφόσον παρέχονται για λόγους 
ευεξίας και χαλάρωσης και όχι για ιατρικούς λόγους ή λόγους 
αποκατάστασης (89 ) (90 ) 

(CPC έκδοση 1.0 97230) 

Καμία. 

στ) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων 

(CPC 7543) 

Καμία. 

(1 ) Η βουλγαρική νομοθεσία περί ιδιοκτησίας αναγνωρίζει τα ακόλουθα περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνητα: δικαίωμα χρήσης, δικαίωμα ανέγερσης οικοδομής, δικαίωμα ανέγερσης ανωδομής και δουλείες. 
(2 ) Όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, οι εν λόγω περιορισμοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες δεσμεύσεις της GATS. 
(3 ) Όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, οι εν λόγω περιορισμοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες δεσμεύσεις της GATS. 
(4 ) Όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, οι εν λόγω περιορισμοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες δεσμεύσεις της GATS. 
(5 ) Σύμφωνα με το νόμο περί εμπορικών εταιριών, ένα υποκατάστημα εγκατεστημένο στη Σλοβενία δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο, αλλά, όσον αφορά τη λειτουργία του, έχει την ίδια μεταχείριση με θυγατρική εταιρία, κάτι που ευθυγραμμίζεται με το 

άρθρο XXVIII παράγραφος ζ) της GATS. 
(6 ) Δεδομένου ότι συχνά επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας λειτουργούν και σε επίπεδα κατώτερα του κεντρικού, δεν εξυπηρετεί η αναλυτική και πλήρης απαρίθμησή τους κατά κλάδο. Για τη διευκόλυνση της κατανόησης, με συγκεκριμένες υποσημειώσεις 

στον κατάλογο δεσμεύσεων επισημαίνονται, ενδεικτικά, οι τομείς εκείνοι στους οποίους οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 
(7 ) Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τις τηλεπικοινωνίες ούτε για τις υπηρεσίες πληροφορικής και τις συναφείς υπηρεσίες. 
(8 ) Σύμφωνα με το άρθρο 54 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι θυγατρικές θεωρούνται ως νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο βαθμό που έχουν συνεχή και αποτελεσματικό δεσμό με την οικονομία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δικαιούχοι της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(9 ) Οι επενδύσεις αυτές συνεπάγονται όχι μόνο οικονομικά, αλλά και μη οικονομικά συμφέροντα των εν λόγω φορέων. 

(10 ) Σύνολο στοιχείων ενεργητικού ή σύνολο στοιχείων παθητικού, συν κεφάλαιο.
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(11 ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα γεωργίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.ΣΤ.στ) και 6.ΣΤ.ζ). 
(12 ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα γεωργίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.ΣΤ.στ) και 6.ΣΤ.ζ). 
(13 ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα γεωργίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.ΣΤ.στ) και 6.ΣΤ.ζ). 
(14 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(15 ) Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες συναφείς με την άντληση που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που υπάγονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.Α. 
(16 ) Νομικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο φυτικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή αλλιώς να κατευθύνει νομικά τις ενέργειές του. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει 

πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο. 
(17 ) Στον κλάδο αυτό δεν περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλών σε θέματα κατασκευής ή παρασκευής, η οποία υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.ΣΤ.η). 
(18 ) Ο τομέας περιορίζεται σε μεταποιητικές δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον οπτικοακουστικό τομέα ή έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο. 
(19 ) Οι εκδόσεις και εκτυπώσεις έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.ΣΤ.ιη). 
(20 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(21 ) Νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή αλλιώς να κατευθύνει νομικά τις ενέργειές του. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει 

πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο. 
(22 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(23 ) Δεν περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, που υπάγεται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
(24 ) Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά φυσικού αερίου και αερίων καυσίμων μέσω αγωγών ούτε η μεταφορά και διανομή αερίου έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ούτε η πώληση φυσικού αερίου και αερίων καυσίμων, που υπάγονται στην κατηγορία 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
(25 ) Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά και διανομή ατμού και ζεστού νερού έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ούτε η πώληση ατμού και ζεστού νερού, που εντάσσονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
(26 ) Νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή αλλιώς να κατευθύνει νομικά τις ενέργειές του. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει 

πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο. 
(27 ) Περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικού συμβούλου, νομικού εκπρόσωπου, διαιτητή και επιδιαιτητή/διαμεσολαβητή, καθώς και υπηρεσίες σύνταξης και επικύρωσης νομικών εγγράφων. Η παροχή νομικών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνον σε θέματα 

δημόσιου διεθνούς δικαίου, ενωσιακού δικαίου και δικαίου της δικαιοδοσίας στην οποία ο πάροχος της υπηρεσίας ή το προσωπικό του έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τη δικηγορία, ενώ, όπως και άλλες δραστηριότητες, υπόκειται σε απαιτήσεις 
αδειοδότησης και διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων, οι ανωτέρω απαιτήσεις αδειοδότησης και διαδικασίες μπορεί μεταξύ 
άλλων να συνεπάγονται συμμόρφωση με τους κατά τόπους κώδικες δεοντολογίας, χρήση του τίτλου της χώρας προέλευσης (εκτός εάν αποκτηθεί αναγνώριση με τον τίτλο της χώρας υποδοχής), απαιτήσεις ασφάλισης, απλή εγγραφή στον δικηγορικό 
σύλλογο της χώρας υποδοχής ή απλουστευμένη εξέταση για την εγγραφή στο σύλλογο της χώρας υποδοχής και νόμιμη ή επαγγελματική έδρα στη χώρα υποδοχής. Νομικές υπηρεσίες σε θέματα ενωσιακού δικαίου παρέχονται καταρχήν από νομικό 
που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο κράτους μέλους της ΕΕ και ενεργεί προσωπικά, ενώ νομικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ παρέχονται καταρχήν 
από νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ενεργεί προσωπικά. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο 
του αντίστοιχου κράτους μέλους της ΕΕ με την ιδιότητα του πλήρους μέλους για παράσταση ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών της ΕΕ, εφόσον πρόκειται για άσκηση στο ενωσιακό και εθνικό δικονομικό δίκαιο. Παρά ταύτα, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, αλλοδαποί δικηγόροι που δεν είναι πλήρη μέλη του δικηγορικού συλλόγου επιτρέπεται να εκπροσωπούν σε αστικές υποθέσεις διάδικους που είναι υπήκοοι ή εδρεύουν στο κράτος στο οποίο οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα 
άσκησης επαγγέλματος. 

(28 ) Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε φορολογικά θέματα, που υπάγονται στην κατηγορία 1.A.α) Νομικές υπηρεσίες. 
(29 ) Η προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στο ευρύ κοινό, όπως και η παροχή άλλων υπηρεσιών, υπόκειται σε αδειοδότηση και απαιτήσεις περί τυπικών προσόντων και διαδικασιών που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κανόνα, η 

δραστηριότητα αυτή ασκείται μόνον από φαρμακοποιούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, μόνον η προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά από φαρμακοποιούς. 
(30 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(31 ) Μέρος της CPC 85201 που υπάγεται στην κατηγορία 6.A.η — Άσκηση ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος. 
(32 ) Η εν λόγω υπηρεσία αφορά το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων και δεν θίγει δικαιώματα και/ή περιορισμούς που εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αγοράζουν ακίνητα. 
(33 ) Οι τεχνικές υπηρεσίες δοκιμής και ανάλυσης που είναι υποχρεωτικές για τη χορήγηση αδειών εμπορίας ή αδειών χρήσης (π.χ. επιθεωρήσεις αυτοκινήτων, επιθεωρήσεις τροφίμων) υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας. 
(34 ) Ορισμένες εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεύματα, πετρέλαιο και αέριο) υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(35 ) Η συντήρηση και επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού (CPC 6112, 6122, 8867 και CPC 8868) υπάγεται στην κατηγορία 6.ΣΤ. l) 1 έως 1.ΣΤ.l) 4. Η συντήρηση και επισκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων των υπολογιστών 

(CPC 845) υπάγεται στην κατηγορία 6.B. Πληροφορική και συναφείς υπηρεσίες. 
(36 ) Δεν περιλαμβάνονται τυπογραφικές υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην κλάση CPC 88442 και παρατίθενται στο σημείο 6.στιστ. 
(37 ) Ο όρος «διακίνηση» παραπέμπει σε δραστηριότητες όπως ο εκτελωνισμός, η διαλογή, η μεταφορά και η επίδοση. 
(38 ) Ο όρος «ταχυδρομικό αντικείμενο» αναφέρεται στα αντικείμενα που διαχειρίζεται οποιοσδήποτε εμπορικός παράγων, δημόσιος ή ιδιωτικός. 
(39 ) Για παράδειγμα επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες. 
(40 ) Συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία και οι κατάλογοι. 
(41 ) Εφημερίδες, περιοδικά. 
(42 ) Οι υπηρεσίες ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας μπορούν να συνεπάγονται, εκτός από μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία, στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως παραλαβή από το σημείο προέλευσης, επίδοση προσωπικά στον αποδέκτη, εξακρίβωση 

της προέλευσης και παρακολούθησης της πορείας, δυνατότητα αλλαγής του προορισμού και του αποδέκτη κατά τη διαμετακόμιση και επιβεβαίωση της παραλαβής. 
(43 ) Παροχή μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικού χώρου και της μεταφοράς από τρίτους, που επιτρέπουν την αυτοπαράδοση με αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών ειδών μεταξύ συνδρομητών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο όρος 

«ταχυδρομικό αντικείμενο» αναφέρεται στα αντικείμενα που διαχειρίζεται οποιοσδήποτε εμπορικός παράγων, δημόσιος ή ιδιωτικός. 
(44 ) Ο όρος «αλληλογραφία» σημαίνει γραπτό μήνυμα σε οποιοδήποτε υλικό μέσο που πρέπει να μεταφερθεί και να παραδοθεί στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα επάνω στο αντικείμενο ή στο περιτύλιγμά του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, 

οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αλληλογραφία. 
(45 ) Μεταφορά αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς, για ίδιο λογαριασμό με οποιοδήποτε μέσο χερσαίας μεταφοράς. 
(46 ) Μεταφορά αλληλογραφίας για ίδιο λογαριασμό αεροπορικώς. 
(47 ) Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται η επιγραμμική επεξεργασία πληροφοριών και/ή δεδομένων (περιλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών) (μέρος της CPC 843), που παρατίθενται στο σημείο 6.B. Πληροφορική και συναφείς υπηρεσίες.
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(48 ) Ως «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή» νοείται η αδιάλειπτη αλυσίδα μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό, ωστόσο δεν καλύπτει τις ζεύξεις συνεισφοράς μεταξύ σταθμών. 
(49 ) Για λόγους σαφήνειας ρισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν συμμετοχή του δημοσίου σε ορισμένους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Τα κράτη μέλη επιφυλάσσονται να διατηρήσουν την εν λόγω συμμετοχή και στο μέλλον. Δεν 

πρόκειται για περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά. Στο Βέλγιο, η κρατική συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στη Belgacom καθορίζονται ελεύθερα στο πλαίσιο των νομοθετικών εξουσιών, όπως ισχύει επί του παρόντος δυνάμει του νόμου της 
21ης Μαρτίου 1991 σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κρατικών επιχειρήσεων. 

(50 ) Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που συνίσταται στη μετάδοση και λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών μέσω δορυφόρου (η αδιάλειπτη αλυσίδα δορυφορικής μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή 
σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό). Καλύπτεταιι η πώληση δικαιωμάτων χρήσης δορυφορικών υπηρεσιών, πλην όμως δεν καλύπτεται η πώληση πακέτων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε νοικοκυριά. 

(51 ) Η διανομή χημικών προϊόντων, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών ειδών όπως ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία, ιατρικές ουσίες και είδη ιατρικής χρήσης, στρατιωτικού εξοπλισμού και πολύτιμων μετάλλων (και λίθων) και, σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ, η διανομή καπνού και προϊόντων καπνού, καθώς και οινοπνευματωδών ποτών, υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

(52 ) Οι εν λόγω δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την CPC 62271 υπάγονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.Δ. 
(53 ) Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, που υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 1.B. και 1. ΣΤ.l). Δεν περιλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο ενεργειακών προϊόντων, που υπάγεται στην κατηγορία 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.E και 19.ΣΤ. 
(54 ) Το λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 6.A.ια). 
(55 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(56 ) Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες αποχέτευσης. 
(57 ) Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων. 
(58 ) Αντιστοιχεί σε μέρος των υπηρεσιών προστασίας της φύσης και του τοπίου. 
(59 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(60 ) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιριών υπάγονται στην κατηγορία ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 17.Ε.α) Εξυπηρέτηση εδάφους. 
(61 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(62 ) Οι λιμενικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών που απαιτούν χρήση υποδομών δημοσίας χρήσης υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(63 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 

τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(64 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 
τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(65 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 
τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(66 ) Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν 
τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το 
δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(67 ) Οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που απαιτούν χρήση υποδομών δημοσίας χρήσης υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(68 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(69 ) Υπόκειται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. 
(70 ) Μέρος της CPC 71235, που υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 7.A. Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές. 
(71 ) Η μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγεται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.B. 
(72 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(73 ) Δεν περιλαμβάνονται η συντήρηση και η επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού, που υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 1.ΣΤ.l) 6 έως 1.ΣΤ.l) 4. 
(74 ) Οι λιμενικές υπηρεσίες, οι άλλες βοηθητικές υπηρεσίες που απαιτούν χρήση υποδομών δημόσιας χρήσης και οι υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(75 ) Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις. 
(76 ) Οι λιμενικές υπηρεσίες, οι άλλες βοηθητικές υπηρεσίες που απαιτούν χρήση υποδομών δημόσιας χρήσης και οι υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(77 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας εφόσον απαιτούν χρήση υποδομών δημόσιας χρήσης. 
(78 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας εφόσον απαιτούν χρήση υποδομών δημόσιας χρήσης. 
(79 ) Ως «ισοδύναμη μεταχείριση» νοείται η μη διακριτική μεταχείριση αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παρόχων υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(80 ) Οι βοηθητικές υπηρεσίες προς τη μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.Γ. 
(81 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(82 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(83 ) Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξόρυξης, προετοιμασία χερσαίων εργοταξίων, εγκατάσταση χερσαίων γεωτρύπανων, γεώτρηση, 

διατρητικές κεφαλές, σωληνώσεις και αγωγοί γεωτρήσεων, προμήθεια λάσπης, έλεγχος στερεών, αλίευση και ειδικές εργασίες στον πυθμένα της γεώτρησης, γεωλογία γεωτρήσεων και έλεγχος διάτρησης, πυρηνοληψία, δοκιμή γεωτρήσεων, 
συρματόσκοινα, προμήθεια και εισπίεση ρευστών πλήρωσης (άλμες), προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων πλήρωσης, τσιμέντωση (με αντλίες πίεσης), υπηρεσίες διέγερσης (ρωγμάτωση, οξίνιση και άντληση υπό πίεση), συντήρηση και επιδιόρθωση 
παραγωγικής γεώτρησης, σφράγισμα και εγκατάλειψη γεωτρήσεων. Δεν περιλαμβάνει άμεση πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές ή εκμετάλλευση αυτών. Δεν περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας εργοταξίου για εξόρυξη άλλων ορυκτών, εκτός 
πετρελαίου και αερίου (CPC 5115), που υπάγονται στην κατηγορία 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.
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(84 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(85 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(86 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(87 ) Υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(88 ) Εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπόκεινται στον οριζόντιο περιορισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
(89 ) Τα θεραπευτικά μασάζ και οι λουτροθεραπείες υπάγονται στις κατηγορίες 6.A.η) Άσκηση ιατρικού επαγγέλματος, 6.A.ι) 2. Υπηρεσίες νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσίες υγείας (13.A και 

13.Γ). 
(90 ) Ο οριζόντιος περιορισμός των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας εφαρμόζεται σε λουτρά και μη θεραπευτικά μασάζ που παρέχονται στο πλαίσιο τομέων κοινής ωφέλειας όπως ορισμένες ιαματικές πηγές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-A-3 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΕ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7.18 ΚΑΙ 7.19 

(ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

1. Στον κατάλογο δεσμεύσεων που ακολουθεί παρατίθενται οι οικονομικές δραστηριότητες που απελευθερώνονται δυνάμει του 
άρθρου 7.7 και 7.13 και, υπό μορφή επιφυλάξεων, οι συγκεκριμένοι περιορισμοί που ισχύουν για τα στελέχη και τους 
ασκούμενους πτυχιούχους σύμφωνα με το άρθρο 7.18 και 7.19. Ο κατάλογος αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

α) στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί· και 

β) στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύοντες περιορισμοί. 

Το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για τα στελέχη σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας οι 
οποίοι δεν απελευθερώνονται (παραμένουν χωρίς περιορισμούς) σύμφωνα με το άρθρο 7.13. 

2. Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων: 

α) ο όρος «ISIC αναθ. 3.1» αναφέρεται στη Διεθνή πρότυπη ταξινόμηση όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 
όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, Statistical Papers, σειρά M, αριθ. 4, ISIC ΑΝΑΘ.. 
3.1, 2002· 

β) ο όρος «CPC» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 27 του άρθρου 
7.25· και 

γ) ο όρος «CPC έκδοση 1.0» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο 
Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, Statistical Papers, σειρά M, αριθ. 77, CPC έκδοση 1.0, 1998. 

3. Οι δεσμεύσεις σχετικά με τα στελέχη και τους ασκούμενους πτυχιούχους δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας τους είναι η παρεμβολή ή ο με άλλο τρόπο επηρεασμός της έκβασης 
διαφορών ή διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας. 

4. Στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα τυπικά προσόντα και διαδικα 
σίες, τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης εφόσον δεν συνιστούν περιορισμό υπό την έννοια των 
άρθρων 7.18 και 7.19. Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας, ανάγκη αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά 
επαγγέλματα, ανάγκη επιτυχίας σε συγκεκριμένες εξετάσεις, περιλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων, ανάγκη σύστασης 
νόμιμης έδρας στην επικράτεια στην οποία ασκείται η οικονομική δραστηριότητα), ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, ισχύουν ούτως ή άλλως για τα στελέχη και τους ασκούμενους πτυχιούχους της Κορέας. 

5. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις που επιβάλλει η νομοθεσία του μέρους ΕΚ όσον αφορά την είσοδο, την 
παραμονή, την κτήση ακινήτων, την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που 
αφορούν την περίοδο παραμονής, τα κατώτατα ημερομίσθια καθώς και τις συλλογικές μισθολογικές συμβάσεις, αν και 
δεν αναφέρονται παρακάτω. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3, ο κατάλογος που ακολουθεί δεν περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις επιδοτήσεις που 
χορηγούνται από ένα συμβαλλόμενο μέρος. 

7. Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν θίγει την ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και αποκλειστικών δικαιωμάτων, όπως αυτά 
περιγράφονται στον κατάλογο δεσμεύσεων όσον αφορά την εγκατάσταση. 

8. Στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται εξέταση των οικονομικών αναγκών, τα βασικά κριτήρια θα είναι η εκτίμηση της 
κατάστασης της αντίστοιχης αγοράς στο κράτος μέλος της ΕΕ ή στην περιφέρεια στην οποία πρόκειται να παρέχεται η 
υπηρεσία, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το πλήθος των υπαρχόντων προμηθευτών υπηρεσιών και τον αντίκτυπο σε αυτούς. 

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο κατάλογο δεν έχουν αυτόματα νομικό αποτέλεσμα 
και, συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

10. Στον ακόλουθο κατάλογο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες: 

AT Αυστρία 

BE Βέλγιο 

BG Βουλγαρία 

CY Κύπρος
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CZ Τσεχική Δημοκρατία 

DE Γερμανία 

DK Δανία 

EU Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της 

ES Ισπανία 

EE Εσθονία 

FI Φινλανδία 

FR Γαλλία 

EL Ελλάδα 

HU Ουγγαρία 

IE Ιρλανδία 

IT Ιταλία 

LV Λετονία 

LT Λιθουανία 

LU Λουξεμβούργο 

MT Μάλτα 

NL Κάτω Χώρες 

PL Πολωνία 

PT Πορτογαλία 

RO Ρουμανία 

SK Σλοβακία 

SI Σλοβενία 

SE Σουηδία 

UK Ηνωμένο Βασίλειο
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EL 
L 127/1238 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Εξέταση οικονομικών αναγκών 

BG, HU: Απαιτείται εξέταση των οικονομικών αναγκών για ασκούμενους πτυχιούχους (1 ). 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Πεδίο των άτομων που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς 

BG: Το ποσοστό των άτομων που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του μέσου ετήσιου αριθμού πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που απασχολούνται από το αντίστοιχο βουλγαρικό νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εταιρίας που απασχολεί λιγότερους από 100 
εργαζόμενους, το ποσοστό των ατόμων που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς μπορεί, κατόπιν έγκρισης, να είναι υψηλότερο του 10% του 
συνόλου των εργαζομένων. 

HU: Χωρίς περιορισμούς για φυσικά πρόσωπα που υπήρξαν εταίροι σε νομικό πρόσωπο της Κορέας. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Ασκούμενοι πτυχιούχοι 

Για τις AT, DE, ES, FR, HU, η άσκηση πρέπει να συνδέεται με τον πανεπιστημιακό τίτλο. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Διευθύνοντες σύμβουλοι και ελεγκτές 

AT: Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των υποκαταστημάτων νομικών προσώπων πρέπει να είναι κάτοικοι Αυστρίας. Τα φυσικά πρόσωπα που φέρουν την 
ευθύνη εντός του νομικού προσώπου ή του υποκαταστήματος για την τήρηση της αυστριακής εμπορικής νομοθεσίας πρέπει να έχουν τη μόνιμη 
κατοικία τους στην Αυστρία. 

FI: Αλλοδαπός που ασκεί δραστηριότητα ως ιδιώτης επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει εμπορική άδεια και να είναι μόνιμος κάτοικος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε όλους τους τομείς, εκτός από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ισχύει προϋπόθεση ιθαγένειας και η απαίτηση κατοικίας για τον 
διευθύνοντα σύμβουλο ανώνυμης εταιρίας. Για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος. 

FR: Απαιτείται ειδική έγκριση για τον διευθύνοντα σύμβουλο βιομηχανικής, εμπορικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, εάν δεν είναι κάτοχος άδειας 
παραμονής. 

RO: Η πλειοψηφία των ελεγκτών εμπορικών εταιριών και των αναπληρωτών τους πρέπει να έχουν τη ρουμανική ιθαγένεια. 

SE: Ο διευθύνων σύμβουλος νομικών προσώπων ή υποκαταστημάτων πρέπει να είναι κάτοικος Σουηδίας. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Αναγνώριση 

EU: Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων ισχύουν μόνο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
δικαίωμα άσκησης κλειστού επαγγέλματος σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέχει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε άλλο 
κράτος μέλος (2 ). 

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (3 ) 

H. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
εγγραφής ήχου και εικόνας 

[ISIC αναθ. 3.1: 22, εκτός από εκδόσεις και εκτυπώσεις έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης (4 )] 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τον εκδότη. 

PL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τον αρχισυντάκτη εφημερίδας ή περιοδικού. 

SE: Απαίτηση κατοικίας για τους εκδότες και τους ιδιοκτήτες εκδοτικών οίκων και τυπογραφείων.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1239

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α. Υπηρεσίες επαγγελματιών 

α) Νομικές υπηρεσίες 

(CPC 861) (5 ) 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Για την άσκηση δικηγορίας σε θέματα εγχώριου (ενωσιακού και εθνικού) δικαίου, απαιτείται εγγραφή στον 
δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος, η οποία υπόκειται σε προϋπόθεση ιθαγένειας. Στην Ισπανία, ενδέχεται να χορηγηθεί εξαίρεση από τις αρμόδιες 
αρχές. 

BE, FI: Η εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος, η οποία απαιτείται για υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης, υπόκειται σε προϋπόθεση 
ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις κατοικίας. Στο Βέλγιο ισχύουν ποσοστώσεις για παράσταση ενώπιον του «Cour de cassation» (Ανωτάτου 
Δικαστηρίου) σε μη ποινικές υποθέσεις. 

εκτός από υπηρεσίες νομικού συμβούλου και σύνταξης και επικύρω 
σης νομικών εγγράφων που παρέχονται από επαγγελματίες νομικούς 
που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, όπως συμβολαιογράφοι, «huissiers 
de justice» (δικαστικοί επιμελητές) ή άλλοι «officiers publics et mini
stériels» (δημόσιοι και υπουργικοί λειτουργοί) 

BG: Οι κορεάτες δικηγόροι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης μόνον σε υπηκόους της χώρας προέλευσής τους και με την 
προϋπόθεση της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας με βούλγαρο δικηγόρο. Για υπηρεσίες νομικής διαμεσολάβησης απαιτείται να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι. 

FR: Η πρόσβαση των νομικών στο επάγγελμα «avocat auprès de la Cour de Cassation» και «avocat auprès du Conseil d’Etat» υπόκειται σε 
ποσοστώσεις και σε προϋπόθεση ιθαγένειας. 

HU: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος υπόκειται σε προϋπόθεση ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις κατοικίας. Το πεδίο 
άσκησης νομικών δραστηριοτήτων για τους αλλοδαπούς δικηγόρους περιορίζεται στην παροχή νομικών συμβουλών, η οποία διεξάγεται στη βάση 
σύμβασης συνεργασίας που συνάπτεται με ούγγρο δικηγόρο ή ουγγρική δικηγορική εταιρία. 

LV: Απαίτηση ιθαγένειας για τους συνηγόρους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που έχουν δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης σε ποινικές υποθέσεις. 

DK: Η παροχή νομικών συμβουλών έναντι αμοιβής γίνεται μόνον από δικηγόρους με άδεια άσκησης της δικηγορίας στη Δανία. Η άδεια άσκησης 
δικηγορίας στη Δανία προϋποθέτει εξέταση στην εθνική νομοθεσία. 

LU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα εθνικού και ενωσιακού δικαίου. 

SE: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο, η οποία απαιτείται μόνον για τη χρήση του σουηδικού τίτλου «advokat», υπόκειται σε απαίτηση κατοικίας. 

β) 1. Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης βιβλίων 

(CPC 86212 εκτός από «υπηρεσίες ελέγχου», CPC 86213, 
CPC 86219 και CPC 86220) 

FR: Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης βιβλίων επιτρέπεται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, με τη 
σύμφωνη γνώμη του υπουργού Εξωτερικών. Η προϋπόθεση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

β) 2. Υπηρεσίες ελέγχου 

(CPC 86211 και 86212 εκτός από υπηρεσίες λογιστικής) 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών και για τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται σε συγκεκριμένους 
αυστριακούς νόμους (π.χ. νόμος περί ανωνύμων εταιριών, νόμος περί χρηματιστηρίου αξιών, νόμος περί τραπεζών κλπ.) 

DK: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

ES: Προϋπόθεση ιθαγένειας για ορκωτούς λογιστές και για διαχειριστές, μέλη του ΔΣ και εταίρους εταιριών οι οποίες δεν καλύπτονται από την όγδοη 
κοινοτική οδηγία σχετικά με το δίκαιο των εταιριών. 

FI: Απαίτηση κατοικίας για τουλάχιστον έναν από τους ελεγκτές φινλανδικής ανώνυμης εταιρίας. 

EL: Προϋποθέσεις ιθαγένειας για ορκωτούς ελεγκτές.
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EL 
L 127/1240 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για διαχειριστές, μέλη του ΔΣ και εταίρους εταιριών οι οποίες δεν καλύπτονται από την όγδοη κοινοτική οδηγία σχετικά 
με το δίκαιο των εταιριών. Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας για τους μεμονωμένους ελεγκτές. 

SE: Μόνο οι ελεγκτές που έχουν εγκριθεί στη Σουηδία μπορούν να ασκούν υπηρεσίες νομικού λογιστικού ελέγχου σε ορισμένα νομικά πρόσωπα, 
μεταξύ άλλων, σε όλες τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Για την έγκριση απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι μόνιμος κάτοικος. 

γ) Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 

(CPC 863) (6 ) 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών. 

BG, SI: Προϋπόθεση ιθαγένειας για το εξειδικευμένο προσωπικό. 

HU: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

δ) Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες· 

και 

ε) Υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 

(CPC 8671 και CPC 8674) 

EE: Τουλάχιστον ένας από τους υπεύθυνους (διαχειριστής του έργου ή σύμβουλος) πρέπει να είναι κάτοικος Εσθονίας. 

BG: Το αλλοδαπό εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή πείρα στον κλάδο των τεχνικών και οικοδομικών έργων. Προϋπόθεση 
ιθαγένειας για υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου. 

EL, HU, SK: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

στ) Υπηρεσίες μηχανικού 

και 

ζ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών 

(CPC 8672 και CPC 8673) 

EE: Τουλάχιστον ένας από τους υπεύθυνους (διαχειριστής του έργου ή σύμβουλος) πρέπει να είναι κάτοικος Εσθονίας. 

BG: Το αλλοδαπό εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή πείρα στον κλάδο των τεχνικών και οικοδομικών έργων. 

SK: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

EL, HU: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας (Για την CPC 8673 η προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας εφαρμόζεται μόνο σε πτυχιούχους ασκούμενους). 

η) Άσκηση ιατρικού (περιλαμβανομένων των ψυχολόγων) και οδον 
τιατρικού επαγγέλματος 

(CPC 9312 και μέρος της CPC 85201) 

CZ, IT, SK: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

CZ, RO, SK: Για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

BE, LU: Όσον αφορά τους ασκούμενους πτυχιούχους, για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

BG, MT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

DE: Προϋπόθεση ιθαγένειας, η οποία μπορεί να αρθεί κατ’ εξαίρεση προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας. 

DK: Μπορεί να χορηγηθεί περιορισμένη άδεια για την εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντος για μέγιστο διάστημα 18 μηνών με προϋπόθεση την 
κατοικία. 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Παρά ταύτα, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο πλαίσιο ποσοστώσεων που ορίζονται σε ετήσια βάση. 

LV: Για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από αλλοδαπούς, απαιτείται άδεια των τοπικών υγειονομικών αρχών, με βάση τις οικονομικές ανάγκες 
σε ιατρούς και οδοντιάτρους σε μια δεδομένη περιοχή.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

PL: Για την άσκηση ιατρικής από αλλοδαπούς απαιτείται άδεια. Οι αλλοδαποί γιατροί έχουν περιορισμένα δικαιώματα εκπροσώπησης στα επαγγελ 
ματικά επιμελητήρια. 

PT: Προϋπόθεση κατοικίας για τους ψυχολόγους 

θ) Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

(CPC 932) 

BG, DE, EL, FR, HU: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

CZ και SK: Προϋπόθεση ιθαγένειας και απαίτηση κατοικίας 

IT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

PL: Απαίτηση ιθαγένειας. Οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση άσκησης επαγγέλματος. 

ι) 1. Υπηρεσίες μαιών 

(μέρος της CPC 93191) 

AT: Για άσκηση του επαγγέλματος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα για τουλάχιστον μία τριετία πριν από την έναρξη 
άσκησής του στην Αυστρία. 

BE, LU: Όσον αφορά τους ασκούμενους πτυχιούχους, για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

CY, EE, RO: Για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Παρά ταύτα, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο πλαίσιο ποσοστώσεων που ορίζονται σε ετήσια βάση. 

IT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, βάσει του συνολικού αριθμού μαιών στην περιοχή που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος από τις 
τοπικές υγειονομικές αρχές. 

PL: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση άσκησης επαγγέλματος. 

ι) 2. Υπηρεσίες νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊατρι 
κού προσωπικού 

(μέρος της CPC 93191) 

AT: Οι αλλοδαποί προμηθευτές υπηρεσιών επιτρέπεται να ασκήσουν μόνον τις ακόλουθες δραστηριότητες: νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, εργασιο 
θεραπευτές, λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι και διατροφολόγοι. Για άσκηση του επαγγέλματος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ασκήσει το εν λόγω 
επάγγελμα για τουλάχιστον μία τριετία πριν από την έναρξη άσκησής του στην Αυστρία. 

BE, FR, LU: Όσον αφορά τους ασκούμενους πτυχιούχους, για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

CY, CZ, EE, RO, SK: Για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

HU: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

DK: Μπορεί να χορηγηθεί περιορισμένη άδεια για την εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντος για μέγιστο διάστημα 18 μηνών με προϋπόθεση την 
κατοικία. 

CY, CZ, EL, IT: Κατόπιν εξέτασης των οικονομικών αναγκών, οι αποφάσεις εξαρτώνται από τις κενές θέσεις εργασίας και τις ελλείψεις ειδικοτήτων σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, βάσει του συνολικού αριθμού μαιών στην περιοχή που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος από τις 
τοπικές υγειονομικές αρχές.
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ια) Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών και λιανικό εμπόριο ιατρι 
κών και ορθοπεδικών ειδών 

(CPC 63211) 

και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από φαρμακοποιούς (7 ) 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Εντούτοις, εντός καθορισμένων ποσοστώσεων, η πρόσβαση για τους κορεάτες πολίτες είναι δυνατή, με τον όρο ότι ο 
φορέας παροχής υπηρεσιών έχει γαλλικό πτυχίο φαρμακευτικής. 

DE, EL, SK: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

HU: Προϋπόθεση ιθαγένειας, εκτός από το λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών και το λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών (CPC 
63211). 

IT, PT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

Δ. Υπηρεσίες σχετικές με την ακίνητη περιουσία (8 ) 

α) Οι υπηρεσίες αφορούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα 

(CPC 821) 

FR, HU, IT, PT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

LV, MT, SI: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

β) Υπηρεσίες που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

(CPC 822) 

DK: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας, εκτός αν προβλέπει παρέκκλιση ο Δανικός Οργανισμός Εμπορίου και Εταιριών. 

FR, HU, IT, PT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

LV, MT, SI: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

Ε. Ενοικίαση/χρονομεριστική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
χωρίς χειριστή 

ε) Σχετικά με είδη προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

(CPC 832) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

στ) Ενοικίαση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

(CPC 7541) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

ΣΤ. Άλλες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

ε) Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και ανάλυσης 

(CPC 8676) 

IT, PT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας για βιολόγους και χημικούς αναλυτές. 

στ) Παροχή συμβουλών σε θέματα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας 

(μέρος της CPC 881) 

IT: Απαίτηση κατοικίας για γεωπόνους και «periti agrari».
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ι) 2. Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 και CPC 87305) 

BE: Προϋπόθεση ιθαγένειας και απαίτηση κατοικίας για τα διοικητικά στελέχη. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Προϋπόθεση ιθαγένειας και απαίτηση κατοικίας. 

DK: Προϋπόθεση ιθαγένειας και απαίτηση κατοικίας για τα στελέχη και για τις υπηρεσίες φρούρησης αεροδρομίων. 

ES, PT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για το εξειδικευμένο προσωπικό. 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους διευθύνοντες συμβούλους και τους διευθυντές. 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας και απαίτηση κατοικίας για την απόκτηση της απαραίτητης άδειας παροχής υπηρεσιών φρούρησης αεροδρομίου και 
μεταφοράς τιμαλφών. 

ια) Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών 

(CPC 8675) 

BG: Προϋπόθεση ιθαγένειας για το εξειδικευμένο προσωπικό. 

DE: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τοπογράφους που έχουν διοριστεί ως πραγματογνώμονες. 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας για «τοπογραφική αποτύπωση» με σκοπό τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων ή την εφαρμογή της χωροταξικής 
νομοθεσίας. 

IT, PT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

ιβ) 1. Συντήρηση και επισκευή σκαφών 

(μέρος της CPC 8868) 

MT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

ιβ) 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού σιδηροδρομικών μεταφο 
ρών 

(μέρος της CPC 8868) 

LV: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

ιβ) 3. Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανο 
κίνητων ελκήθρων και εξοπλισμού οδικών μεταφορών 

(CPC 6112, CPC 6122, μέρος της CPC 8867 και μέρος της 
CPC 8868) 

EU: Για τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων ελκήθρων, προϋπόθεση ιθαγένειας για το εξειδικευμένο προσωπικό 
και τους ασκούμενους πτυχιούχους. 

ιβ) 5. Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανών 
(εκτός από μηχανές γραφείου), εξοπλισμού (εκτός από εξοπλι 
σμό γραφείου και μεταφορικό εξοπλισμό) και ειδών προσωπι 
κής και οικιακής χρήσης (9 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 και CPC 8866) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους, εκτός από: 

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK για τις CPC 633, 8861, 8866 

BG για την επισκευή ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης (εκτός από κοσμήματα): CPC 63301, 63302, μέρος της 63303, 63304, 63309· 

AT για τις CPC 633, 8861-8866· 

EE, FI, LV, LT για τις CPC 633, 8861-8866·
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CZ, SK για τις CPC 633, 8861-8865· και 

SI για τις CPC 633, 8861, 8866. 

ιγ) Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 

(CPC 874) 

CY, EE, MT, PL, RO, SI: Προϋπόθεση ιθαγένειας για το εξειδικευμένο προσωπικό. 

ιδ) Φωτογραφικές υπηρεσίες 

(CPC 875) 

LV: Προϋπόθεση ιθαγένειας για ειδικές υπηρεσίες φωτογράφησης. 

PL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για παροχή υπηρεσιών αεροφωτογράφησης. 

ιστ) Τυπογραφικές και εκδοτικές υ πηρεσίες 

(CPC 88442) 

SE: Απαίτηση κατοικίας για τους εκδότες και τους ιδιοκτήτες εκδοτικών οίκων και τυπογραφείων. 

ιζ) Οργάνωση συνεδρίων 

(μέρος της CPC 87909) 

SI: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

ιη) 1. Μετάφραση και διερμηνεία 

(CPC 87905) 

FI: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας για πιστοποιημένους μεταφραστές. 

DK: Απαίτηση κατοικίας για τους επίσημους μεταφραστές και διερμηνείς, εκτός εάν χορηγηθεί εξαίρεση από την Υπηρεσία Εμπορίου και Εταιριών της 
Δανίας. 

ιη) 3. Είσπραξη οφειλών 

(CPC 87902) 

BE, EL, IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

ιη) 4. Εκτίμηση φερεγγυότητας 

(CPC 87901) 

BE, EL, IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

ιη) 5. Υπηρεσίες παραγωγής αντιγράφων 

(CPC 87904) (10 ) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙ 
ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 
CPC 515, CPC 516, CPC 517 και CPC 518) 

BG: Το αλλοδαπό εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή πείρα στον κλάδο των τεχνικών και οικοδομικών έργων.
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9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(εκτός από διανομή όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού) 

Γ. Υπηρεσίες λιανεμπορίου (11 ) 

Γ) Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

(CPC 631) 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους εμπόρους λιανικής πώλησης καπνού («buraliste»). 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση) 

Α. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 921) 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Ωστόσο, οι κορεάτες υπήκοοι μπορούν να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για την ίδρυση και τη διεύθυνση 
εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και τη διδασκαλία. 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν άδεια χορήγησης διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το κράτος. 

EL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους εκπαιδευτικούς. 

Β. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 922) 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Ωστόσο, οι κορεάτες υπήκοοι μπορούν να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για την ίδρυση και τη διεύθυνση 
εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και τη διδασκαλία. 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν άδεια χορήγησης διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το κράτος. 

EL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους εκπαιδευτικούς. 

LV: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών συναφών με τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών 
με αναπηρία (CPC 9224). 

Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(CPC 923) 

FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Ωστόσο, οι κορεάτες υπήκοοι μπορούν να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για την ίδρυση και τη διεύθυνση 
εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και τη διδασκαλία. 

CZ, SK: Προϋπόθεση ιθαγένειας για υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης (CPC 92310). 

IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν άδεια χορήγησης διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το κράτος. 

DK: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους καθηγητές. 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες ασφάλισης και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες AT: Τη διαχείριση υποκαταστήματος πρέπει να αναλαμβάνουν δύο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Αυστρία.
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EE: Για πρωτασφάλιση, το διοικητικό όργανο ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με συμμετοχή κορεατικών κεφαλαίων μπορεί να περιλαμβάνει ως μέλη 
κορεάτες πολίτες ο αριθμός των οποίων θα είναι αναλογικός της κορεατικής συμμετοχής και δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση το ήμισυ των μελών 
του διοικητικού οργάνου. Ο επικεφαλής της διοίκησης θυγατρικής ή ανεξάρτητης εταιρίας πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Εσθονίας. 

ES: Προϋπόθεση κατοικίας για το επάγγελμα του αναλογιστή (ή εναλλακτικά διετής πείρα) 

IT: Απαίτηση κατοικίας για το επάγγελμα του αναλογιστή. 

FI: Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τουλάχιστον ένας ελεγκτής ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να είναι κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν δοθεί 
εξαίρεση από τις αρμόδιες αρχές. Ο γενικός πράκτορας της κορεατικής ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Φινλανδίας, εκτός αν 
η εταιρία έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

B. Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των 
ασφαλιστικών) 

BG: Οι εκτελεστικοί διευθυντές και ο εκπρόσωπος της διοίκησης πρέπει να είναι κάτοικοι Βουλγαρίας. 

FI: Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τουλάχιστον ένας ελεγκτής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος πρέπει να είναι κάτοικοι ΕΚ, εκτός εάν χορηγηθεί 
εξαίρεση από την εποπτική αρχή. Ο μεσίτης (ιδιώτης) στο χρηματιστήριο παραγώγων πρέπει να έχει τον τόπο κατοικίας του εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

IT: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας στο έδαφος κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους «promotori di servizi finanziari» (φορείς 
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών). 

LT: Τουλάχιστον ένα διευθυντικό στέλεχος πρέπει να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

PL: Απαίτηση ιθαγένειας για τουλάχιστον ένα από τα στελέχη της τράπεζας. 

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση) 

Α. Νοσοκομειακές υπηρεσίες 

(CPC 9311) 

Β. Υπηρεσίες ασθενοφόρου 

(CPC 93192) 

Γ. Υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν κατάλυμα, εκτός από νοσο 
κομειακές υπηρεσίες 

(CPC 93193) 

Δ. Κοινωνικές υπηρεσίες 

(CPC 933) 

FR: Απαιτείται έγκριση για την πρόσβαση στα διευθυντικά καθήκοντα. Για την έγκριση συνεκτιμάται η διαθεσιμότητα ημεδαπών διοικητικών στελεχών. 

LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για γιατρούς, οδοντιάτρους, μαίες, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και παραϊατρικό προσωπικό. 

PL: Για την άσκηση ιατρικής από αλλοδαπούς απαιτείται άδεια. Οι αλλοδαποί γιατροί έχουν περιορισμένα δικαιώματα εκπροσώπησης στα επαγγελ 
ματικά επιμελητήρια.
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

14. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας 

(CPC 641, CPC 642 και CPC 643) 

εκτός από υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιριών (12 ) 

BG: Ο αριθμός των αλλοδαπών στελεχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των στελεχών βουλγαρικής υπηκοότητας, εφόσον το μερίδιο του 
δημοσίου (κρατικών και/ή δημοτικών αρχών) στο μετοχικό κεφάλαιο βουλγαρικής εταιρίας ξεπερνά το 50%. 

Β. Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες οργάνωσης περιηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) 

(CPC 7471) 

BG: Ο αριθμός των αλλοδαπών στελεχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των στελεχών βουλγαρικής υπηκοότητας, εφόσον το μερίδιο του 
δημοσίου (κρατικών και/ή δημοτικών αρχών) στο μετοχικό κεφάλαιο βουλγαρικής εταιρίας ξεπερνά το 50%. 

Γ. Υπηρεσίες ξεναγών 

(CPC 7472) 

BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

15. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(εκτός από οπτικοακουστικές υπηρεσίες) 

Α. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας (περιλαμβανομένων των θεάτρων, των μου 
σικών συγκροτημάτων, των τσίρκων και των ντισκοτέκ) 

(CPC 9619) 

FR: Απαιτείται έγκριση για την πρόσβαση στα διευθυντικά καθήκοντα. Η έγκριση υπόκειται σε προϋπόθεση ιθαγένειας όταν ζητείται για διάστημα άνω 
των δύο ετών. 

16. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Α. Θαλάσσιες μεταφορές 

α) Διεθνείς μεταφορές επιβατών 

(CPC 7211 πλην εθνικών θαλάσσιων ενδομεταφορών). 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τα πληρώματα των πλοίων. 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πλειοψηφία των διευθύνοντων συμβούλων.
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β) Διεθνείς μεταφορές φορτίων 

(CPC 7212 πλην εθνικών θαλάσσιων ενδομεταφορών) 

Δ. Οδικές μεταφορές 

α) Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7121 και CPC 7122) 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για πρόσωπα και μετόχους εξουσιοδοτημένους να εκπροσωπούν νομικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρία. 

DK: Προϋπόθεση ιθαγένειας και απαίτηση κατοικίας για τα διευθυντικά στελέχη. 

BG, MT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

β) Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7123, εκτός από μεταφορά αλληλογραφίας μέσω ταχυδρο 
μείου και ταχυμεταφοράς για ίδιο λογαριασμό (13 )). 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για πρόσωπα και μετόχους εξουσιοδοτημένους να εκπροσωπούν νομικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρία. 

BG, MT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

Ε. Μεταφορά άλλων αγαθών με αγωγούς, εκτός από καύσιμα (14 ) 

(CPC 7139) 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους διευθύνοντες συμβούλους. 

17. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (15 ) 

Α. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές 

α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσ 
σης 

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης 

(μέρος της CPC 742) 

γ) Υπηρεσίες εκτελωνισμού 

δ) Υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης 

ε) Υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου 

στ) Υπηρεσίες προώθησης φορτίων διά θαλάσσης 

ζ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα 

(CPC 7213) 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πλειονότητα των διευθύνοντων συμβούλων. 

BG, MT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

DK: Απαίτηση κατοικίας για υπηρεσίες εκτελωνισμού. 

EL: Προϋπόθεση ιθαγένειας για υπηρεσίες εκτελωνισμού. 

IT: Απαίτηση κατοικίας για «raccomandatario marittimo».

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 16 griechischer V

ertragstext (N
orm

ativer T
eil)

1250 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1249

 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή επιφυλάξεων 

η) Ώθηση και ρυμούλκηση 

(CPC 7214) 

θ) Υπηρεσίες υποστήριξης για τη θαλάσσια μεταφορά 

(μέρος της CPC 745) 

ι) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες (περιλαμβα 
νομένης της τροφοδοσίας) 

(μέρος της CPC 749) 

Δ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις οδικές μεταφορές AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για πρόσωπα και μετόχους εξουσιοδοτημένους να εκπροσωπούν νομικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρία. 

BG, MT: Προϋπόθεση ιθαγένειας. 

δ) Ναύλωση επαγγελματικών οχημάτων με χειριστές 

(CPC 7124) 

ΣΤ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τη μεταφορά άλλων αγαθών με αγω 
γούς, εκτός από καύσιμα (16 ) 

AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους διευθύνοντες συμβούλους. 

α) Φύλαξη και αποθήκευση αγαθών που μεταφέρονται με αγωγούς, 
εκτός από καύσιμα 

(μέρος της CPC 742) 

19. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη 

(CPC 883) (17 ) 

SK: Προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας 

20. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

α) Στεγνοκαθαριστήρια 

(CPC 9701) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

β) Υπηρεσίες κομμωτηρίου 

(CPC 97021) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους.
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γ) Υπηρεσίες αισθητικής και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών 

(CPC 97022) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

δ) Άλλες υπηρεσίες αισθητικού μ.α.κ. 

(CPC 97029) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

ε) Λουτρά και μη θεραπευτικά μασάζ, εφόσον παρέχονται για λόγους 
ευεξίας και χαλάρωσης και όχι για ιατρικούς λόγους ή λόγους 
αποκατάστασης (18 ) 

(CPC έκδοση 1.0 97230) 

EU: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εξειδικευμένο προσωπικό και ασκούμενους πτυχιούχους. 

(1 ) Όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, οι εν λόγω περιορισμοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες δεσμεύσεις της GATS. 
(2 ) Προκειμένου υπήκοοι τρίτων χωρών να αποκτήσουν αναγνώριση των τυπικών προσόντων τους με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΚ, απαιτείται συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης, η διαπραγμάτευση της οποίας γίνεται στο πλαίσιο που ορίζεται στο άρθρο 7.21 

της συμφωνίας. 
(3 ) Ο τομέας αυτός δεν περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τη βιομηχανία παρασκευής και κατασκευής, οι οποίες περιέχονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6. ΣΤ. ιη) 
(4 ) Οι εκδοτικές και τυπογραφικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.ΣΤ.ιη). 
(5 ) Περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικού συμβούλου, νομικού εκπροσώπου, διαιτητή και επιδιαιτητή/διαμεσολαβητή, καθώς και υπηρεσίες σύνταξης και επικύρωσης νομικών εγγράφων. Η παροχή νομικών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνον σε θέματα δημόσιου 

διεθνούς δικαίου, ενωσιακού δικαίου και δικαίου της δικαιοδοσίας στην οποία ο πάροχος της υπηρεσίας ή το προσωπικό του έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τη δικηγορία, ενώ, όπως και άλλες δραστηριότητες, υπόκειται σε απαιτήσεις αδειοδότησης και 
διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων, οι ανωτέρω απαιτήσεις αδειοδότησης και διαδικασίες μπορεί μεταξύ άλλων να 
συνεπάγονται συμμόρφωση με τους κατά τόπους κώδικες δεοντολογίας, χρήση του τίτλου της χώρας προέλευσης (εκτός εάν αποκτηθεί αναγνώριση με τον τίτλο της χώρας υποδοχής), απαιτήσεις ασφάλισης, απλή εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο 
της χώρας υποδοχής ή απλουστευμένη εξέταση για την εγγραφή στο σύλλογο της χώρας υποδοχής και νόμιμη ή επαγγελματική έδρα στη χώρα υποδοχής. Νομικές υπηρεσίες σε θέματα ενωσιακού δικαίου παρέχονται καταρχήν από νομικό που 
διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο κράτους μέλους της ΕΕ και ενεργεί προσωπικά, ενώ νομικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ παρέχονται καταρχήν από 
νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ενεργεί προσωπικά. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο του 
αντίστοιχου κράτους μέλους της ΕΕ ως πλήρες μέλος για παράσταση ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών της ΕΕ, εφόσον πρόκειται για άσκηση στο ενωσιακό και εθνικό δικονομικό δίκαιο. Παρά ταύτα, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
αλλοδαποί δικηγόροι που δεν είναι πλήρη μέλη του δικηγορικού συλλόγου επιτρέπεται να εκπροσωπούν σε αστικές υποθέσεις διάδικους που είναι υπήκοοι ή εδρεύουν στο κράτος στο οποίο οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. 

(6 ) Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε φορολογικά θέματα, που υπάγονται στην κατηγορία 6.A.α) Νομικές υπηρεσίες. 
(7 ) Η προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στο ευρύ κοινό, όπως και η παροχή άλλων υπηρεσιών, υπόκειται σε αδειοδότηση και απαιτήσεις περί τυπικών προσόντων και διαδικασιών που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κανόνα, η 

δραστηριότητα αυτή ασκείται μόνον από φαρμακοποιούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, μόνον η προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά από φαρμακοποιούς. 
(8 ) Η εν λόγω υπηρεσία αφορά το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων και δεν θίγει δικαιώματα και/ή περιορισμούς που εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αγοράζουν ακίνητα. 
(9 ) Η συντήρηση και επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού (CPC 6112, 6122, 8867 και CPC 8868) υπάγεται στην κατηγορία 6.ΣΤ. l) 1 έως 6.ΣΤ.l) 4. Η συντήρηση και επισκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων των υπολογιστών 

(CPC 845) υπάγεται στην κατηγορία 6.B. Πληροφορική και συναφείς υπηρεσίες. 
(10 ) Δεν περιλαμβάνονται τυπογραφικές υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην κλάση CPC 88442 και παρατίθενται στο σημείο 6.ΣΤιστ. 
(11 ) Δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση και επισκευή, που υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 6.B. και 6.ΣΤ.l). Δεν περιλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο ενεργειακών προϊόντων, που υπάγεται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.E και 19.ΣΤ. 
(12 ) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιριών υπάγονται στην κατηγορία ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 17.Ε.α) Εξυπηρέτηση εδάφους. 
(13 ) Μέρος της CPC 71235, που υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 7.A. Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές. 
(14 ) Η μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγεται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.B. 
(15 ) Δεν περιλαμβάνονται η συντήρηση και η επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού, που υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 1.ΣΤ.l) 6 έως 1.ΣΤ.l) 4. 
(16 ) Οι βοηθητικές υπηρεσίες προς τη μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγονται στην κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 19.Γ. 
(17 ) Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξόρυξης, προετοιμασία χερσαίων εργοταξίων, εγκατάσταση χερσαίων γεωτρύπανων, γεώτρηση, 

διατρητικές κεφαλές, σωληνώσεις και αγωγοί γεωτρήσεων, προμήθεια λάσπης, έλεγχος στερεών, αλίευση και ειδικές εργασίες στον πυθμένα της γεώτρησης, γεωλογία γεωτρήσεων και έλεγχος διάτρησης, πυρηνοληψία, δοκιμή γεωτρήσεων, 
συρματόσκοινα, προμήθεια και εισπίεση ρευστών πλήρωσης (άλμες), προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων πλήρωσης, τσιμέντωση (με αντλίες πιέσεως), υπηρεσίες διέγερσης (ρωγμάτωση, οξίνιση και άντληση υπό πίεση), συντήρηση και επιδιόρθωση 
παραγωγικής γεώτρησης, σφράγισμα και εγκατάλειψη γεωτρήσεων. Δεν περιλαμβάνει άμεση πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές ή εκμετάλλευση αυτών. Δεν περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας εργοταξίου για εξόρυξη άλλων ορυκτών, εκτός 
πετρελαίου και αερίου (CPC 5115), που υπάγονται στην κατηγορία 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 

(18 ) Τα θεραπευτικά μασάζ και οι λουτροθεραπείες υπάγονται στις κατηγορίες 6.A.η) Άσκηση ιατρικού επαγγέλματος, 6.A.ι) 2. Υπηρεσίες νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσίες υγείας (13.A και 13.Γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-A-4 

ΚΟΡΕΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7.7, 7.13, 7.18 ΚΑΙ 7.19A 

A. Πίνακας συγκεκριμένων δεσμεύσεων στους τομείς των υπηρεσιών 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Στον κατάλογο δεσμεύσεων που ακολουθεί (στο εξής «ο πίνακας») παρατίθενται οι τομείς υπηρεσιών που ελευθερώνονται 
δυνάμει του άρθρου 7.7 και 7.13, υπό μορφή επιφυλάξεων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και στην εθνική 
μεταχείριση που ισχύουν για τις υπηρεσίες και τους προμηθευτές υπηρεσιών του συμβαλλόμενου μέρους ΕΚ στους εν λόγω 
τομείς. Ο πίνακας αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

α) στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο αναλαμβάνει τη δέσμευση η Κορέα, καθώς και το 
πεδίο απελευθέρωσης στο οποίο έχουν εφαρμογή οι επιφυλάξεις· 

β) στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις των άρθρων 7.5 και 7.11 στον τομέα ή υποτομέα που 
αναφέρεται στην πρώτη στήλη· 

γ) στην τρίτη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις των άρθρων 7.6 και 7.12 στον τομέα ή υποτομέα που 
αναφέρεται στην πρώτη στήλη· και 

δ) στην τέταρτη στήλη περιγράφονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μέτρα που επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών και εγκατάσταση σε τομείς υπηρεσιών που δεν υποβάλλονται σε προγραμματισμό βάσει των άρθρων 7.5 
και 7.11 και των άρθρων 7.6 και 7.12. 

Δεσμεύσεις ως προς την παροχή υπηρεσιών δεν αναλαμβάνονται σε τομείς ή υποτομείς που καλύπτονται μεν από την 
παρούσα συμφωνία, πλην όμως δεν αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2. Τα μέτρα που είναι σύμφωνα τόσο με τα άρθρα 7.5 και 7.11 όσο και με τα άρθρα 7.6 και 7.12 εγγράφονται στη στήλη που 
αφορά τα άρθρα 7.5 και 7.11. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή θεωρείται ότι εισάγει όρο ή περιορισμό όσον αφορά επίσης 
τα άρθρα 7.6 και 7.12 ( 1 ). 

3. Στον παρόντα πίνακα αναφέρονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι παροχής υπηρεσιών. Είναι οι εξής: 

α) Ως τρόπος παροχής υπηρεσιών «1) διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών» νοείται η παροχή υπηρεσιών από το έδαφος ενός 
συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους, σύμφωνα με το άρθρο 7.4.3 α) στοιχείο i). 

β) Ως τρόπος παροχής υπηρεσιών «2) κατανάλωση στο εξωτερικό» νοείται η παροχή υπηρεσιών στο έδαφος ενός μέρους για 
τους χρήστες υπηρεσιών του άλλου μέρους, σύμφωνα με το άρθρο 7.4.3 α) στοιχείο ii). 

γ) Ως τρόπος παροχής υπηρεσιών «3) εμπορική παρουσία» νοείται η παροχή μιας υπηρεσίας μέσω μιας εγκατάστασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.9. α). 

δ) Ως τρόπος παροχής υπηρεσιών «4) παρουσία φυσικών προσώπων» νοείται η παροχή υπηρεσίας μέσω της προσωρινής 
παρουσίας φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 7.17. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.11, οι απαιτήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τα είδη νομικής μορφής των 
επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα προκειμένου να διατηρηθούν ή να εγκριθούν από την 
Κορέα. 

5. Η Κορέα δεν αναλαμβάνει δέσμευση βάσει των άρθρων 7.18 και 7.19 για στελέχη, ασκούμενους πτυχιούχους και πωλητές 
επιχειρηματικών υπηρεσιών σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που δεν απελευθερώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 7.7 
και 7.13. 

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κορέα βάσει των άρθρων 7.18 και 7.19 για τα στελέχη, τους ασκούμενους πτυχιούχους 
και τους πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σκοπός ή συνέπεια της 
προσωρινής παρουσίας τους είναι η παρεμβολή ή ο με άλλο τρόπο επηρεασμός της έκβασης διαφορών ή διαπραγματεύσεων 
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας. 

Η Κορέα ενδέχεται να λάβει μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της 
Κορέας και μέτρα που αφορούν θέματα σχετικά με την υπηκόοτητα, τη διαμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση. 

Στελέχη, ασκούμενοι πτυχιούχοι και πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών, η είσοδος και η προσωρινή διαμονή των οποίων 
επιτρέπεται, οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία της Κορέας για τη μετανάστευση και την απασχόληση. 

6. Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων, ο όρος «CPC» αναφέρεται στην Κεντρική Ταξινόμηση Προϊόντων 
όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 27 του άρθρου 7.25. 

7. Στον πίνακα που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα τυπικά προσόντα και διαδικασίες, 
τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης εφόσον δεν συνιστούν περιορισμό στην πρόσβαση στην αγορά ή 
στην εθνική μεταχείριση υπό την έννοια των άρθρων 7.5 και 7.11 και των άρθρων 7.6 και 7.12. Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. 
ανάγκη έκδοσης άδειας, υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, ανάγκη αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά επαγγέλματα, 
ανάγκη επιτυχίας σε συγκεκριμένες εξετάσεις, περιλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων, ανάγκη σύστασης νόμιμης έδρας 
στην επικράτεια στην οποία ασκείται η οικονομική δραστηριότητα), ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, ισχύουν 
ούτως ή άλλως για τις υπηρεσίες και τους προμηθευτές υπηρεσιών του μέρους ΕΚ.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1251 

( 1 ) Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, η μεταχείριση των άρθρων 7.6 και 7.12 δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που προβλέπεται στις 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις οποίες η Κορέα είναι μέρος και οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν μετά την υπογραφή της παρούσας 
συμφωνίας.
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8. Σύμφωνα με το άρθρο 7.1, αυτός ο πίνακας δεν περιλαμβάνει μέτρα για τις επιδοτήσεις ή τις επιχορηγήσεις που παρέχει η 
Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, εγγυήσεων και ασφαλίσεων με κρατική υποστήριξη. 

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο πίνακα δεν έχουν αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, 
συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

EL L 127/1252 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1253

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

I. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

«Χωρίς περιορισμούς*» σημαίνει χωρίς περιορισμούς λόγω έλλειψης τεχνικής σκοπιμότητας. 

«**» Ο διπλός αστερίσκος για τον κωδικό CPC δηλώνει ότι ο αντίστοιχος υποτομέας σε αυτόν τον πίνακα καλύπτει μόνο ένα μέρος ή μέρη του υποτομέα υπηρεσιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο κωδικό CPC. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ 
ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

3) Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών σε 
κυκλοφορία υφιστάμενων εγχώριων εταιριών σε τομείς όπως η ενέργεια 
και η αεροπορία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του αντισυμβαλλόμενου 
μέρους. 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που αφορούν τη μεταφορά ή τη διάθεση 
μετοχικού κεφαλαίου ή στοιχείων του ενεργητικού κρατικής επιχείρισης ή 
δημόσιας αρχής και τη μεταφορά στον ιδιωτικό τομέα όλων ή μέρους 
των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας (1 ) (2 ) 

1)2)3) Χωρίς περιορισμούς για μέτρα όσον αφορά πυροβόλα όπλα, 
σπαθιά και εκρηκτικά, περιλαμβάνοντας την κατασκευή, χρήση, πώληση, 
αποθήκευση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή και κατοχή πυροβόλων όπλων, 
σπαθιών ή εκρηκτικών. 

1)2) Για τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμούς για μέτρα 
όσον αφορά την εξαγωγή και την επανεξαγωγή ελεγχόμενων προϊόντων, 
λογισμικού και τεχνολογίας. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ 
ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που παραχωρούν δικαιώματα ή προτιμή 
σεις σε κοινωνικά ή οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες, όπως άτομα με 
αναπηρία, άτομα που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο κρά 
τος καθώς και εθνοτικές μειονότητες. (3 ) 

3) Η απόκτηση γης είναι χωρίς περιορισμούς, με τις εξής εξαιρέσεις: 

α) ότι επιτρέπεται η απόκτηση γης από εταιρίες που δεν θεωρούνται 
αλλοδαπές σύμφωνα με το Foreigner’s Land Acquisition Act (νόμο 
για την απόκτηση γης από αλλοδαπούς), και 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ 
ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουρ 
γία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών που ανήκει 
στο δημόσιο και περιέχει πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως ιδιόκτητες 
ή πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές 
λειτουργίες και αρμοδιότητες της κυβέρνησης. Η παρούσα επιφύλαξη 
δεν ισχύει για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού που σχετίζο 
νται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

β) ότι επιτρέπεται η απόκτηση γης από εταιρίες που θεωρούνται ως αλλο 
δαπές σύμφωνα με το Foreigner’s Land Acquisition Act (νόμο για την 
απόκτηση γης από αλλοδαπούς) και από υποκαταστήματα αλλοδαπών 
εταιριών, με την προϋπόθεση της έγκρισης ή της γνωστοποίησης σύμ 
φωνα με το Foreigner’s Land Acquisition Act (νόμο για την απόκτηση 
γης από αλλοδαπούς), για οποιονδήποτε από τους εξής νόμιμους επι 
χειρηματικούς σκοπούς: 

— γη που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών κατά την 
άσκηση συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· 

— γη που χρησιμοποιείται για τη στέγαση ανώτατων στελεχών της 
εταιρίας σύμφωνα με τις συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις· ή 

— γη που χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδιο 
κησίας γης που ορίζονται σε συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις.
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EL 
L 127/1254 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ 
ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

4) (4 ) Στελέχη και πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών 

Χωρίς περιορισμούς εκτός για τη δέσμευση στο τμήμα Δ «Προσωρινή 
παρουσία φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς». 

Ασκούμενοι Πτυχιούχοι (ΑΠ) 

Χωρίς περιορισμούς για τομείς ή υποτομείς όπως: 

CPC 861, CPC 862, CPC 863, CPC 851, CPC 853, CPC 82201**, 
CPC 82202**, CPC 82203**, CPC 82204**, CPC 82205**, CPC 
82206**, CPC 83104, CPC 832, CPC 86761**, CPC 86763**, CPC 
86769**, CPC 633, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8863, CPC 8864, 
CPC 8865, CPC 8866, CPC 874**, CPC 7512**, Υπηρεσίες τηλεπικοι 
νωνιών, Υπηρεσίες διανομής εκτός από CPC 8929**, Εκπαιδευτικές υπη 
ρεσίες, CPC 9401**, CPC 9402**, CPC 641, CPC 642, CPC 6431**, 
CPC 7471, CPC 87905, CPC 96191, CPC 96192, CPC 962, CPC 
7472, CPC 7211, CPC 7212, CPC 7111, CPC 7112, CPC 71233**, 
CPC 9702, ISIC αναθ 3.1 (5 ): 011, 012, 013, 015. 

4) Χωρίς περιορισμούς για την απόκτηση γης, με εξαίρεση ότι επιτρέ 
πεται το δικαίωμα μίσθωσης γης. 

II ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ 
ΣΕΙΣ 

Α. Υπηρεσίες επαγγελματιών 

α. Νομικές υπηρεσίες 

(CPC 861) 

Ε κ τ ό ς α π ό : 

i) εκπροσώπηση για δικαστικές ή 
νομικές διαδικασίες στα δικα 
στήρια και άλλους κρατικούς 
φορείς, καθώς και προετοιμα 
σία νομικών εγγράφων για 
τέτοιου είδους διαδικασίες· 

ii) νομική εκπροσώπηση για την 
ανάθεση της προετοιμασίας 
συμβολαιογραφικών πράξεων· 

1)2)3) α) Μόνον ένας byeon-ho-sa (αναγνωρισμένος κορεάτης δικηγό 
ρος) εγγεγραμμένος στο δικηγορικό σύλλογο της Κορέας μπορεί να 
παρέχει νομικές υπηρεσίες. 

Ένας byeon-ho-sa (αναγνωρισμένος κορεάτης δικηγόρος) ή ένας beop- 
mu-sa (αναγνωρισμένος κορεάτης δικολάβος) που ασκεί το επάγγελμά 
του στην Κορέα πρέπει να ιδρύσει γραφείο στην περιφέρεια δικαιοδοσίας 
του πρωτοδικείου στην οποία ασκεί τις δρστηριότητές τους. Ο gong- 
jeung-in (κορεάτης συμβολαιογράφος) πρέπει να ιδρύσει γραφείο στην 
περιφέρεια δικαιοδοσίας της εισαγγελικής αρχής στην οποία περιφέρεια 
ασκεί τις δραστηριότητές του. 

1)2)3) Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που διευκρινίζονται στο σημείο β) 
της στήλης για την πρόσβαση στην αγορά. 

1. Επιτρέπεται η εκπρο 
σώπηση σε ζητήματα διε 
θνούς εμπορικής διαιτη 
σίας, με την προϋπόθεση 
ότι το εφαρμοστέο στη 
διαιτησία δικονομικό και 
ουσιαστικό δίκαιο είναι 
είτε το δίκαιο για το 
οποίο ο αλλοδαπός νομι 
κός σύμβουλος δικαιούται 
να ασκεί δραστηριότητα 
στην Κορέα είτε το διεθνές 
δίκαιο.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1255

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

iii) δραστηριότητες που αφορούν 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε υποθέσεις του εργατικού 
δικαίου ή νομική υπόθεση ο 
στόχος της οποίας είναι η από 
κτηση, απώλεια ή μεταβολή 
δικαιωμάτων επί ακινήτων στην 
Κορέα, δικαιωμάτων διανοητι 
κής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων 
εξόρυξης ή άλλων δικαιωμάτων 
που προκύπτουν από την κατα 
χώρηση σε κρατικούς φορείς 
στην Κορέα· και 

Μόνο ο byeon-ho-sa (αναγνωρισμένος κορεάτης δικηγόρος) μπορεί να 
ιδρύσει τους ακόλουθους τύπους νομικών οντοτήτων: beop-yool-sa-mu- 
so (δικηγορικό γραφείο), beop-mu-beop-in (νομική εταιρία με χαρακτηρι 
στικά συνεταιριστικής επιχείρησης), beop-mu-beop-in (yoo-han) (νομική 
εταιρία περιορισμένης ευθύνης), ή beop-mu-jo-hap (συνεταιριστικό δικη 
γορικό γραφείο περιορισμένης ευθύνης). Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ένα 
άτομο που δεν είναι αναγνωρισμένος κορεάτης δικηγόρος δεν επιτρέπεται 
να επενδύσει σε καμία από τις εν λόγω μορφές νομικών οντοτήτων. 

β) Χωρίς περιορισμούς για νομικές υπηρεσίες διαφορετικές από τις 
νομικές υπηρεσίες που επιτρέπονται στο α) (6 ), εκτός από τις εξής: 

2. Επιτρέπεται η χρήση 
του τίτλου της χώρας προ 
έλευσης στη γλώσσα του, 
με την προϋπόθεση ότι 
συνοδεύεται από την 
ένδειξη «Αλλοδαπός νομι 
κός σύμβουλος» στα κορε 
ατικά. 

3. Επιτρέπεται η χρήση 
της ονομασίας της εται 
ρίας, με την προϋπόθεση 
ότι συνοδεύεται από την 
ένδειξη «Αλλοδαπό γρα 
φείο παροχής νομικών συμ 
βουλών» στα κορεατικά. 

iv) δραστηριότητες σε νομική υπό 
θεση που αφορά οικογενειακές 
σχέσεις ή κληρονομιά, αν 
εμπλέκεται κορεάτης πολίτης ή 
αν το σχετικό ακίνητο βρίσκεται 
στην Κορέα. 

i) Το αργότερο την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα επιτρέπει, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορι 
σμένες απαιτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, σε νομικές εται 
ρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαθιστούν 
γραφεία αντιπροσωπείας (Αλλοδαπά γραφεία παροχής συμβουλών 
ή γραφεία FLC) στην Κορέα και σε αναγνωρισμένους δικηγόρους 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν νομικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για το δίκαιο της αρμοδιότητάς τους και 
το δημόσιο διεθνές δίκαιο ως νομικοί σύμβουλοι στην Κορέα· και 

ii) Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα επιτρέπει σε γραφείο αντιπροσωπείας, με την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες απαιτήσεις βάσει της παρού 
σας συμφωνίας, να συνάψει ειδικές συμφωνίες συνεργασίας με 
κορεατικές νομικές εταιρίες προκειμένου να ασχοληθούν από κοινού 
με μεικτές νομικές υποθέσεις, στις οποίες εγείρονται ζητήματα τόσο 
εγχώριου όσο και αλλοδαπού δικαίου, και να μοιραστούν το κέρδος 
που απορρέει από τις υποθέσεις αυτού του είδους. 

iii) Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα επιτρέπει στις νομικές εταιρίες των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν, με την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται ορισμένες απαιτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, 
στην ίδρυση κοινών επιχειρήσεων με κορεατικές νομικές εταιρίες. 
Η Κορέα ενδέχεται να επιβάλει περιορισμούς στην αναλογία των 
δικαιωμάτων ψήφου ή μετοχικού κεφαλαίου των κοινών επιχειρή 
σεων. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτές οι κοινές επιχειρήσεις, μπο 
ρούν, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες απαιτήσεις, να 
απασχολούν αναγνωρισμένους κορεάτες δικηγόρους ως συνεργάτες 
ή εταίρους.
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EL 
L 127/1256 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. Η κυκλοφορία φυσικών προσώπων επιτρέπεται μόνο στο 
πλαίσιο εμπορικής παρουσίας. 

Επιτρέπονται μόνο οι νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το δίκαιο 
της αρμοδιότητας των αλλοδαπών δικηγόρων και για το δημόσιο διεθνές 
δίκαιο. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς διαφάνειας. 

1. Αλλοδαπός δικηγόρος που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του ως αλλοδαπός νομικός σύμβουλος (FLC) στην Κορέα πρέπει να λάβει έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να εγγραφεί στο δικηγορικό σύλλογο της 
Κορέας, να έχει ασκήσει το επάγγελμά του για τουλάχιστον 3 χρόνια στη χώρα στην οποία έχει λάβει την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και να έχει καλή επαγγελματική φήμη στη χώρα του. 

2. Η έγκριση του υπουργού Δικαιοσύνης και η εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο της Κορέας απαιτούνται για την ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στην Κορέα. Το γραφείο αντιπροσωπείας αποτελείται από έναν ή 
περισσότερους FLC που έχουν λάβει την έγκριση του υπουργού Δικαιοσύνης. Οφείλει να είναι αξιόπιστο και να διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη καθώς και επαρκείς ικανότητες για να αντισταθμίσει τυχόν ζημίες των πελατών. 
Ο επικεφαλής του γραφείου της αντιπροσωπείας πρέπει να έχει ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου τουλάχιστον για 7 έτη, 3 από τα οποία στη χώρα στην οποία έλαβε την άδεια άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλματος. 

3. Ένα γραφείο αντιπροσωπείας μπορεί να ασκήσει επικερδείς δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι η παρουσία του στην Κορέα διατηρεί κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια και χρηματοοικονομική βάση. 

4. Για τους σκοπούς της δέσμευσης σε αυτόν τον τομέα, μόνο μια νομική εταιρία που έχει συσταθεί βάσει της οικείας νομοθεσίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τα κεντρικά της γραφεία σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ιδρύσει γραφείο αντιπροσωπείας στην Κορέα. Κάθε είδος ελεγχόμενης ή εξαρτημένης νομικής οντότητας, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε υποκατάστημα, τοπικό γραφείο, 
θυγατρική εταιρία ή κοινή επιχείρηση νομικής εταιρίας μιας χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να ιδρύσει γραφείο αντιπροσωπείας στην Κορέα. 

5. Ο αλλοδαπός νομικός σύμβουλος απαιτείται να παραμένει στην Κορέα τουλάχιστον 180 μέρες το χρόνο. 

β. Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού 
ελέγχου και τήρησης λογιστικών 
βιβλίων 

(CPC 862) 

1)2)3) α) Υπηρεσίες λογιστικής και λογιστικού ελέγχου μπορεί να 
παρέχει μόνο μια gae-in-sa-mu-so (ατομική επιχείρηση), μια gam-sa- 
ban (ομάδα λογιστικού ελέγχου) ή μια hoe-gye-boep-in (εταιρία λογι 
στικής περιορισμένης ευθύνης) που έχει ιδρυθεί στην Κορέα από έναν 
gong-in-hoe-gye-sa (κορεάτη ορκωτό λογιστή) και είναι καταχωρημένη 
βάσει του νόμου για τους ορκωτούς λογιστές. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, 
ένα άτομο που δεν είναι κορεάτης οκρωτός λογιστής δεν επιτρέπεται να 
επενδύσει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές νομικής οντότητας. 

Μόνον ένας gong-in-hoe-gye-sa (κορεάτης ορκωτός λογιστής) σε μια 
ομάδα λογιστικού ελέγχου ή σε εταιρία λογιστικής μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου που διέπονται βάσει του νόμου για τον 
εξωτερικό λογιστικό έλεγχο των μετοχικών εταιριών. 

β) Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες λογιστικής και λογιστικού ελέγ 
χου διαφορετικές από αυτές που επιτρέπονται στο α) (7 ), εκτός από τις 
εξής: 

i) το αργότερο την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας, η Κορέα θα επιτρέπει, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορι 
σμένες απαιτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, τα εξής: 

1)2)3) Ισχύουν οι ίδοι περιορισμοί όπως διευκρινίζονται στο σημείο β) 
της στήλης για την πρόσβαση στην αγορά. 

1)2)3) Μια κορεατική 
εταιρία ή λογιστικό γρα 
φείο μπορεί, καταβάλλο 
ντας ετήσια συνδρομή 
μέλους, να γίνει μέλος διε 
θνών λογιστικών οργανώ 
σεων που διαθέτουν παγκό 
σμια δίκτυα επιχειρήσεων. 
Οι ακόλουθες υπηρεσίες 
μπορούν να παρέχονται σε 
κορεατική εταιρία ή λογι 
στικό γραφείο μέσω σύμ 
βασης συμμετοχής: 

i) Παροχή συμβουλών 
για αλλοδαπά πρό 
τυπα λογιστικής και 
λογιστικού ελέγχου· 

ii) Κατάρτιση ορκωτών 
λογιστών ·
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1257

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

α) Ορκωτοί λογιστές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
είναι εγγεγραμμένοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
εταιρίες λογιστικής που έχουν συσταθεί βάσει του νόμου των κρα 
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν υπηρεσίες λογι 
στικής όσον αφορά νόμους λογιστικής στη χώρα στην οποία είναι 
εγγεγραμμένοι ή διεθνείς νόμους και πρότυπα λογιστικής μέσω των 
γραφείων τους στην Κορέα· και 

iii) Μεταφορά της τεχνο 
λογίας λογιστικού 
ελέγχου· και 

iv) Ανταλλαγή πληροφο 
ριών. 

β) Ορκωτοί λογιστές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
είναι εγγεγραμμένοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
εργαστούν σε hoe-gye-beop-in (κορεατικές λογιστικές εταιρίες). 

4) Επιτρέπεται η προ 
σωρινή κυκλοφορία φυσι 
κών προσώπων που είναι 
εγγεγραμμένοι ως ορκωτοί 
λογιστές βάσει της νομοθε 
σίας της χώρας προέλευσής 
τους και απασχολούνται 
από διεθνείς εταιρίες λογι 
στικής με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται παραπάνω. 

ii) Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα θα επιτρέψει σε ορκωτούς λογιστές των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγγεγραμμένοι στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσουν σε οποιαδήποτε hoe- 
gye-beop-in (κορεατική λογιστική εταιρία), εφόσον τηρούνται ορισμέ 
νες απαιτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, με την προϋπόθεση 
ότι: 

α) οι gong-in-hoe-gye-sa (κορεάτες εγγεγραμμένοι ορκωτοί λογιστές) 
να κατέχουν πάνω από το 50% των ψήφων ή του μετοχικού 
κεφαλαίου της hoe-gye-beop-in· και 

β) κάθε μεμονωμένος ορκωτός λογιστής των κρατών μελών της Ευρω 
παϊκής Ένωσης που είναι εγγεγραμμένος στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατέχει λιγότερο από το 10% των 
ψήφων ή του μετοχικού κεφαλαίου της hoe-gye-beop-in. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Η είσοδος και η παραμονή αυτών των προσώπων περιορίζεται σε 
περίοδο ενός έτους η οποία μπορεί να παραταθεί αν κριθεί αναγκαίο. 

Χωρίς περιορισμούς, εκτός 
των όσων αναφέρονται στις 
οριζόντιες υποχρεώσεις.
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EL 
L 127/1258 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

γ. Φορολογικές υπηρεσίες 

(CPC 863) 

1)2)3) α) Μόνο se-mu-sa-mu-so (ατομική επιχείρηση), se-mu-jo- 
jeong-ban (ομάδα φορολογικής συμφιλίωσης) ή se-mu-beop-in (φορο 
λογικό γραφείο περιορισμένης ευθύνης) που έχουν ιδρυθεί στην Κορέα 
από se-mu-sa (κορεάτη αναγνωρισμένο φοροτεχνικό) εγγεγραμμένο βάσει 
του νόμου για τους φοροτεχνικούς μπορεί να παρέχει υπηρεσίες se-mu- 
sa (κορεάτη αναγνωρισμένου φοροτεχνικού), περιλαμβανομένων των υπη 
ρεσιών φορολογικής συμφιλίωσης και φορολογικού αντιπροσώπου. Για 
μεγαλύτερη ασφάλεια, ένα άτομο που δεν είναι κορεάτης φοροτεχνικός 
δεν επιτρέπεται να επενδύσει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές 
νομικής οντότητας. 
Μόνο se-mu-jo-jeong-ban (ομάδα φορολογικής συμφιλίωσης) ή se-mu- 
beop-in (φοροτεχνικό γραφείο περιορισμένης ευθύνης) μπορούν να παρέ 
χουν υπηρεσίες φορολογικής συμφιλίωσης. 

β) Χωρίς περιορισμούς για φορολογικές υπηρεσίες διαφορετικές από 
τις υπηρεσίες στο α) (8 ), εκτός από τις εξής: 

i) το αργότερο την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας, η Κορέα θα επιτρέπει, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορι 
σμένες απαιτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, τα εξής: 

α) την ίδρυση γραφείων στην Κορέα από αναγνωρισμένους φοροτε 
χνικούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγγε 
γραμμένοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φοροτεχνικά 
γραφεία που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για φορολογικά ζητήματα της χώρας στην οποία είναι 
εγγεγραμμένα ή για το διεθνές φορολογικό δίκαιο και διεθνή 
φορολογικά συστήματα· και 

1)2)3) Ισχύουν οι ίδοι περιορισμοί όπως διευκρινίζονται στο σημείο β) 
της στήλης για την πρόσβαση στην αγορά. 

β) Ορκωτοί λογιστές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
είναι εγγεγραμμένοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
εργαστούν σε se-mu-beop-in (κορεατικές φοροτεχνικές εταιρίες). 

ii) Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα θα επιτρέπει σε φοροτεχνικούς των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγγεγραμμένοι στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσουν σε οποιαδήποτε se-mu-beop-in 
(κορεατική φοροτεχνική εταιρία), εφόσον τηρούνται ορισμένες απαι 
τήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, με την προϋπόθεση ότι: 

α) οι se-mu-sa (κορεάτες φοροτεχνικοί) να κατέχουν πάνω από το 
50% των ψήφων ή του μετοχικού κεφαλαίου της se-mu-beop-in· 
και 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1259

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

β) κάθε μεμονωμένος φοροτεχνικός των κρατών μελών της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης που είναι εγγεγραμμένος στα κράτη μέλη της Ευρω 
παϊκής Ένωσης να κατέχει λιγότερο από το 10% των ψήφων ή του 
μετοχικού κεφαλαίου της se-mu-beop-in. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

δ. Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες· 

(CPC 8671) 

1) Απαιτείται η εμπορική παρουσία (9 ). 1) Κανένας 1)2)4) Επιτρέπεται η 
παροχή υπηρεσιών από 
αλλοδαπούς αρχιτέκτονες 
μέσω κοινής σύμβασης με 
διπλωματούχους αρχιτέ 
κτονες βάσει του κορεατι 
κού νόμου. 
Οι αλλοδαποί αρχιτέκτονες 
που έχουν άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος βάσει της 
νομοθεσίας της χώρας προ 
έλευσής τους μπορούν να 
αποκτήσουν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος στην Κορέα 
κατόπιν απλοποιημένης 
εξέτασης που καλύπτει 
μόνο δύο από τις έξι ενό 
τητες της κανονικής εξέτα 
σης: 

i) Αρχιτεκτονικοί νόμοι 
και κανονισμοί· και 

ii) Αρχιτεκτονικός σχεδια 
σμός. 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

ε. Υπηρεσίες μηχανικού 

(CPC 8672) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις.
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EL 
L 127/1260 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

στ. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανι 
κού 

(CPC 8673) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

ζ. Πολεοδομικός σχεδιασμός και 
αρχιτεκτονική τοπίου 

(CPC 8674) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

η. Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

(CPC 932) 

περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
επιθεώρησης νόσων υδρόβιων ζώων 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

Β. Υπηρεσίες πληροφορικής και συνα 
φείς υπηρεσίες 

α. Υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα 
εγκατάστασης υλισμικού πληροφο 
ρικής 

(CPC 841) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1261

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

β. Υπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού 

(CPC 842) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

γ. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 
(CPC 843) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

δ. Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων 
(CPC 844) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

ε. Άλλες 

(CPC 845, 849) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις.
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EL 
L 127/1262 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Γ. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

α. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 
στις φυσικές επιστήμες 

(CPC 851) 

1) Κανένας 1) Για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, ένας αλλοδαπός, μια αλλοδαπή 
κυβέρνηση ή κορεατική επιχείρηση που ανήκει και ελέγχεται από αλλο 
δαπό και προτίθεται να διενεργήσει θαλάσσια επιστημονική έρευνα στα 
χωρικά ύδατα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κορέας οφείλει 
να λάβει προηγουμένως έγκριση ή συγκατάθεση από το υπουργείο Γαιών, 
Μεταφορών και Θαλάσσιων υποθέσεων. 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς. 3) Χωρίς περιορισμούς. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4). Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

β. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

(CPC 852) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

γ. Διεπιστημονικές υπηρεσίες έρευνας 
και ανάπτυξης 
(CPC 853) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς 3) Χωρίς περιορισμούς 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Δ. Υπηρεσίες σχετικές με ακίνητη περι 
ουσία 

Υπηρεσίες μεσιτείας 

(CPC 82203**, 82204**, 82205**, 
82206**) 

1) Απαιτείται η εμπορική παρουσία. 1) Κανένας 

2) Κανένας για ακίνητα του εξωτερικού 2) Κανένας για ακίνητα του εξωτερικού 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1263

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες εκτίμησης 

(CPC 82201**, 82202**) 

Εκτός από υπηρεσίες εκτίμησης που 
συνδέονται με υπηρεσίες που παρέχο 
νται από τις κυβερνητικές αρχές όπως 
η εκτίμηση των τιμών γης και η απο 
ζημίωση των απαλλοτριώσεων 

1) Απαιτείται η εμπορική παρουσία. 1) Κανένας 

2) Κανένας για ακίνητα του εξωτερικού 2) Κανένας για ακίνητα του εξωτερικού 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

Ε. Ενοικίαση/χρονομεριστική μίσθωση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
χωρίς χειριστή 

α. Σχετικά με πλοία 
(CPC 83103) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς για την εγκατάσταση καταχωρημένης εταιρίας 
με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου φέρουν την 
κορεατική σημαία. 

3) Χωρίς περιορισμούς για την εγκατάσταση καταχωρημένης εταιρίας 
με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου φέρουν την 
κορεατική σημαία. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

β. Σχετικά με αεροσκάφη 
(CPC 83104) 

1) Χωρίς περιορισμούς. 1) Κανένας 

2) Χωρίς περιορισμούς. 2) Κανένας 

3) Επιτρέπεται κοινή επιχείρηση στην οποία η αλλοδαπή συμμετοχή 
είναι μικρότερη από το 50%. 

3) Οι εκπρόσωποι των κοινών επιχειρήσεων πρέπει να είναι υπήκοοι της 
Κορέας. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

γ) Σχετικά με εξοπλισμό άλλων μετα 
φορικών μέσων 
(CPC 83101, 83105**) (10 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1264 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

δ. Σχετικά με άλλα μηχανήματα και 
εξοπλισμό 

(CPC 83106-83109) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ε. Άλλες 
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθω 
σης ή ενοικίασης ειδών ατομικής ή 
οικιακής χρήσης 

(CPC 832) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ΣΤ. Άλλες υπηρεσίες προς επιχειρή 
σεις 

α. Διαφημιστικές υπηρεσίες 
(CPC 871) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

β. Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

(CPC 864) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1265

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

γ. Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

(CPC 865) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

δ. Διαχείριση έργου και άλλες υπηρε 
σίες διαχείρισης 

(CPC 86601, 86609) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Unbound except as indicated in the Horizontal Commitments 
section 

ε. Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων 
της σύνθεσης και της καθαρότητας 

(CPC 86761) (11 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Η σύσταση εμπορικής παρουσίας εξαρτάται από την εξέταση των 
οικονομικών αναγκών. Βασικά κριτήρια: ο αριθμός και ο αντίκτυπος των 
υφιστάμενων εγχώριων προμηθευτών, η προστασία της δημόσιας υγείας, 
η ασφάλεια και το περιβάλλον. 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των 
φυσικών ιδιοτήτων 

(CPC 86762) 

1) Απαιτείται η εμπορική παρουσία. 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1266 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Τεχνικός έλεγχος 

(CPC 86764) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων 
ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλε 
κτρικών συστημάτων 

(CPC 86763**, 86769**) (12 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Χωρίς περιορισμούς 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

στ. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σχετικά με τη γεωργία και τη ζωο 
τεχνία 

(CPC 8811**, 8812**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες διαχωρισμού των πουλερι 
κών ανά φύλο 

(CPC 8812**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1267

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες συναφείς προς τη δασοκο 
μία εκτός από την πυρόσβεση και την 
απολύμανση από αέρος 

(CPC 8814**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ζ. Παροχή συμβουλών σε θέματα αλι 
είας 
(CPC 882**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

η. Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη 
(CPC 883) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

θ. Υπηρεσίες συναφείς με την κατα 
σκευή ή παρασκευή: μόνο συμβου 
λευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται 
με τις τεχνολογίες κατασκευής νέων 
προϊόντων 
(CPC 884** και 885** εκτός από 
88411, 88450, 88442, και 
88493) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1268 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

ι. Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού 
σε θέσεις εργασίας 

(CPC 87201**, 87202**) 
εκτός από τις υπηρεσίες τοποθέτη 
σης ναυτικών βάσει του νόμου για 
τους ναυτικούς 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Οι αλλοδαποί προμηθευτές υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν υπη 
ρεσίες μόνο με τη μορφή εταιρίας βάσει του νόμου για το εμπόριο 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Unbound except as indicated in the Horizontal Commitments 
section 

Σημειώσεις για την τοποθέτηση προσωπικού για σκοπούς διαφάνειας: 

1. Οι εταιρίες θα ακολουθούν τους κανόνες για τις αμοιβές των υπηρεσιών που καθορίζονται και ανακοινώνονται από τον υπουργό Εργασίας. 

2. Οι εταιρίες συστήνονται με κεφάλαιο που έχει καταβληθεί ύψους 50 εκατομμυρίων γουόν ή και περισσότερο. Αν οι προμηθευτές επιθυμούν να εγκαταστήσουν περισσότερα υποκαταστήματα, το συνολικό κεφάλαιο που 
πρέπει να έχει καταβληθεί θα αυξηθεί κατά 20 εκατομμύρια γουόν για κάθε επιπλέον υποκατάστημα. 

l. Υπηρεσίες ιδιωτικού αστυνομικού 
και ασφάλειας (CPC873) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Μόνον νομικό πρόσωπο με βάση την κορεατική νομοθεσία μπορεί 
να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στην Κορέα. 
Για σκοπούς διαφάνειας, μόνο πέντε είδη υπηρεσιών ασφάλειας επιτρέπο 
νται στην Κορέα: 
α) shi-seol-gyung-bee (ασφάλεια εγκαταστάσεων)· 

β) ho-song-gyung-bee (συνοδεία ασφάλειας)· 

γ) shin-byun-bo-ho (προσωπική ασφάλεια)· 
δ) gee-gye-gyung-bee (μηχανοποιημένη ασφάλεια)· και 

ε) ho-song-gyung-bee (ειδική ασφάλεια). 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ιγ. Συναφείς υπηρεσίες παροχής επι 
στημονικών και τεχνικών συμβου 
λών 
Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών 
και άλλων επιστημονικών ερευνών 
(CPC 86751) 

Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής 
αποτύπωσης (CPC 86752) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1269

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής 
αποτύπωσης 

(CPC 86753**) 

εκτός από υπηρεσίες που συνδέονται 
με την κτηματολογική τοπογράφηση 

1) Απαιτείται η εμπορική παρουσία. 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες χαρτογράφησης 
(CPC 86754**) 

εκτός από υπηρεσίες που συνδέονται 
με τον κτηματολογικό χάρτη 

Απαιτείται η εμπορική παρουσία. Κανένας 

Κανένας Κανένας 

Κανένας Κανένας 

Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες υπο 
χρεώσεις 

Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες υποχρε 
ώσεις 

ιδ. Συντήρηση και επισκευή εξοπλι 
σμού 
(CPC 633, 8861, 8862, 8863, 
8864, 8865, 8866) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ιε. Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 

(CPC 874**, εκτός από 87409) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 16 griechischer V

ertragstext (N
orm

ativer T
eil)

1271 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



EL 
L 127/1270 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

ιστ. Φωτογραφικές υπηρεσίες 

(CPC 875) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Χωρίς περιορισμούς 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ιζ. Υπηρεσίες συσκευασίας 
(CPC 876) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ιη. 1) Εκτύπωση 

(CPC 88442**) (13 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

ιη. 2) Εκδόσεις 

(CPC 88442**) 
εκτός από εκδόσεις εφημερίδων 
και περιοδικών 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Χωρίς περιορισμούς 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1271

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

ιθ. Υπηρεσίες για τη διοργάνωση 
συνεδρίων 

(CPC 87909**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Στενογραφία 
(CPC 87909**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

κ. Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμη 
νείας. 
(CPC 87905) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Ειδικές υπηρεσίες μελετών 

(CPC 87907) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1272 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

B. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 

Υπηρεσίες ταχυμεταφορών περιλαμβα 
νομένων των υπηρεσιών επίδοσης 
αλληλογραφίας (14 ) 

(CPC 7512**) 

Εκτός από τις υπηρεσίες συγκέντρω 
σης, επεξεργασίας και επίδοσης επιστο 
λών για τις οποίες το ταχυδρομείο της 
Κορέας διατηρεί αποκλειστικά δικαιώ 
ματα (15 ) βάσει του νόμου για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες (16 ). 

Τα αποκλειστικά δικαιώματα του ταχυ 
δρομείου της Κορέας περιλαμβάνουν 
το δικαίωμα πρόσβασης στο ταχυδρο 
μικό δίκτυο και τη λειτουργία του. 

Η δέσμευση δεν σημαίνει ότι περιλαμ 
βάνει το δικαίωμα εκτέλεσης υπηρε 
σιών μεταφοράς με δική του ευθύνη 
για λογαριασμό τρίτων. 
Η δέσμευση δεν περιλαμβάνει, σε 
καμία περίπτωση, την παραχώρηση 
δικαιωμάτων εναέριας κυκλοφορίας σε 
ταχυμεταφορείς που διαθέτουν το δικό 
τους πιστοποιητικό αερομεταφορέα 
(AOC) και στόλο αεροσκαφών. 

1) Η παροχή υπηρεσιών περιορίζεται στην εναέρια και θαλάσσια μετα 
φορά. 

1) Η παροχή υπηρεσιών περιορίζεται στην εναέρια και θαλάσσια μετα 
φορά. 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Η έκδοση άδειας για μεταφορές με φορτηγά των εγχώριων ταχυ 
μεταφορών εξαρτάται από την εξέταση των οικονομικών αναγκών. 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ένα πρόσωπο που εξαγοράζει έναν υπάρχοντα 
προμηθευτή υπηρεσιών εγχώριων ταχυμεταφορών δεν χρειάζεται να εκδό 
σει νέα άδεια για μεταφορές με φορτηγά αν δραστηριοποιείται κάτω από 
τους ίδιους όρους και συνθήκες που αναφέρονται στην άδεια του παρό 
χου που εξαγόρασε. 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Γ. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
α. Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας 
β. Υπηρεσίες διαβίβασης δεδομένων με 

μεταγωγή κατά πακέτα 
γ. Υπηρεσίες διαβίβασης δεδομένων με 

μεταγωγή κυκλώματος 
δ. Τηλετυπικές υπηρεσίες 
ε. Υπηρεσίες τηλέγραφου 
στ. Τηλεομοιοτυπικές υπηρεσίες (φαξ) 
ζ. Ιδιωτικές υπηρεσίες μισθωμένου 

κυκλώματος 
o. Άλλες 
Ψηφιακές κυψελοειδείς υπηρεσίες 
Υπηρεσίες τηλεειδοποίησης 
PCS (Υπηρεσίες προσωπικής επικοινω 
νίας) 
Υπηρεσίες TETRA (σύστημα TETRA) 
Υπηρεσίες δεδομένων σε κινητό 

1) Η παροχή όλων των υπηρεσιών εξαρτάται από τις εμπορικές ρυθ 
μίσεις με κορεάτες προμηθευτές υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια. 
Το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας, η Κορέα επιτρέπει τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μετάδοσης 
και λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών μέσω δορυφό 
ρων (17 ) χωρίς εμπορικές ρυθμίσεις. 

1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Άδεια για παροχή δημόσιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε ίδιες 
υποδομές ή καταχώρηση δημόσιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών χωρίς 
ίδιες υποδομές χορηγείται και επιτρέπεται μόνο σε νομικό πρόσωπο 
που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας. 

Μια αλλοδαπή κυβέρνηση ή ο εκπρόσωπος της ή αλλοδαπό πρόσωπο δεν 
μπορούν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν άδεια ραδιοφωνικού σταθμού. 

Άδεια για δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε ίδιες υποδομές δεν 
χορηγείται ούτε διατηρείται από νομικό 

3) Κανένας
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1273

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

IAS (Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδί 
κτυο) 

Υπηρεσίες VoIP (φωνητική τηλεφωνίας 
μέσω του πρωτοκόλλου Internet) σε 
σύνδεση με δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο μεταγωγής (PSTN) 

πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας, όταν μια 
αλλοδαπή κυβέρνηση, αλλοδαπός ή θεωρούμενο αλλοδαπό πρό 
σωπο (18 ) κατέχει συνολικά πάνω από το 49% του συνόλου των 
ψήφων. 

Αλλοδαπή κυβέρνηση, αλλοδαπός ή θεωρούμενος ως αλλοδαπός δεν 
επιτρέπεται να κατέχει συνολικά πάνω από το 49% του συνόλου των 
ψήφων ενός προμηθευτή δημόσιων τηλεπικοινωνιών με ίδιες υποδομές. 

Αλλοδαπή κυβέρνηση, αλλοδαπός ή θεωρούμενος ως αλλοδαπός δεν 
επιτρέπεται να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της KT Corporation(KT), 
εκτός αν κατέχει λιγότερο από το 5% του συνόλου των ψήφων της ΚΤ. 

Το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ 
φωνίας, η Κορέα επιτρέπει: 

α) ένας θεωρούμενος ως αλλοδαπός να κατέχει έως το 100% του 
συνόλου των ψήφων ενός προμηθευτή (19 ) δημόσιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνίας με ίδιες υποδομές που έχει συσταθεί βάσει του 
κορεατικού νόμου, εκτός από την KT και την SK Telecom Co., 
Ltd.· και 

β) ένας προμηθευτής δημόσιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας με ίδιες 
υποδομές που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας, 
όταν ένας θεωρούμενος αλλοδαπός κατέχει έως και το 100% των 
συνολικών ψήφων του, να αποκτά ή να διατηρεί άδεια για δημόσιες 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με ίδιες υποδομές. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (20 ): 

η. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

θ. Φωνητικό ταχυδρομείο 

ι. Επιγραμμική ανάκτηση πληροφο 
ριών και βάσης δεδομένων 

ια. Ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομέ 
νων 

ιβ. Προηγμένες υπηρεσίες τηλεομοι 
οτυπίας/προστιθέμενης αξίας, περι 
λαμβανομένης της υπηρεσίας απο 
θήκευσης και προώθησης αποθή 
κευσης και ανάκτησης 

1) Κανένας 1) Κανένας Οι πάροχοι υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας επι 
τρέπεται να παρέχουν υπη 
ρεσίες μεταφοράς δεδομέ 
νων (22 ) 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1274 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

ιγ. Διακωδικοποίηση και μετατροπή 
πρωτοκόλλου 

ιδ. Επιγραμμική επεξεργασία πληρο 
φοριών και/ή δεδομένων (περιλαμ 
βανομένης της επεξεργασίας 
συναλλαγών) 

ιε. Άλλες 
Επιγραμμική βάση δεδομένων και υπο 
λογιστικές υπηρεσίες εξ αποστά 
σεως (21 ) 
Συναφείς υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

α. Υπηρεσίες μίσθωσης εξοπλισμού 
(CPC 7541) 

β. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τηλε 
πικοινωνιακού τερματικού εξοπλι 
σμού 
(CPC 7542**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(CPC 511-518) 

Χωρίς περιορισμούς* με εξαίρεση την CPC 5111 1) Χωρίς περιορισμούς* με εξαίρεση την CPC 5111 

Κανένας 2) Κανένας 

Κανένας 3) Κανένας 

Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες υπο 
χρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (23 ) 

Α. Υπηρεσίες παραγγελιοδόχων 
(CPC 621, εκτός από τις 62111, 
62112 και τις υπηρεσίες παραγγε 
λιοδόχων για μελλοντικές συμβά 
σεις) 

Χωρίς περιορισμούς για φαρμακευτικά και ιατρικά είδη 1) Κανένας 

Κανένας 2) Κανένας 

Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1275

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

B. Χονδρικό εμπόριο 

(CPC 61111, 622**, εκτός από 
κόκκους στις 62211, 62223, και 
κόκκινο ginseng) (24 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς για φαρμακευτικά, ιατρικά είδη, λειτουργικά 
τρόφιμα και είδη που υπόκεινται σε περιορισμούς στον τρόπο 3 

1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Για τις ακόλουθες υπηρεσίες απαιτείται εξέταση των οικονομικών 
αναγκών: 

α) χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, και 

β) Χονδρικό εμπόριο αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων 

Βασικά κριτήρια: Η διαμόρφωση λογικών τιμών, το πλήθος των υπαρχό 
ντων προμηθευτών υπηρεσιών και ο αντίκτυπος σε αυτούς για την εξι 
σορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, υγιής ανάπτυξη του κλάδου 
και την καθιέρωση τακτικών εμπορικών συναλλαγών. Επιπλέον, η πληθυ 
σμιακή πυκνότητα, η κίνηση, η περιβαλλοντική μόλυνση, οι τοπικές 
συνθήκες και άλλα τοπικά χαρακτηριστικά καθώς και τα δημόσια συμ 
φέροντα. 

Ένα πρόσωπο που προμηθεύει χονδρικά αλκοολούχα ποτά πρέπει να 
λάβει άδεια από τον επικεφαλής της εφορίας στην οποία ανήκει, για 
την απόκτηση της οποίας απαιτείται εξέταση των οικονομικών αναγκών. 

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ελέγχει την προσφορά και 
τη ζήτηση όσον αφορά το χονδρικό εμπόριο των εισαγόμενων han-yak- 
jae (ασιατικά φαρμακευτικά βότανα). 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Γ. Λιανικό εμπόριο 

(CPC 61112, 61130, 61210, 
613**(εκτός από το λιανικό εμπό 
ριο και τα πρατήρια αερίου που 
συνδέονται με το υγραέριο), 
631**(εκτός από τον καπνό, το 
ρύζι και το κόκκινο ginseng), 632) 

1) Χωρίς περιορισμούς για φαρμακευτικά, ιατρικά είδη, λειτουργικά 
τρόφιμα και είδη που υπόκεινται σε περιορισμούς στον τρόπο 3 

1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Για τις υπηρεσίες λιανικής για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα 
αέρια καυσίμων απαιτείται εξέταση των οικονομικών αναγκών. 

Βασικά κριτήρια: το πλήθος των υπαρχόντων εγχώριων προμηθευτών 
υπηρεσιών και ο αντίκτυπος σε αυτούς, η πληθυσμιακή πυκνότητα, η 
κίνηση, η περιβαλλοντική μόλυνση, οι τοπικές συνθήκες και άλλα τοπικά 
χαρακτηριστικά καθώς και τα δημόσια συμφέροντα. 

3) Κανένας
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EL 
L 127/1276 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Απαγορεύεται η πώληση αλκοολούχων ποτών διά τηλεφώνου ή μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων. 

Μόνο ένα φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια an gyung-sa (οπτικού ή 
οπτομέτρη) και διαθέτει γραφείο στην Κορέα μπορεί να ασχοληθεί με τις 
υπηρεσίες οπτικού ή οπτομέτρη. 

Μόνο ένας an-gyung-sa (οπτικός ή οπτομέτρης) που έχει λάβει άδεια 
μπορεί να ανοίξει γραφείο και δεν μπορεί να ανοίξει πάνω από ένα 
γραφείο ανά an-gyung-sa. 

Ένα πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες λιανικής πώλησης φαρμακευτικών 
προϊόντων (περιλαμβανομένης της πώλησης han-yak-jae (ασιατικών φαρ 
μακευτικών βοτάνων)) δεν μπορεί να ανοίξει πάνω από ένα φαρμακείο 
ούτε να ιδρύσει εγκατάσταση με τη μορφή εταιρίας. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Λιανικό εμπόριο και πρατήρια αερίου 
που συνδέονται με το υγραέριο 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Χωρίς περιορισμούς 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Δ. Δικαιόχρηση 

(CPC 8929) (25 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1277

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (26 ) 

Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (27 ) 

(CPC 923**) 

Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που παρέχονται από ιδιωτικά ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία 
έχουν αναγνωριστεί από το κράτος ή 
τους δημόσιους φορείς διαπίστευσης 
με σκοπό τη χορήγηση πτυχίων 

Εκτός από: 

i) τριτοβάθμια εκπαίδευση στους 
τομείς της υγείας και της ιατρι 
κής· 

ii) τριτοβάθμια εκπαίδευση για μελ 
λοντικούς δασκάλους προσχολι 
κής, πρωτοβάθμιας και δευτερο 
βάθμιας εκπαίδευσης· 

iii) νομικές σπουδές για την από 
κτηση επαγγελματικών τίτλων 
σπουδών· και 

iv) πανεπιστήμια μέσω τηλεμετάδο 
σης και τηλεπικοινωνιών και 
κυβερνοπανεπιστήμια. 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Μόνο μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά νομικά πρόσωπα (28 ) που 
έχουν συσταθεί κατόπιν έγκρισης του υπουργού Εκπαίδευσης, Επιστημών 
και Τεχνολογίας, μπορούν να ιδρύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα με την 
άδεια του υπουργού. Ενδοεταιρικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται να 
συστήσουν εκπαιδευτικό νομικό πρόσωπο. 

Επιτρέπεται να ιδρύονται μόνο τα είδη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 
περιέχονται στο προσάρτημα Ι. 

Στην μητροπολιτική περιφέρεια της Σεούλ (30 ), μπορεί να επιβληθούν 
περιορισμοί στην ίδρυση, την επέκταση ή τη μεταφορά ιδρύματος τριτο 
βάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τα ενδοεταιρικά πανεπιστήμια. 

Τα τοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να έχουν κοινά 
προγράμματα σπουδών μόνο με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που έχουν συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας ή με αλλοδαπά 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν λάβει διαπίστευση από 
ξένα κράτη ή εγκεκριμένους φορείς διαπίστευσης. 

Ο υπουργός Εκπαίδευσης, Επιστημών και Τεχνολογίας μπορεί να περιο 
ρίσει το συνολικό αριθμό των σπουδαστών ανά έτος στους τομείς της 
ιατρικής, της φαρμακευτικής, της κτηνιατρικής, της παραδοσιακής ασια 
τικής ιατρικής, των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και στην τριτοβάθ 
μια εκπαίδευση εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτερο 
βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το συνολικό αριθμό των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στη μητροπολιτική περιφέρεια 
της Σεούλ. 

3) Τουλάχιστον το 50% των μελών του διοικητικού συμβουλίου ενός 
ιδιωτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν κορεατική 
ιθαγένεια. Αν ένα αλλοδαπό πρόσωπο ή ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο 
συμβάλλει τουλάχιστον κατά 50% στη βασική περιουσία (29 ) ενός ιδρύμα 
τος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω από τα δύο τρίτα των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του ίδιου ιδρύματος μπορούν να έχουν αλλοδαπή 
ιθαγένεια. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1278 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Δ. Εκπαίδευση ενηλίκων (31 ) 

(CPC 924**) 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων 
παρέχονται από ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ενηλίκων 

Εκτός από: 

i) εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ανα 
γνωρίζουν εκπαιδευτικά προσόντα 
ή χορηγούν ή είναι συνδεδεμένες 
με τοπικούς ή αλλοδαπούς τίτ 
λους, πτυχία ή διπλώματα· 

ii) υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρ 
τισης που υποστηρίζονται οικονο 
μικά από το κράτος σύμφωνα με 
το νόμο για την ασφάλεια της 
απασχόλησης (Employment 
Insurance Act), το νόμο για την 
ανάπτυξη επαγγελματικών ικανο 
τήτων των εργαζομένων (Wor
ker’s Vocational Competency 
Development Act) και το νόμο 
για τους ναυτικούς (Seafarers 
Act)· 

iii) εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω 
μετάδοσης· και 

iv) υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρ 
τισης που παρέχονται από ιδρύ 
ματα που έχουν λάβει άδεια από 
το κράτος. 

1) Χωρίς περιορισμούς για την εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την 
υγεία και την ιατρική 

1) Χωρίς περιορισμούς για την εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την 
υγεία και την ιατρική 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Τα είδη των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που ένα αλλοδαπό 
πρόσωπο μπορεί να ιδρύσει στην Κορέα περιορίζονται στα ακόλουθα: 

α) hag-won (ιδιωτικά ινστιτούτα διδασκαλίας για ενηλίκους) (32 ) που 
αφορούν τη διά βίου και την επαγγελματική εκπαίδευση· και 

β) εγκαταστάσεις διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων οι σκοποί των οποίων 
είναι διαφορετικοί από την αναγνώριση εκπαιδευτικών προσόντων ή τη 
χορήγηση διπλωμάτων και: 

i) είναι προσαρτημένα στο χώρο εργασίας, μη κυβερνητικές οργα 
νώσεις, σχολεία οργανώσεις ΜΜΕ· 

ii) σχετίζονται με την ανάπτυξη γνώσεων και ανθρώπινων πόρων· ή 

iii) σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις επιγραμμικής διά βίου εκπαί 
δευσης, 

και όλα απευθύνονται σε ενήλικες. 

Στην μητροπολιτική περιφέρεια της Σεούλ, μπορεί να επιβληθούν περιο 
ρισμοί στην ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά εγκαταστάσεων κατάρτισης 
ενηλίκων που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν τα 3.000 τετραγωνικά μέτρα 
συνολικού εμβαδού. 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Αλλοδαπός που έχει προσληφθεί από hag-won για ενήλικες ως λέκτορας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ή ισοδύναμου τίτλου και να 
κατοικεί στην Κορέα. 

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αναφορικά με υπηρεσίες βάσει της CPC 9403 και της CPC 9406 εκτός από αυτές που υπάγονται στους τομείς ή υποτομείς που περιέχονται στις ακόλουθες τομεακές δεσμεύσεις, η υποχρέωση των άρθρων 7.6 και 7.12 
(εθνική μεταχείριση) ισχύει για τους τρόπους 1 έως 3 της παροχής αυτών των υπηρεσιών βάσει σύμβασης μεταξύ ιδιωτικών μερών, στο βαθμό που η παροχή αυτών των υπηρεσιών επιτρέπεται σύμφωνα με τους οικείους 
νόμους και κανονισμούς. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η υποχρέωση των άρθρων 7.5 και 7.11(πρόσβαση στην αγορά) δεν ισχύει σε αυτές τις υπηρεσίες.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1279

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Α. Υπηρεσίες αποχέτευσης 

Συλλογή και επεξεργασία βιομηχανι 
κών λυμάτων 

CPC 9401**) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Συλλογή και επεξεργασία μη βιομηχα 
νικών λυμάτων 

(CPC 9401**) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς 3) Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας, η Κορέα παρέχει μη διακριτική μεταχείριση σε προμηθευτές 
υπηρεσιών του μέρους ΕΕ σε διαδικασίες υποβολής προσφορών για συμ 
βάσεις διαχείρισης που αφορούν μη βιομηχανικά λύματα. 

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η παροχή των υπηρε 
σιών σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να υπόκειται στο κρατικό 
μονοπώλιο ή σε αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται σε ιδιωτικούς 
φορείς μέσω, παραδείγματος χάριν, συμβάσεων εκχώρησης. 

Οι δημόσιες αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να: 

α) εφαρμόζουν αποκλειστικά δικαιώματα· 

β) επιλέγουν ελεύθερα ρυθμίσεις διαχείρισης για τις υπηρεσίες· 

γ) επιλέγουν τον τρόπο παραχώρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων 
(ανοιχτός διαγωνισμός ή όχι)· και 

δ) αλλάζουν από τον ένα τρόπο διαχείρισης στον άλλο (παραδείγματος 
χάριν, να επιστρέψουν σε κρατικό μονοπώλιο μετά το τέλος της σύμ 
βασης εκχώρησης). 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Β. Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων 

Υπηρεσίες διάθεσης βιομηχανικών 
απορριμμάτων 

(CPC 9402**) (33 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1280 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Γ. Άλλα 

Υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων και 
μείωσης του θορύβου 

(CPC 9404, 9405) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Περιβαλλοντικές δοκιμές και εκτίμηση 

(CPC 9406**, 9409**) (34 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Απορρύπανση εδαφών και καθαρισμός 
υπόγειων υδάτων 

(CPC 9406**) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών 
συμβουλών 

(CPC 9409**) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Σημειώσεις: Όλες οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπάγονται στις ακόλουθες διατάξεις. 

1. Προς διευκρίνιση της δέσμευσης της Κορέας όσον αφορά το άρθρο 7.11, τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και έχουν συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας υπόκεινται σε μη 
διακριτικούς περιορισμούς ως προς τη νομική μορφή (35 ). 

2. Οι δεσμεύσεις της Κορέας βάσει των άρθρων 7.11 και 7.12 υπόκεινται στον περιορισμό ότι προκειμένου να δημιουργηθεί ή να αποκτηθεί ο έλεγχος ενός παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κορέα, ένας 
αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να κατέχει ή να ελέγχει έναν προμηθευτή που δραστηριοποιείται στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον ίδιο υποτομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χώρα προέλευσής του. 

3. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην παρούσα συμφωνία όσον αφορά τη δυνατότητα της Κορέας να απαιτήσει κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος προμηθευτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της να κατοικεί στην επικράτειά της. 

4. Ακόμα κιαν η Κορέα επιτρέψει σε πρόσωπα που βρίσκονται στην επικράτειά της και στους υπηκόους της όπου κιαν βρίσκονται, να αγοράζουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από διασυνοριακούς προμηθευτές 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους που βρίσκονται στην επικράτεια του άλλου μέρους, αυτό δεν σημαίνει ότι απαιτείται από την Κορέα να επιτρέπει σε αυτούς τους παρόχους να δραστηριοποιούνται ή να 
διερευνούν δυνατότητες στην επικράτεια της Κορέας. Η Κορέα μπορεί να δώσει τον ορισμό των όρων «δραστηριοποιούμαι» και «διερευνώ» για τους σκοπούς της παρούσας υποχρέωσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι 
ορισμοί δεν είναι ασύμβατοι με τις δεσμεύσεις για τη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που έχει αναλάβει η Κορέα.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1281

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

5. Με την επιφύλαξη των λοιπών μέσων για την προληπτική εποπτεία της διασυνοριακής προμήθειας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Κορέα μπορεί να ζητήσει την καταγραφή ή την άδεια των διασυνοριακών 
προμηθευτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και των χρηματοπιστωτικών μέσων. Η Κορέα μπορεί να ζητήσει από έναν διασυνοριακό πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του 
άλλου μέρους να υποβάλει πληροφορίες, μόνο για ενημερωτικούς ή στατιστικούς σκοπούς, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που έχει παράσχει στην επικράτεια της Κορέας. Η Κορέα θα αποτρέψει την αποκάλυψη 
αυτών των επιχειρηματικών πληροφοριών που είναι εμπιστευτικές, όταν αναμένεται ότι θα ζημιώσουν την ανταγωνιστική θέση του προμηθευτή. 

6. Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι οι ακόλουθες οντότητες, με τη σημερινή τους δομή, καλύπτονται από το κεφάλαιο επτά, αλλά δεν θεωρούνται προμηθευτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους σκοπούς τους ίδιου 
κεφαλαίου (36 ): Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), Resolution and Finance Corporation, Export-Import Bank of Korea, Korea Export Insurance Corporation, Korea Technology Credit Guarantee 
Fund, Credit Guarantee Fund, Korea Asset Management Corporation (KAMCO), Korea Investment Corporation (KIC), the National Agricultural Cooperative Federation, and the National Federation of 
Fisheries Cooperatives (37 ). 

7. Η Κορέα μπορεί να χορηγήσει 

α) σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους προμηθευτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (συλλογικά, ιδρύματα που δέχονται χορηγίες από το κράτος ή GSI): 

— Αναπτυξιακή τράπεζα της Κορέας (Korea Development Bank)· 

— Βιομηχανική τράπεζα της Κορέας (Industrial Bank of Korea)· 

— Εταιρία χρηματοδότησης στέγης της Κορέας (Korea Housing Finance Corporation)· 

— Εθνική ομοσπονδία γεωργικών συνεταιρισμών (National Agricultural Cooperative Federation)· και 

— Εθνική ομοσπονδία αλιευτικών συνεταιρισμών (National Federation of Fisheries Cooperatives). 

β) ειδική μεταχείριση που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: 

— Εγγυήσεις δανείων ή ομολόγων που εκδίδονται από GSΙ· 

— Άδεια για την έκδοση περισσότερων ομολόγων αναλογικά με το κεφάλαιο σε σχέση με τα μη GSI σε παρόμοιες καταστάσεις· 

— Επιστροφή των απωλειών που υπέστησαν τα GSΙ· 

— Απαλλαγή από ορισμένους φόρους για το κεφάλαιο, το πλεόνασμα, το κέρδος ή τα στοιχεία του ενεργητικού. 

8. Ο πρόεδρος, τα κορυφαία διοικητικά στελέχη και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας χρηματοδότησης στέγης της Κορέας (Korea Housing Finance Corporation), της Εθνικής ομοσπονδίας 
γεωργικών συνεταιρισμών και της Εθνικής ομοσπονδίας αλιευτικών συνεταιρισμών πρέπει να είναι κορεάτες υπήκοοι. 

9. Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να μην λαμβάνει υπόψη καμία υπηρεσία «υποχρεωτικής» ασφάλισης προς τρίτους που παρέχεται στην επικράτεια αλλοδαπής χώρας σε φυσικό πρόσωπο στην Κορέα ή σε νομικό 
πρόσωπο που έχει έδρα την Κορέα, όταν αποφαίνεται αν αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ικανοποιήσει τη νομική υποχρέωση να αγοράσει αυτή την υπηρεσία «υποχρεωτικής» ασφάλισης προς τρίτους που δεν 
περιέχεται στον παρόντα πίνακα. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχονται εκτός της επικράτειας της Κορέας μπορεί να θεωρηθούν ότι ικανοποιούν τη νομική υποχρέωση αν η ζητούμενη ασφάλιση δεν μπορεί να αγοραστεί 
από ασφαλιστή που έχει την έδρα του στην Κορέα. 

10. Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης κρατικής ιδιοκτησίας ή υπό κρατικό έλεγχο οντοτήτων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που 
σχετίζεται με τη συνέχιση της εγγύησης ή την πρόσθετη περιορισμένη στο χρόνο εγγύηση των υποχρεώσεων και των ευθυνών αυτών των οντοτήτων. 

11. Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την ιδιοκτησία από αλλοδαπούς επενδυτές των Korea Exchange και Korea Securities Depository. Στην περίπτωση δημόσιας προσφοράς μετοχών της Korea Exchange ή 
της Korea Securities Depository, η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη συμμετοχή αλλοδαπών στον οικείο φορέα, με την προϋπόθεση ότι η Κορέα θα εξασφαλίσει ότι: 

α) διατηρούνται όλες οι συμμετοχές αλλοδαπών τη στιγμή της δημόσιας προσφοράς· και 

β) μετά τη δημόσια προσφορά, η Korea Exchange ή το αποθετήριο τίτλων της Κορέας εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους προμηθευτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του μέρους ΕΕ που έχουν εγκατασταθεί στην 
επικράτεια της Κορέας και ρυθμίζονται ή εποπτεύονται βάσει της κορεατικής νομοθεσίας.
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EL 
L 127/1282 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

A: Υπηρεσίες ασφάλισης και συναφείς 
με την ασφάλιση υπηρεσίες (38 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση 
α) ασφάλιση έναντι των κινδύνων που έχουν σχέση με: 

i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις 
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων 
των δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το 
σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέ 
ρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι 
συναφείς ευθύνες, και 

ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση· 

β) αντασφάλιση και υπαναχώρηση· 
γ) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, ανα 

λογιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώ 
σεων· και 

δ) ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση, της 
ασφάλισης έναντι κινδύνων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) παραπάνω. 

1) Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση 
α) ασφάλιση έναντι των κινδύνων που έχουν σχέση με: 

i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις 
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων 
των δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το 
σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρο 
νται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς 
ευθύνες, και 

ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση· 

β) αντασφάλιση και υπαναχώρηση· 
γ) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, αναλο 

γιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώσεων· 
και 

δ) ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση, της 
ασφάλισης έναντι κινδύνων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που ανα 
φέρονται στα στοιχεία α) και β) παραπάνω. 

2) Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση 

α) ασφάλιση έναντι των κινδύνων που έχουν σχέση με: 

i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις 
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων 
των δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το 
σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέ 
ρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι 
συναφείς ευθύνες, και 

ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση· 
β) αντασφάλιση και υπαναχώρηση· 

γ) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, ανα 
λογιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώ 
σεων. 
Όταν εξετάζεται αν φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Κορέα ή 
νομικό πρόσωπο που έχει έδρα την Κορέα έχει ικανοποιήσει τη νομική 
υποχρέωση να αγοράσει, δεν λαμβάνονται υπόψη ορισμένες προβλε 
πόμενες υπηρεσίες «υποχρεωτικής» ασφάλισης, ούτε υπηρεσίες που 
παρέχονται στην επικράτεια αλλοδαπής χώρας προς αυτά τα πρόσωπα. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχονται εκτός της επικράτειας της 
Κορέας μπορεί να θεωρηθούν ότι ικανοποιούν τη νομική υποχρέωση 
αν η απαιτούμενη ασφάλιση δεν μπορεί να αγοραστεί από ασφαλιστή 
που έχει την έδρα του στην Κορέα. 

2) Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση 

α) ασφάλιση κινδύνων σχετικά με: 

i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις 
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων 
των δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το 
σύνολο των ακολούθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρο 
νται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς 
ευθύνες, και 

ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση· 
β) αντασφάλιση και υπαναχώρηση· 

γ) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, αναλο 
γιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώσεων. 

Όταν εξετάζεται αν φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Κορέα ή το 
νομικό πρόσωπο που έχει έδρα την Κορέα έχει ικανοποιήσει τη νομική 
υποχρέωση να αγοράσει, δεν λαμβάνονται υπόψη ορισμένες προβλεπό 
μενες υπηρεσίες «υποχρεωτικής» ασφάλισης, ούτε υπηρεσίες που παρέ 
χονται στην επικράτεια αλλοδαπής χώρας προς αυτά τα πρόσωπα. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχονται εκτός της επικράτειας της 
Κορέας μπορεί να θεωρηθούν ότι ικανοποιούν τη νομική υποχρέωση 
αν η απαιτούμενη ασφάλιση δεν μπορεί να αγοραστεί από ασφαλιστή 
που έχει την έδρα του στην Κορέα.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1283

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

3) Μόνο δύο υπάλληλοι εμπορικής τράπεζας, τράπεζας αμοιβαίων 
αποταμιεύσεων ή εταιρίας επενδύσεων μπορούν να πωλούν ασφαλιστικά 
προϊόντα σε δεδομένη στιγμή και τόπο. Για λόγους διαφάνειας, ο τρόπος 
πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ο αριθμός των θυρίδων σε ενι 
αίο τραπεζικό χώρο που προορίζεται για την πώληση ασφαλιστικών 
προϊόντων, θα είναι περιορισμένος και θα επιβληθούν περιορισμοί στο 
ποσοστό των ασφαλίσεων που πωλούνται από τράπεζα τις οποίες μπορεί 
να αναλάβει ένας μόνο ασφαλιστής. 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

B. Τράπεζες και άλλες χρηματοπιστω 
τικές υπηρεσίες 

1) Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση: 

α) την παροχή και μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών (39 ): και 
β) την παροχή, μεταφορά και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων 

και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από τραπεζικούς και άλλους 
φορείς παροχής άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το αργότερο 
δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας και σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
παρόμοιων αναλήψεων υποχρεώσεων που προέρχονται από άλλες 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. 

γ) συμβουλευτικές και άλλες επικουρικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της 
διαμεσολάβησης. Η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται στην παροχή υπηρε 
σιών πιστοληπτικής κατάταξης, αξιολόγησης και διερεύνησης πιστο 
ληπτικής ικανότητας, γενικής χορήγησης κεφαλαίων, εκτίμησης οχη 
μάτων έμμεσων επενδύσεων και εκτίμησης τίτλων όσον αφορά χρεό 
γραφα που εκδίδονται στην Κορέα, μόνο στο βαθμό που η Κορέα 
επιτρέπει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η δέσμευση αυτή δεν 
εφαρμόζεται στο εδάφιο i) πιστοληπτική κατάταξη των επιχειρήσεων 
στην Κορέα· ή στο ii) αξιολόγηση και διερεύνηση πιστοληπτικής 
ικανότητας για τους σκοπούς του δανεισμού και άλλων χρηματοπι 
στωτικών συναλλαγών στην Κορέα όσον αφορά άτομα ή εταιρίες στην 
Κορέα. Αφού η Κορέα επιτρέψει την παροχή ορισμένων από αυτές τις 
υπηρεσίες, στη συνέχεια δεν μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει 
την παροχή τους. 

1) Χωρίς περιορισμούς με εξαίρεση: 

α) την παροχή και μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών: και 
β) την παροχή, μεταφορά και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων 

και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από τραπεζικούς και άλλους 
φορείς παροχής άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το αργότερο 
δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας 
και σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος παρό 
μοιων αναλήψεων υποχρεώσεων που προέρχονται από άλλες συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών. 

γ) συμβουλευτικές και άλλες επικουρικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της 
διαμεσολάβησης. Η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται στην παροχή υπηρε 
σιών πιστοληπτικής επιφάνειας, αξιολόγησης και έρευνας πιστοληπτικής 
ικανότητας, γενικής χορήγησης κεφαλαίων, εκτίμησης οχημάτων έμμε 
σων επενδύσεων και εκτίμησης τίτλων όσον αφορά χρεόγραφα που 
εκδίδονται στην Κορέα, μόνο στο βαθμό που η Κορέα επιτρέπει την 
παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η δέσμευση αυτή δεν εφαρμόζεται στο 
εδάφιο i) πιστοληπτική κατάταξη των επιχειρήσεων στην Κορέα· ή στο 
ii) αξιολόγηση και διερεύνηση πιστοληπτικής ικανότητας για τους σκο 
πούς του δανεισμού και άλλων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην 
Κορέα όσον αφορά άτομα ή εταιρίες στην Κορέα. Αφού η Κορέα 
επιτρέψει την παροχή ορισμένων από αυτές τις υπηρεσίες, στη συνέχεια 
δεν μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει την παροχή τους.
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EL 
L 127/1284 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

2) Κάτοικος της Κορέας, συμπεριλαμβανομένου φυσικού προσώπου 
που κατοικεί στην Κορέα, χρηματοπιστωτικός φορέας που έχει συσταθεί 
βάσει της κορεατικής νομοθεσίας και υποκατάστημα αλλοδαπού χρημα 
τοπιστωτικού ιδρύματος μπορούν να συνάψουν υπεράκτιες συμβάσεις 
προθεσμιακών αγορών, να ασκούν δικαιώματα προαίρεσης και να συνά 
ψουν ορισμένες προθεσμιακές πράξεις μόνο μέσω εταιρίας αναγνωρισμέ 
νης στην Κορέα. 

2) Κάτοικος της Κορέας, συμπεριλαμβανομένου φυσικού προσώπου 
που κατοικεί στην Κορέα, χρηματοπιστωτικός φορέας που έχει συσταθεί 
βάσει της κορεατικής νομοθεσίας και υποκατάστημα αλλοδαπού χρηματο 
πιστωτικού ιδρύματος μπορούν να συνάψουν υπεράκτιες συμβάσεις προθε 
σμιακών αγορών, να ασκούν δικαιώματα προαίρεσης και να συνάψουν 
ορισμένες προθεσμιακές πράξεις μόνο μέσω εταιρίας αναγνωρισμένης 
στην Κορέα. 

3) Τα ακόλουθα είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν μπορούν 
να ασκούνται από υποκατάστημα προμηθευτή χρηματοπιστωτικών υπη 
ρεσιών που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας άλλης χώρας: 

α) πιστωτικοί συνεταιρισμοί· 

β) τράπεζα αμοιβαίων αποταμιεύσεων· 
γ) εταιρίες ειδικευμένες στη χρηματοδότηση κεφαλαίου· 

δ) εμπορικές τράπεζες· 

ε) χρηματομεσιτικές εταιρίες σε ξένο νόμισμα και σε γουόν· 
στ) εταιρίες ενημέρωσης για τις πιστώσεις· 

ζ) εταιρίες γενικής χορήγησης κεφαλαίων· 

η) εταιρίες εκτίμησης οχημάτων έμμεσων επενδύσεων· και 
θ) εταιρίες εκτίμησης τίτλων. 

Μη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επιδιώκει να προσφέρει ορισμένες 
ηλεκτρονικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Κορέα μπορεί να εγκα 
τασταθεί μόνο ως θυγατρική. 

Η διατραπεζική μεσιτεία άμεσων συναλλαγών (spot) σε KRW (κορεάτικο 
γουόν) περιορίζεται στις δύο υπάρχουσες χρηματιστηριακές εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα. 
Μόνο υπό το χρηματιστήριο της Κορέας μπορεί να λειτουργήσει μια 
αγορά αξιών ή προθεσμιακών συμβάσεων στην Κορέα. 

Μόνο το αποθετήριο τίτλων της Κορέας (Korea Securities Depository) 
μπορεί να είναι ο θεματοφύλακας των εισηγμένων και μη εισηγμένων 
τίτλων που έχουν εκδοθεί στην Κορέα ή ο διαμεσολαβητής για τη μετα 
φορά αυτών των τίτλων μεταξύ λογαριασμών εισηγμένων εταιριών στην 
Κορέα. 

Μόνο το αποθετήριο τίτλων της Κορέας και το χρηματιστήριο της 
Κορέας μπορούν να προβούν σε εκκαθάριση και διακανονισμό των τίτλων 
και παραγώγων που έχουν εισηχθεί ή ανταλλάσσονται στο χρηματιστήριο 
της Κορέας. 

3) Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας 
άλλης χώρας μπορεί να κατέχει πάνω από το 10 τοις εκατό των μετοχών 
εμπορικής τράπεζας ή χρηματοδοτικής εταιρίας συμμετοχών που έχουν 
συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της Κορέας μόνο αν αυτό το ίδρυμα 
είναι ένα «διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (40 ). 

Για λόγους διαφάνειας: 
α) η εποπτική αρχή των χρηματοπιστωτικών εταιριών εφαρμόζει πρόσθετα 

κριτήρια για την έγκριση, τα οποία είναι συμβατά με την παρούσα 
συμφωνία, της εξαγοράς από ένα διεθνώς αναγνωρισμένη χρηματοπι 
στωτικό ίδρυμα. 

β) ένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 10 τοις εκατό 
των μετοχών εμπορικής τράπεζας ή χρηματοδοτικής εταιρίας συμμετο 
χών που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας. 

γ) εταιρική οντότητα εκτός από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι κύριες δρα 
στηριότητες της οποίας δεν είναι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν 
μπορεί να κατέχει πάνω από το 4 τοις εκατό των μετοχών εμπορικής 
τράπεζας ή χρηματοδοτικής εταιρίας συμμετοχών που έχει συσταθεί 
βάσει της κορεατικής νομοθεσίας. Το ποσοστό ιδιοκτησίας μπορεί να 
αυξηθεί σε 10 τοις εκατό αν η εταιρική οντότητα απαρνηθεί το 
δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές της που υπερβαίνουν το 4 τοις εκατό. 

Κάθε υποκατάστημα στην Κορέα τράπεζας που έχει συσταθεί βάσει της 
νομοθεσίας άλλης χώρας πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή άδεια. Υποκατά 
στημα θυγατρικής τράπεζας, περιλαμβανομένου υποκαταστήματος που 
ανήκει ή ελέγχεται από επενδυτές άλλης χώρας, δεν απαιτείται να 
διαθέτει τέτοια άδεια.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1285

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Υποκατάστημα στην Κορέα τράπεζας ή εταιρίας κινητών αξιών που έχει 
συσταθεί βάσει της νομοθεσίας άλλης χώρας πρέπει να φέρει και να 
διατηρήσει λειτουργικά κεφάλαια στην Κορέα, τα οποία θα χρησιμοποι 
ηθούν για να καθοριστεί το ποσό των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν ή 
των δανείων που θα επεκταθούν από αυτό το τοπικό υποκατάστημα. Για 
τους σκοπούς του νόμου για για τράπεζες και του νόμου για τις κινητές 
αξίες και το χρηματιστήριο, ένα τέτοιο υποκατάστημα θεωρείται ξεχωριστή 
νομική οντότητα από την τράπεζα και την εταιρία κινητών αξιών που έχουν 
συσταθεί βάσει της νομοθεσίας άλλης χώρας. 
Η Κορέα μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυ 
μάτων που προορίζονται να διατηρούν στεγαστικούς λογαριασμούς όπως 
το National Housing Subscription Deposit Accounts. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις. 

9. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

A. Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(CPC 641, 6431**) 

με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που 
σχετίζονται με σιδηροδρομικές και 
εναέριες μεταφορές στην CPC 6431 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 
(CPC 642) 

1) Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται 
με εναέριες μεταφορές 

1) Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με 
εναέριες μεταφορές 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1286 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

B. Ταξιδιωτικά πρακτορεία και επιχει 
ρήσεις οργανωμένων εκδρομών 

(CPC 7471) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Γ. Υπηρεσίες ξεναγών 
(CPC 7472) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙ 
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

A. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας 

(CPC 96191, 96192) 
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας που παρέχο 
νται από μεμονωμένους καλλιτέχνες 
ή ομάδες, όπως μιούζικαλ, θέατρο, 
ζωντανές ορχήστρες, όπερα κτλ. 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Χωρίς περιορισμούς 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

B. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρα 
κτορείων 

(CPC 962) 

1) news-tong-sin-sa (πρακτορείο ειδήσεων) που έχει συσταθεί βάσει 
αλλοδαπής νομοθεσίας μπορεί να προμηθεύει news-tong-sin (ειδήσεις) 
στην Κορέα μόνο βάσει σύμβασεις με πρακτορείο ειδήσεων που έχει 
συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας και διαθέτει άδεια ραδιοφω 
νικού σταθμού, όπως το Yonhap News. 

1) Κανένας
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1287

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Αλλοδαπό πρακτορείο ειδήσεων μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα ή 
γραφείο στην Κορέα με μοναδικό σκοπό τη συλλογή ειδήσεων. Για 
μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτό το υποκατάστημα ή γραφείο δεν μπορεί 
να διανείμει news-tong-sin (ειδήσεις) στην Κορέα. 

Τα εξής πρόσωπα δεν επιτρέπεται να προμηθεύουν υπηρεσίες πρακτο 
ρείων ειδήσεων στην Κορέα: 

α) ξένο κράτος· 
β) αλλοδαπό πρόσωπο· 

γ) επιχείρηση που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας, 
της οποίας ο dae-pyo-ja (για παράδειγμα, κορυφαίο διευθυντικό 
στέλεχος, πρόεδρος ή παρόμοιος κύριος ανώτερος υπάλληλος) δεν 
είναι υπήκοος της Κορέας ή δεν έχει την έδρα του στην Κορέα· ή 

δ) επιχείρηση που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας 
στην οποία ένα αλλοδαπό πρόσωπο κατέχει το 25 τοις εκατό ή 
και περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου. 

Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν άδεια ραδιο 
φωνικού σταθμού: 

α) αλλοδαπός υπήκοος· 

β) ξένο κράτος ή εκπρόσωπός του· ή 

γ) επιχείρηση που έχει συσταθεί βάσει αλλοδαπής νομοθεσίας. 

3) Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν μπορούν να υπηρετήσουν ως dae-pyo-ja 
(για παράδειγμα, κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος, πρόεδρος ή παρόμοιος 
κύριος ανώτερος υπάλληλος) ή ως συντάκτης πρακτορείου ειδήσεων ή ως 
im-won (μέλος διοικητικού συμβουλίου) του Yonhap News ή της 
Agency Promotion Committee: 

α) αλλοδαπός υπήκοος· ή 

β) κορεάτης υπήκοος που δεν είναι εγκατεστημένος στην Κορέα. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

E. Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής 
(CPC 96491 εκτός από την CPC 
96191, 96192 και τις υπηρεσίες 
παραλίας) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1288 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Α. Υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών: 
Διεθνείς μεταφορές 
(CPC 7211, 7212) 
Εκτός από τις ενδομεταφορές 

1) α) Πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια: Κανένας 
β) Μεταφορά φορτίου χύμα, μεταφορά με ελεύθερα φορτηγά 
πλοία και άλλες διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές: Κανένας 

1) Κανένας Οι ακόλουθες υπηρεσίες 
στον λιμένα καθίστανται 
διαθέσιμες στους παρόχους 
διεθνών θαλάσσιων μετα 
φορών με εύλογους όρους 
και περιορισμούς, που δεν 
εισάγουν διακρίσεις. 
1. Πλοήγηση 
2. Ρυμούλκηση και 
παροχή βοήθειας με 
ρυμουλκά 
3. Προμήθειες, καύσι 
μακαι νερό 
4. τη συλλογή αποβλή 
των και τη διάθεση έρμα 
τος 
5. Υπηρεσίες λιμενάρχη 
6. βοηθήματα ναυσι 
πλοΐας 
7. υπηρεσίες που είναι 
απαραίτητες για τη λει 
τουργία των πλοίων και 
παρέχονται από παράκτιους 
σταθμούς, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι επι 
κοινωνίες, η υδροδότηση 
και η ηλεκτροδότηση 
8. Μέσα επείγουσας 
επισκευής 
9. το αγκυροβόλιο, η 
θέση πρόσδεσης και συνα 
φείς υπηρεσίες 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) α) Ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου 
τα πλοία του οποίου φέρουν την εθνική σημαία της Κορέας: 

i) Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές επιβατών: Χωρίς περιορισμούς 
ii) Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές φορτίων: Κανένας 

β) Άλλες μορφές εμπορικής παρουσίας: Κανένας 

3) α) Κανένας 
β) Κανένας 

4) α) Πληρώματα πλοίων: Χωρίς περιορισμούς 
β) Προσωπικό ξηράς: Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέ 
ρονται στις οριζόντιες υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Σημειώσεις: Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως «ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εθνικές 
ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου που βρίσκεται σε όλη την κορεατική χερσόνησο και/ή σε γειτονικά κορεατικά νησιά και άλλου 
λιμένα ή σημείου που βρίσκεται σε όλη την κορεατική χερσόνησο και/ή σε γειτονικά κορεατικά νησιά, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, 
καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που βρίσκεται σε όλη την κορεατική χερσόνησο και/ή σε γειτονικά κορεατικά νησιά. 

Επικουρικές υπηρεσίες θαλάσσιων 
μεταφορών 

Υπηρεσίες χειρισμού φορτίων 1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1289

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Φύλαξη και αποθήκευση στους λιμένες 
(CPC 742**) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού 1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Πρακτορείο θαλάσσιων μεταφορών 1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Σταθμός Ε/Κ και αποθήκη 1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Θαλάσσιες διαμεταφορές 
(CPC 748**) (41 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες μεσιτείας στις θαλάσσιες 
μεταφορές 
(CPC 748**, 749**) (42 ) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
L 127/1290 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Συντήρηση και επισκευή πλοίων (43 ) 
(CPC 8868) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα 
(CPC 7213) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με σκοπό 
την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου φέρουν την εθνική 
σημαία της Κορέας 

3) Χωρίς περιορισμούς για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την 
εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου φέρουν την εθνική σημαία της 
Κορέας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Ώθηση και ρυμούλκηση 
(CPC 7214) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με σκοπό 
την εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου φέρουν την εθνική 
σημαία της Κορέας 

3) Χωρίς περιορισμούς για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την 
εκμετάλλευση στόλου τα πλοία του οποίου φέρουν την εθνική σημαία της 
Κορέας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες αρίθμησης, μέτρησης και 
απογραφής 
(CPC 745**) (44 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Γ. Υπηρεσίες αερομεταφορών (45 ) 

Υπηρεσίες σχετικές με το ηλεκτρονικό 
σύστημα κρατήσεων 
(ΗΣΚ). 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1291

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

Πωλήσεις και μάρκετινγκ εναέριων 
μεταφορών 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών 
(μέρος της CPC 8868) 
Συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών 
(μέρος της CPC 8868) 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Ναύλωση αεροσκαφών με πλήρωμα 
(CPC 734) (46 ) 

1)2) Αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από κορεατικό αερομεταφορέα 
πρέπει να είναι νηολογημένο στην Κορέα. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να 
απαιτείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα 
κριτήρια ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα 
κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

Κατ’εξαίρεση, αερομεταφορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εκναυ 
λώσει αεροσκάφος νηολογημένο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε κορεάτη αερομεταφορέα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, για τις έκτα 
κτες ανάγκες του, τις εποχικές ανάγκες του και για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών δυσκολιών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και να 
αντιμετωπιστούν εύλογα μέσω της ναύλωσης αεροσκάφους νηολογημέ 
νου στην Κορέα και με την προϋπόθεση η Κορέα να δώσει έγκριση 
περιορισμένης διάρκειας. 

3) Αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από κορεατικό αερομεταφορέα 
πρέπει να είναι νηολογημένο στην Κορέα. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να 
απαιτείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα 
κριτήρια ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα 
κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος απαιτείται να 
ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ιθα 
γένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως 
προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

1)2) Αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από κορεατικό αερομεταφορέα 
πρέπει να είναι νηολογημένο στην Κορέα. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να απαι 
τείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κρι 
τήρια ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κρι 
τήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

Κατ’εξαίρεση, αερομεταφορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εκναυ 
λώσει αεροσκάφος νηολογημένο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε κορεάτη αερομεταφορέα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, για τις έκτα 
κτες ανάγκες του, τις εποχικές ανάγκες του και για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών δυσκολιών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και να αντι 
μετωπιστούν εύλογα μέσω της ναύλωσης αεροσκάφους νηολογημένου 
στην Κορέα και με την προϋπόθεση η Κορέα να δώσει έγκριση περιορι 
σμένης διάρκειας. 

3) Αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από κορεατικό αερομεταφορέα 
πρέπει να είναι νηολογημένο στην Κορέα. 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να απαι 
τείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κρι 
τήρια ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κρι 
τήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο.
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EL 
L 127/1292 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόν 
τιες υποχρεώσεις 

Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος απαιτείται να ανήκει 
είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ιθαγένειας είτε 
σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την 
κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Υπηρεσίες εδάφους 1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Χωρίς περιορισμούς 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

E. Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφο 
ρών 

α. Μεταφορά επιβατών 

(CPC 7111) 

β. Μεταφορά φορτίων 

(CPC 7112) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς για υπάρχουσες δραστηριότητες. 

Για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων απαιτείται εξέταση των οικονο 
μικών αναγκών. 

Βασικά κριτήρια: Επιβολή της τάξης και πειθαρχίας στον τομέα των 
σιδηροδρόμων. 

3) Χωρίς περιορισμούς 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

γ. Συντήρηση και επισκευή του σιδη 
ροδρομικού δικτύου (μέρος της 
CPC 8868) (47 ) 

δ. Επικουρικές υπηρεσίες στις σιδηρο 
δρομικές μεταφορές (μέρος της 
CPC 741, CPC 7113) (48 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Στ. Υπηρεσίες οδικών μεταφορών 

Α. Μεταφορά φορτίου σε εμπορευμα 
τοκιβώτια εκτός από ενδομεταφο 
ρές 

(CPC 71233**) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Άδειες χορηγούνται μόνο σε διεθνείς εταιρίες μεταφορών 3) Τα φορτία μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια προς εξαγωγή ή 
εισαγωγή. 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

β. Μίσθωση μη προγραμματισμένων 
υπηρεσιών λεωφορείων με χειριστή 

(CPC 71223) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1293

 

Τρόπος παροχής: 1) Διασυνοριακή παροχή 2) Κατανάλωση στο εξωτερικό 3) Εμπορική παρουσία 4) Παρουσία φυσικών προσώπων 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Πρόσθετες υποχρεώσεις 

γ. Συντήρηση και επισκευή οδικού 
εξοπλισμού 

(μέρος της CPC 8867, μέρος της 
CPC 6112) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Για τη σύσταση εμπορικής παρουσίας απαιτείται εξέταση των οικο 
νομικών αναγκών. 

3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Ζ. Μεταφορά μέσω αγωγών 

(CPC 7131**) 

Μόνο μεταφορά προϊόντων πετρε 
λαίου, εκτός από τη μεταφορά 
υγραερίου (49 ) 

1) Χωρίς περιορισμούς 1) Κανένας 

2) Χωρίς περιορισμούς 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

Η. Επικουρικές υπηρεσίες για όλους 
τους τρόπους μεταφορών 

β. Φύλαξη και αποθήκευση εκτός από 
τη φύλαξη και αποθήκευση στους 
λιμένες (CPC 742**) 

Εκτός από υπηρεσίες για γεωργικά, 
αλιευτικά και κτηνοτροφικά προϊ 
όντα 

1) Χωρίς περιορισμούς* 1) Χωρίς περιορισμούς* 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

I. Άλλες υπηρεσίες μεταφορών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Σιδηροδρομικές διαμεταφορές (50 ) 1) Χωρίς περιορισμούς 1) Χωρίς περιορισμούς 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Κανένας 3) Κανένας 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

12. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Β. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κου 
ρείων και κέντρων αισθητικής 

(CPC 9702) 

1) Κανένας 1) Κανένας 

2) Κανένας 2) Κανένας 

3) Χωρίς περιορισμούς 3) Χωρίς περιορισμούς 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις 

4) Χωρίς περιορισμούς, εκτός των όσων αναφέρονται στις οριζόντιες 
υποχρεώσεις
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(1 ) Αυτή η επιφύλαξη δεν ισχύει για πρώην ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του δημοσίου κατόπιν διαδικασίας εταιρικής αναδιοργάνωσης. 
(2 ) Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης, ο όρος «κρατική επιχείριση» περιλαμβάνει κάθε επιχείριση που δημιουργείται με μοναδικό σκοπό την πώληση ή τη διάθεση μετοχικού κεφαλαίου ή στοιχείων του ενεργητικού άλλης κρατικής επιχείρισης ή 

δημόσιας αρχής. 
(3 ) Τα μέτρα για τις εταιρίες που απασχολούν μειονεκτούσες ομάδες εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. 
(4 ) Αυτοί οι περιορισμοί για τα στελέχη, τους ασκούμενους πτυχιούχους και τους πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών ισχύουν και για τον πίνακα συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την εγκατάσταση. Σχετικά με τους κωδικούς CPC με διπλούς αστερίσκους 

στους περιορισμούς για τους ασκούμενους πτυχιούχους, το πεδίο «χωρίς περιορισμούς» είναι το ίδιο με το πεδίο της δέσμευσης στους συναφείς τομείς ή υποτομείς στο «ΙΙ.Ειδικές δεσμεύσεις ανά τομέα.» 
(5 ) Ο όρος «ISIC αναθ. 3,1» που παρατίθεται στον παρόντα πίνακα αναφέρεται στη διεθνή πρότυπη ταξινόμηση όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, Statistical Papers, 

σειρά M, αριθ. 4, ISIC ΑΝΑΘ. 3.1, 2002. 
(6 ) Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο, που περιλαμβάνει άλλά δεν περιορίζεται σε 

α) περιορισμούς στην πιστοποίηση, έγκριση, καταχώρηση, αδειδότηση και επιτήρηση - καθώς και κάθε άλλη απαίτηση - που αφορά δικηγόρους αναγνωρισμένους στην αλλοδαπή ή αλλοδαπές νομικές εταιρίες που παρέχουν κάθε μορφή νομικών 
υπηρεσιών στην Κορέα· 

β) περιορισμούς σε δικηγόρους αναγνωρισμένους στην αλλοδαπή ή αλλοδαπές νομικές εταιρίες που συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς, εμπορικές ενώσεις, θυγατρική ή μητρική εταιρία ή οποιαδήποτε μορφή σχέσης ανεξάρτητα από τη νομική μορφή, 
με byeon-ho-sa (αναγνωρισμένους κορεάτες δικηγόρους), κορεατικές νομικές εταιρίες, beop-mu-sa (κορεάτες δικολάβους), byeon-ri-sa (κορεάτες δικηγόρους ειδικευμένους σε ζητήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), gong-in-hoe-ge-sa (ορκωτούς 
λογιστές), se-mu-sa (κορεάτες αναγνωρισμένους φοροτεχνικούς) ή gwan-se-sa (κορεάτες εκτελωνιστές)· 

γ) περιορισμούς σε δικηγόρους αναγνωρισμένους στην αλλοδαπή ή αλλοδαπές νομικές εταιρίες που προσλαμβάνουν byeon-ho-sa (αναγνωρισμένους κορεάτες δικηγόρους), beop-mu-sa (κορεάτες δικολάβους), byeon-ri-sa (κορεάτες δικηγόρους 
ειδικευμένους σε ζητήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), gong-in-hoe-ge-sa (ορκωτούς λογιστές), se-mu-sa (κορεάτες αναγνωρισμένους φοροτεχνικούς) ή gwan-se-sa (κορεάτες εκτελωνιστές)· και 

δ) περιορισμούς σε ανώτατα στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου των νομικών οντοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες αλλοδαπών νομικών συμβούλων, περιλαμβανομένου του προέδρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των υποσημειώσεων 
16 και 25 του κεφαλαίου 7. 

(7 ) Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρεί κάθε μέτρο, το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε α) περιορισμούς για τους ορκωτούς λογιστές ή τις λογιστικές εταιρίες που έχουν καταχωρηθεί βάσει αλλοδαπών νόμων και 
προσλαμβάνουν gong-in-hoe-gye-sa (κορεάτες ορκωτούς λογιστές)· β) περιορισμούς σε αλλοδαπούς ορκωτούς λογιστές που παρέχουν υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου στην Κορέα· και γ) περιορισμούς σε ανώτατα στελέχη και μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου των νομικών οντοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες οκρωτών λογιστών, περιλαμβανομένου του προέδρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των υποσημειώσεων 16 και 25 του κεφαλαίου 7. 

(8 ) Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρεί κάθε μέτρο, το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε α) περιορισμούς για τους αναγνωρισμένους φοροτεχνικούς ή φοροτεχνικές εταιρίες που έχουν καταχωρηθεί βάσει αλλοδαπών 
νόμων και προσλαμβάνουν se-mu-sa (κορεάτες φοροτεχνικούς) ή gong-in-hoe-gye-sa (κορεάτες ορκωτούς λογιστές)· β) περιορισμούς σε αλλοδαπούς αναγνωρισμένους φοροτεχνικούς που παρέχουν υπηρεσίες φορολογικής συμφιλίωσης και 
υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου στην Κορέα· και γ) περιορισμούς σε ανώτατα στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου των νομικών οντοτήτων που παρέχουν φοροτεχνικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένου του προέδρου, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των υποσημειώσεων 16 και 25 στο κεφάλαιο επτά. 

(9 ) Η εμπορική παρουσία δεν χρειάζεται να είναι νομικό πρόσωπο. 
(10 ) 83105**: Μόνο επιβατηγά οχήματα με χωρητικότητα κάτω των 15 ατόμων βάσει της CPC 83105. 
(11 ) 86761: Μόνο έλεγχος, υπηρεσίες δοκιμών και ανάλυσης του αέρα, των υδάτων, του επιπέδου θορύβου και κραδασμών βάσει της CPC 86761. 
(12 ) 86763, 86769: Μόνον υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των ηλεκτρικών προϊόντων βάσει της CPC 86763, 86769. 
(13 ) 88442: Μεταξοτυπία, περιστροφική βαθυτυπία και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκτύπωση βάσει της CPC 88442. 
(14 ) Ως «υπηρεσίες ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας» νοούνται η συγκέντρωση, μεταφορά και επίδοση εγγράφων, έντυπων υλικών, πακέτων, αγαθών ή άλλων αντικειμένων που διαβιβάζονται, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται τα ίχνη αυτών των 

αντικειμένων και διατηρείται ο έλεγχός τους σε όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. 
(15 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που αφορά: 

α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ταχυδρομικών γραφείων από στρατιωτικό προσωπικό ή άλλο ισοδύναμο προσωπικό, και 
β) την απόφαση του υπουργού Οικονομίας της Γνώσης για το συνολικό αριθμό των οχημάτων που μπορούν να ανήκουν στο υπουργείο του και τη διάθεση οχημάτων για τα ταχυδρομικά γραφεία, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον υπουργείο 

Γαιών, Μεταφορών και Θαλάσσιων υποθέσεων. 
(16 ) Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελεστικού διατάγματος του νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών οι ιδιωτικές εταιρίες ταχυμεταφορών μπορούν να εκτελούν υπηρεσίες με εμπορικά έγγραφα που περιλαμβάνουν α) μη σφραγισμένα έγγραφα 

που συνοδεύουν φορτία ή δελτία αποστολής, β) έγγραφα που σχετίζονται με το εμπόριο, γ) έγγραφα που σχετίζονται με κεφάλαια του εξωτερικού ή την τεχνολογία, και δ) έγγραφα που σχετίζονται με συνάλλαγμα ή συναφή έγγραφα. 
(17 ) Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται ως υπηρεσίες δικτύου για τη δημιουργία ζεύξεων συνεισφοράς μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων που είναι αναγκαίες για τη μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων ή ραδιοσημάτων μόνο μέσω δορυφόρου. Επομένως, οι 

υπηρεσίες καλύπτουν την πώληση δικαιωμάτων χρήσης δορυφορικών εγκαταστάσεων, πλην όμως δεν καλύπτεται η πώληση πακέτων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων στο ευρύ κοινό. Αυτές οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν 
εγχώριες ζεύξεις (τη δορυφορική μετάδοση αυτών των σημάτων από το έδαφος ενός κράτους στο άλλο). 

(18 ) «Θεωρούμενο αλλοδαπό πρόσωπο» είναι νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει της κορεατικής νομοθεσίας, μεγαλύτερος μέτοχος του οποίου είναι αλλοδαπή κυβέρνηση ή αλλοδαπός (περιλαμβάνοντας το «πρόσωπο ειδικής σχέσης» βάσει της 
κορεατικής νομοθεσίας) και κατέχει το 15% ή και παραπάνω του συνόλου των ψήφων του εν λόγω νομικού προσώπου, αλλά δεν περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο που κατέχει κάτω από το ένα τοις εκατό των ψήφων παρόχου δημόσιων υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών σε ίδιες υποδομές. 

(19 ) «Πάροχος σε ίδιες υποδομές» είναι ο πάροχος που έχει δικές του υποδομές μετάδοσης. «Πάροχος χωρίς ίδιες υποδομές» είναι ο πάροχος που δεν έχει δικές του υποδομές μετάδοσης (αλλά μπορεί να έχει στην κατοχή του μεταγωγέα, δρομολογητή ή 
πολυπλέκτη) και παρέχει τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών μέσω εγκαταστάσεων μετάδοσης ενός παρόχου με ίδιες υποδομές ο οποίος έχει λάβει άδεια. Ως «υποδομές μετάδοσης» νοούνται οι ενσύρματες και ασύρματες εγκαταστάσεις 
μετάδοσης (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κυκλωμάτων) που συνδέουν τα σημεία εκπομπών με τα σημεία λήψης.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 16 griechischer V

ertragstext (N
orm

ativer T
eil)

1296 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1295

 

(20 ) Ως «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» νοούνται οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας που παρέχονται μέσω εγκαταστάσεων δικτύου τηλεπικοινωνιών που έχουν μισθώσει πάροχοι με ίδιες υποδομές και αποθηκεύουν και προωθούν ή επεξεργάζονται και 
προωθούν τις πληροφορίες του πελάτη. 

(21 ) Η επιγραμμική βάση δεδομένων και οι υπολογιστικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως δεν καλύπτουν τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που μεσολαβούν για την επικοινωνία με τρίτους. 
(22 ) Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που μεταδίδουν και/ή ανταλλάσσουν τα δεδομένα του πελάτη χωρίς να αλλάξει η μορφή ή το περιεχόμενο (αποκλείονται υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, τέλεξ, τηλεομοιοτυπίας και η απλή επαναπώληση μισθωμένων 

κυκλωμάτων). 
(23 ) Αποκλείονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

α) εμπόριο πυροβόλων όπλων, σπαθιών και εκρηκτικών· 
β) έργα τέχνης και αντίκες· και v 
γ) η εγκατάσταση και η λειτουργία καθώς και οι υπηρεσίες διανομής σε: 

i) δημόσιες αγορές χονδρικής πώλησης για γεωργικά, αλιευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα από τις τοπικές αρχές ως δημόσιες αγορές χονδρικής πώλησης· 
ii) κοινές αγορές χονδρικής πώλησης που δημιουργούνται και λειτουργούν από οργανώσεις των παραγωγών ή εταιρίες δημοσίου συμφέροντος όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα του νόμου για τη διανομή και τη σταθεροποίηση της τιμής 

των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων (Presidential Decree of the Act on Distribution and Price Stabilization of Agricultural and Fishery Products)· και 
iii) αγορές κτηνοτροφικών προϊόντων που δημιουργούνται και λειτουργούν από εταιρίες κτηνοτροφικών προϊόντων βάσει του νόμου για τη γεωργία και τη συνεργασία (Agriculture and Cooperative Act). 

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΕ. 
(24 ) Το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου καλύπτεται στο κεφάλαιο «Όλοι οι τομείς-Βιομηχανία φυσικού αερίου» στον πίνακα των συγκεκριμένων δεσμεύσεων στον τομέα της εγκατάστασης. 
(25 ) Η δικαιόχρηση περιορίζεται στα είδη που επιτρέπονται βάσει του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου στον παρόντα πίνακα. 
(26 ) Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται στην αναγνώριση πανεπιστημιακών πτυχίων για τους σκοπούς της εισόδου, της εγγραφής και της 

απόκτησης των προσόντων για την άσκηση επαγγέλματος στην Κορέα. 
(27 ) Τα είδη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιέχονται στο προσάρτημα Ι που αφορά τις υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
(28 ) Ως «Εκπαιδευτικό νομικό πρόσωπο» νοείται ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί μόνο για τον σκοπό της ίδρυσης νόμιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την εκπαίδευση. 
(29 ) Ως «βασική περιουσία» νοούνται τα ακίνητα, η περιουσία που χαρακτηρίζεται ως βασική περιουσία από το καταστατικό, η περιουσία που ενσωματώνεται στη βασική περιουσία σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και το ετήσιο 

δημοσιονομικό πλεόνασμα του αποθεματικού του ιδρύματος. 
(30 ) Ως «Μητροπολιτική περιφέρεια της Σεούλ» νοείται η πόλη της Σεούλ, της Incheon και η επαρχεία Gyeonggyi. 
(31 ) Τα είδη των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίδων περιέχονται στο προσάρτημα Ι που αφορά τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων. 
(32 ) Για τους σκοπούς αυτού του περιορισμού, τα «hag-won (ιδιωτικά ινστιτούτα διδασκαλίας για ενήλικες)” είναι εγκαταστάσεις που παρέχουν διδασκαλία σε τομείς που σχετίζονται με τη διά βίου και την επαγγελματική εκπαίδευση δέκα ή περισσότερων 

ατόμων για μια περίοδο διάρκειας 30 ή περισσότερων ημερών. 
(33 ) 9402**: Μόνο συλλογή, μεταφορά και διάθεση βιομηχανικών απορριμάτων βάσει της CPC 9402. 
(34 ) 9406**, 9409**: Μόνο υπηρεσίες εκτίμησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου βάσει της CPC 9406 και 9409. 
(35 ) Η σημείωση αυτή καθαυτή δεν προορίζεται να επηρεάσει, ή με άλλο τρόπο να περιορίσει, την επιλογή μεταξύ υποκαταστημάτων ή θυγατρικών ενός παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους. 
(36 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το κεφάλαιο επτά δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που έχει εγκρίνει ή διατηρήσει η Κορέα για τις οντότητες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 
(37 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η Εθνική ομοσπονδία γεωργικών συνεταιρισμών και η Εθνική ομοσπονδία αλιευτικών συνεταιρισμών δεν θεωρούνται πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, που 

περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης, η Εθνική ομοσπονδία γεωργικών συνεταιρισμών και η Εθνική ομοσπονδία αλιευτικών συνεταιρισμών θεωρούνται πάροχοι χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών που καλύπτονται από το κεφάλαιο επτά όσον αφορά την παροχή τραπεζικών και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διέπονται από την ΕΧΥ. 

(38 ) Ως «συμβουλευτικές υπηρεσίες» νοούνται δραστηριότητες όπως η παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής, στρατηγικής μάρκετινγκ ή στρατηγικής για την ανάπτυξη προϊόντων. Ως «εκτίμηση κινδύνου» νοούνται οι 
δραστηριότητες όπως η ανάλυση κινδύνου, η πρόληψη κινδύνου ή οι συμβουλές εμπειρογνωμόνων για δύσκολους ή ασυνήθηστους κινδύνους. 

(39 ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια, οι «χρηματοπιστωτικές πληροφορίες» που αναφέρονται στο παρόν τμήμα δεν περιλαμβάνουν τις γενικές χρηματοπιστωτικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έντυπο μεγάλης κυκλοφορίας ή που 
παρέχονται για το ευρύ κοινό. 

(40 ) Ο όρος «διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» περιλαμβάνει κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εκτιμηθεί από διεθνή οργανισμό διαβάθμισης ότι βρίσκεται σε αποδεκτό επίπεδο για την οικεία κορεατική ρυθμιστική αρχή ή 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει αποδείξει με εναλλακτικά μέσα αποδεκτά από την κορεατική ρυθμιστική αρχή, ότι έχει ισοδύναμο καθεστώς. 

(41 ) Υπηρεσίες διαμετακόμισης εμπορευμάτων από σκάφη στο όνομα του πράκτορα διαμετακόμισης (περιλαμβανομένων αλλοδαπών πρακτόρων με σύμβαση) σύμφωνα με την CPC 748. 
(42 ) 748**, 749**: Υπηρεσίες μεσιτείας για θαλάσσιες μεταφορές φορτίων ή για τη ναύλωση, μίσθωση, αγορά ή πώληση σκαφών βάσει της CPC 748 και 749. 
(43 ) Υπηρεσίες, όπως η επισκευή και η διαχείριση πλοίων, η διοίκηση πληρώματος και η ασφάλιση θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται εξ ονόματος επιχείρισης θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, θαλάσσιας μεταφοράς φορτίου ή μίσθωσης πλοίων. 
(44 ) Οι υπηρεσίες αρίθμησης, μέτρησης και απογραφής εφαρμόζονται μόνο στις θαλάσσιες μεταφορές. 
(45 ) Όπως ορίζεται στο παράρτημα για τις υπηρεσίες εναέριων μεταφορών της GATS. 
(46 ) Η υπηρεσία αυτή περιορίζεται στις υπηρεσίες «wet-lease». 
(47 ) Δεσμεύσεις για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του σιδηροδρομικού δικτύου εφαρμόζονται μόνο σε ιδιωτικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. 
(48 ) Δεσμεύσεις για τις επικουρικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εφαρμόζονται μόνο σε ιδιωτικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. 
(49 ) Η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών καλύπτεται στο κεφάλαιο «Όλοι οι τομείς-Βιομηχανία φυσικού αερίου» στον πίνακα των συγκεκριμένων δεσμεύσεων στον τομέα της εγκατάστασης. 
(50 ) Ως «σιδηροδρομικές διαμεταφορές» νοούνται οι επικουρικές υπηρεσίες που εκτελούνται στο τερματικό των σιδηροδρομικών μεταφορών που περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια, τη σύναψη συμβολαίων με την Korea 

Railroad Corporation για τη μεταφορά φορτίων με τρένα και τη φόρτωση/εκφόρτωση και παράδοση του φορτίου.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 16 griechischer V

ertragstext (N
orm

ativer T
eil)

1297 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I 

(Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

Τα είδη των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα εξής: 

1. Junior Colleges: ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν διετές ή τριετές πρόγραμμα σπουδών και χορηγούν 
προπτυχιακούς τίτλους (associate degree) σύμφωνα με το νόμο για την τρτοβάθμια εκπαίδευση 

2. Πανεπιστήμια: ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν τετραετές ή εξαετές πρόγραμμα σπουδών και χορηγούν 
πτυχίο πανεπιστημίου σύμφωνα με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

3. Βιομηχανικά Πανεπιστήμια: ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν εκπαίδευση για τις γνώσεις και τις δεξιό 
τητες που είναι αναγκαίες για τη βιομηχανική κοινωνία και χορηγούν πτυχίο πανεπιστημίου σύμφωνα με το νόμο για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

4. Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν διετές πρόγραμμα σπουδών, 
καταρτίζουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και χορηγούν προπτυχιακούς τίτλους (associate degree) και πτυχία, σύμφωνα 
με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

5. Ενδοεταιρικά πανεπιστήμια: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύονται και λειτουργούν από εργοδότες για την 
εκπαίδευση εργαζομένων και χορηγούν πτυχία ή διπλώματα ισοδύναμα με των Junior Colleges ή των Πανεπιστημίων, 
σύμφωνα με το νόμο για τη διά βίου εκπαίδευση.

EL L 127/1296 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων) 

Τα είδη των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων είναι τα εξής: 

1. Τα Hag-won(ιδιωτικά ινστιτούτα διδασκαλίας ενηλίκων) είναι εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες διδασκαλίας στα 
ακόλουθα μαθήματα που συνδέονται με τη διά βίου ή επαγγελματική εκπαίδευση σε δέκα ή περισσότερα άτομα για μια 
περίοδο 30 ημερών ή και περισσότερων, σύμφωνα με το νόμο για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ινστιτούτων 
διδασκαλίας και μαθημάτων εκτός του προγράμματος. Αποκλείονται σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εγκαταστάσεις στο 
χώρο εργασίας που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε εργαζομένους, εγκαταστάσεις της διά βίου εκπαίδευσης σύμφωνα 
με το νόμο για τη διά βίου εκπαίδευση και σχολές οδήγησης. 

α) Τεχνολογία βιομηχανικής υποδομής: μηχανές, αυτοκίνητα, μέταλλα, χημικά και κεραμικά, ηλεκτρικά, τηλεπικοινωνίες, 
ηλεκτρονικά, ναυπηγική, αεροπορία, έργα πολιτικού μηχανικού, κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, μεταλλευτικοί πόροι, 
κτηματική ανάπτυξη, γεωργία και δασοκομία, ωκεανοί, ενέργεια, χειροτεχνία, περιβάλλον, μεταφορές και διαχείριση 
ασφάλειας 

β) Εφαρμοσμένη βιομηχανική τεχνολογία: σχεδιασμός, κομμωτική και καλλυντικά, τρόφιμα και ποτά, συσκευασίες, εκτύ 
πωση, φωτογραφία και κούρδισμα πιάνων 

γ) Βιομηχανικές υπηρεσίες: στενογραφία, λογιστική με μηχανογράφηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, παροχή συμβουλών σε ζητή 
ματα εργασίας, κοινωνική έρευνα, προγραμματισμός συνεδρίων, παροχή συμβουλών σε καταναλωτές και τηλεμάρκετινγκ 

δ) Γενικές υπηρεσίες: Περιποίηση ζώων συντροφιάς, γραφεία κηδειών, θεραπευτήρια, πλήρωμα πτήσης και συντονιστές 
νοσοκομείων 

ε) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, παιχνίδια, ρομπότ, επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός τηλεπικοι 
νωνιών, διαδίκτυο και λογισμικό 

στ) Πολιτισμός και τουρισμός: εκδόσεις, απεικόνιση και εγγραφή, ταινία, αναμετάδοση, προϊόντα με χαρακτήρες και τουρι 
σμός 

ζ) Βοηθός νοσοκόμου: βοηθός νοσοκόμου. 

η) Διοίκηση και δουλειά γραφείου: χρηματοοικονομικά, ασφάλιση, διανομή, ακίνητα, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, 
λογιστική, γραφέας, τήρηση λογιστικών βιβλίων, άβακας, διανοητική αριθμητική και ταχεία ανάγνωση 

θ) Διεθνώς: ξένες γλώσσες για ενήλικες, διερμηνεία και μετάφραση 

ι) Ανθρωπιστικές επιστήμες: μεταγραφή φοιτητών, δημόσια διοίκηση, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, στατιστική και 
εξέταση του δημόσιου τομέα 

ια) Τέχνες: Παραδοσιακή κορεάτικη μουσική, παραδοσιακός χορός, καλλιγραφία, ανθοδετική, ανθοστολισμός και βιοτεχνία, 
κινούμενα σχέδια, θεατρικές τέχνες, ανάπτυξη μοντέλων, δεξιότητες προφορικού λόγου, ταχυδακτυλουργικά, εφαρμο 
σμένη μουσική, φωνητική μουσική, μοντέρνος χορός, baduk και ομιλία 

ιβ) Αναγνωστήριο ( 1 ): Αναγνωστήρια που δεν σχετίζονται με ιδιωτικά ινστιτούτα που διδάσκουν μαθήματα του κανονικού 
προγράμματος σπουδών 

2. Οι εγκαταστάσεις της διά βίου εκπαίδευσης έχουν εγκριθεί, καταχωρηθεί ή κοινοποιηθεί στο υπουργείου Παιδείας, Επιστημών 
και Τεχνολογίας σύμφωνα με το νόμο για τη διά βίου εκπαίδευση. Οι εγκαταστάσεις της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων 
παραπέμπουν σε εγκαταστάσεις διά βίου εκπαίδευσης ως επέκταση του χώρου εργασίας, ΜΚΟ, σχολείων και οργανώσεων 
ΜΜΕ, εγκαταστάσεων της διά βίου εκπαίδευσης που σχετίζονται με την ανάπτυξη των γνώσεων και των ανθρωπίνων πόρων και 
των εγκαταστάσεων της διά βίου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που απευθύνονται όλα σε ενηλίκους. 

Β. Πίνακας συγκεκριμένων δεσμεύσεων στον τομέα της εγκατάστασης ( 2 ) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Στον κατάλογο δεσμεύσεων που ακολουθεί(στο εξής «ο πίνακας») παρατίθενται οι οικονομικές δραστηριότητες που ελευθε 
ρώνονται δυνάμει του άρθρου 7.13 και, υπό μορφή επιφυλάξεων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και στην εθνική 
μεταχείριση που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις και τους επενδυτές της Κορέας στις εν λόγω δραστηριότητες. Ο πίνακας 
αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

α) στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο αναλαμβάνει τη δέσμευση η Κορέα, καθώς και το 
πεδίο απελευθέρωσης στο οποίο έχουν εφαρμογή οι επιφυλάξεις· 

β) στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις του άρθρου 7.11 στον τομέα ή υποτομέα που αναφέρεται 
στην πρώτη στήλη· και

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1297 

( 1 ) Αίθουσα για μελέτη. 
( 2 ) Οι περιορισμοί για τα στελέχη, τους ασκούμενους πτυχιούχους και τους πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών που περιγράφονται στο κεφάλαιο 

«1. Οριζόντιες δεσμεύσεις» του πίνακα συγκεκριμένων δεσμεύσεων στους τομείς των υπηρεσιών, εφαρμόζονται επίσης στον πίνακα συγκεκρι 
μένων δεσμεύσεων στην εγκατάσταση, κατά περίπτωση.
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γ) Στην τρίτη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις του άρθρου 7.12 στον τομέα ή υποτομέα που αναφέρεται στην 
πρώτη στήλη· 

Δεν αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την εγκατάσταση σε τομείς ή υποτομείς που καλύπτονται μεν από την παρούσα 
συμφωνία, πλην όμως δεν αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2. Η εγκατάσταση σε τομείς υπηρεσιών, που καλύπτονται ήδη στον πίνακα συγκεκριμένων δεσμεύσεων στους τομείς των 
υπηρεσιών της Κορέας, δεν καλύπτεται στον παρόντα πίνακα. 

3. Τα μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με τα άρθρα 7.11 και 7.12 εγγράφονται στη στήλη που αναφέρεται στο άρθρο 7.11. 
Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή θεωρείται ότι εισάγει όρο ή περιορισμό όσον αφορά επίσης το άρθρο 7.12 ( 1 ). 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.11, οι απαιτήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τα είδη νομικής μορφής της 
εγκατάστασης δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα προκειμένου να διατηρηθούν ή να εγκριθούν από 
την Κορέα. 

5. Η Κορέα δεν αναλαμβάνει δέσμευση βάσει των άρθρων 7.18 και 7.19 για στελέχη, ασκούμενους πτυχιούχους και πωλητές 
επιχειρηματικών υπηρεσιών σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν ελευθερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7.13. 

Οι δεσμεύσεις της Κορέας βάσει των άρθρων 7.18 και 7.19 για τα στελέχη, τους ασκούμενους πτυχιούχους και τους πωλητές 
επιχειρηματικών υπηρεσιών δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας 
τους είναι η παρεμβολή ή ο με άλλο τρόπο επηρεασμός της έκβασης διαφορών ή διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και 
εργοδοσίας. 

Η Κορέα μπορεί να λάβει μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της 
Κορέας καθώς και μέτρα που αφορούν θέματα σχετικά με την υπηκοότητα, τη παραμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση. 

Στελέχη, ασκούμενοι πτυχιούχοι και πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών των οποίων επιτρέπεται η είσοδος και η προσωρινή 
παραμονή, οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία της Κορέας για τη μετανάστευση και την απασχόληση. 

6. Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων: ο όρος «ISIC αναθ. 3.1» αναφέρεται στη Διεθνή πρότυπη 
ταξινόμηση όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων 
Εθνών, Statistical Papers, σειρά M, αριθ. 4, ISIC ΑΝΑΘ. 3.1, 2002. 

7. Στον πίνακα που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα τυπικά προσόντα και διαδικασίες, 
τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης εφόσον δεν συνιστούν περιορισμό στην πρόσβαση στην αγορά ή 
στην εθνική μεταχείριση υπό την έννοια των άρθρων 7.11 και 7.12. Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας, 
υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, ανάγκη αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά επαγγέλματα, ανάγκη επιτυχίας σε 
συγκεκριμένες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων, απαίτηση που δεν εισάγει διακρίσεις για συγκε 
κριμένες δραστηριότητες να μην διεξάγονται σε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας ή σε περιοχές ιστορικού και καλλιτεχνικού 
ενδιαφέροντος), ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ισχύουν ούτως ή άλλως για τις εμπορικές παρουσίες και 
τους επενδυτές του αντισυμβαλλόμενου μέρους. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 7.1, ο παρών πίνακας δεν περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που χορηγού 
νται από την Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, εγγυήσεων και ασφαλίσεων με κρατική υποστήριξη. 

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα πίνακα δεν έχουν αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, 
συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

EL L 127/1298 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η μεταχείριση που προβλέπεται βάσει του άρθρου 7.12 δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή 
που προβλέπεται στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις οποίες η Κορέα είναι μέρος και που θα αρχίσουν να ισχύουν μετά την υπογραφή 
της παρούσας συμφωνίας.
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1299

 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 
ΠΙΝΑΚΑ 

Απόκτηση γης 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα όσον αφορά την απόκτηση γης από αλλοδαπούς, με εξαίρεση ότι ένα νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να επιτρέπεται 
να αποκτήσει γης όταν: 

(1) δεν θεωρείται αλλοδαπός βάσει του άρθρου 2 του Foreigner’s Land Acquisition Act (νόμος για την απόκτηση γης από αλλοδαπούς), και 

(2) θεωρείται αλλοδαπός βάσει του Foreigner’s Land Acquisition Act (νόμος για την απόκτηση γης από αλλοδαπούς) ή είναι υποκατάστημα 
αλλοδαπού νομικού προσώπου, με την προϋπόθεση της έγκρισης ή της γνωστοποίησης σύμφωνα με το Foreigner’s Land Acquisition Act 
(νόμος για την απόκτηση γης από αλλοδαπούς), αν η γη προορίζεται για οποιονδήποτε από τους εξής νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς: 

α) συνηθισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες· 

β) στέγαση ανώτατων στελεχών· ή 

γ) την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδιοκτησίας γης που ορίζονται σε συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που αφορούν την απόκτηση γεωργικών εκτάσεων από αλλοδαπούς. 

Επενδύσεις 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που αφορούν τη μεταφορά ή διάθεση μετοχικού κεφαλαίου ή στοιχείων του ενεργητικού δημόσιων επιχειρήσεων ή 
κυβερνητικών αρχών. (1 ) (2 ) 

Αλλοδαπός που προτίθεται να προβεί σε ξένες άμεσες επενδύσεις οφείλει, εκ των προτέρων, να υποβάλει έκθεση στον υπουργό Οικονομίας της 
Γνώσης σύμφωνα με εγκύκλιο του ίδιου υπουργείου. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για κάθε τροποποίηση ζητημάτων όπως το ποσό των ξένων 
άμεσων επενδύσεων και η αναλογία τους. 

Χωρίς περιορισμός για μέτρα που αφορούν τις επενδύσεις στην άμυνα. Ξένοι επενδυτές που προτίθενται να αποκτήσουν μετοχές σε κυκλοφορία 
στον τομέα της άμυνας εκτός από αυτές που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα οφείλει να λάβει προηγουμένως την έγκριση του υπουργού 
Οικονομίας της Γνώσης. 

Μειονεκτούσες ομάδες 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που παραχωρούν δικαιώματα ή προτιμήσεις σε κοινωνικά ή οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες, όπως άτομα με 
αναπηρία, άτομα που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο κράτος καθώς και εθνοτικές μειονότητες. (3 ) 

Εθνικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών υπό τον έλεγχο του δημοσίου 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών που ανήκει 
στο δημόσιο και περιέχει πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως ιδιόκτητες ή πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές 
λειτουργίες και αρμοδιότητες της κυβέρνησης. Η παρούσα επιφύλαξη δεν ισχύει για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού που σχετίζονται 
με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Πυροβόλα όπλα, σπαθιά, εκρηκτικά κτλ. 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα όσον αφορά πυροβόλα όπλα, σπαθιά και εκρηκτικά, περιλαμβάνοντας την κατασκευή, χρήση, πώληση, αποθή 
κευση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή και κατοχή πυροβόλων όπλων, σπαθιών ή εκρηκτικών. 

Ατομική ενέργεια 

Χωρίς περιορισμός για μέτρα που αφορούν τις επενδύσεις στην άμυνα. 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Τέτοια μέτρα δεν θα μειώσουν 
το επίπεδο της συνολικής ιδιοκτησίας αλλοδαπών που επιτρέπεται σε μια εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρεται στον τομέα Δ α) α) 
(ISIC αναθ. 3.1: 401).
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EL 
L 127/1300 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση 

Βιομηχανία φυσικού αερίου 

Χωρίς περιορισμούς για μέτρα όσον αφορά την εισαγωγή και τη χονδρική πώληση φυσικού αερίου, τη λειτουργία των τερματικών και το εθνικό 
δίκτυο αγωγών υψηλής πίεσης. Τέτοια μέτρα δεν θα μειώσουν το επίπεδο της συνολικής ιδιοκτησίας αλλοδαπών που επιτρέπεται σε μια 
βιομηχανία φυσικού αερίου όπως αναφέρεται στον τομέα Δ α) β) (ISIC αναθ. 3.1: 402). 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

α) Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

(ISIC αναθ. 3.1: 011,012,013,015) 

Χωρίς περιορισμούς για την καλλιέργεια ρυζιού ή κριθαριού. 

Αλλοδαποί επενδυτές δεν μπορούν να κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ίσο 
ή μεγαλύτερο του 50 % μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην 
εκτροφή βοοειδών. 

Χωρίς περιορισμούς για την καλλιέργεια ρυζιού ή κριθαριού. 

β) Δασοκομία και υλοτομία 

(ISIC αναθ. 3.1: 02) 

Κανένας Κανένας 

Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

α) Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη· εξόρυξη τύρφης 

(ISIC αναθ. 3.1: 10) 

Κανένας Κανένας 

β) Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου· δραστηριότητες 
συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, με εξαί 
ρεση τις μελέτες 

(ISIC αναθ. 3.1: 11) 

Κανένας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Μόνον η κυβέρνηση έχει δικαιώματα υποθαλάσσιας άντλησης 
πετρελαίου (4 )· και 

β) Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να εκχωρηθούν σε κάτοχο άδειας για 
περιορισμένη χρονική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
πληροί τα τυπικά προσόντα που δεν εισάγουν διακρίσεις και έχουν 
αξιολογηθεί αντικειμενικά. 

Κανένας 

δ) Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 

(ISIC αναθ. 3.1: 13) 

Κανένας Κανένας 

ε) Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 

(ISIC αναθ. 3.1: 14) 

Κανένας Κανένας 

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

α) Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

(ISIC αναθ. 3.1: 15 εκτός από τη στίλβωση κόκκων) 

Κανένας Κανένας 

β) Παραγωγή προϊόντων καπνού 

(ISIC αναθ. 3.1: 16) 

Κανένας Κανένας 

γ) Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

(ISIC αναθ. 3.1: 17) 

Κανένας Κανένας
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1301

 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση 

δ) Κατασκευή ειδών ενδυμασίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών 

(ISIC αναθ. 3.1: 18) 

Κανένας Κανένας 

ε) Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού (απο 
σκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υπο 
δημάτων 

(ISIC αναθ. 3.1: 19) 

Κανένας Κανένας 

στ) Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτι 
κής 

(ISIC αναθ. 3.1: 20) 

Κανένας Κανένας 

ζ) Χαρτοποιία και παραγωγή χάρτινων προϊόντων 

(ISIC αναθ. 3.1: 21) 

Κανένας Κανένας 

η) Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
εγγραφής ήχου και εικόνας 

(ISIC αναθ.3.1: 22, εκτός από εκδόσεις και εκτυπώσεις έναντι αμοι 
βής ή βάσει σύμβασης) (5 ) 

Κανένας Κανένας 

θ) Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

(ISIC αναθ. 3.1: 231) 

Κανένας Κανένας 

ι) Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

(ISIC αναθ. 3.1: 232) 

Κανένας Κανένας 

ιβ) Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

α) Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων 

(ISIC αναθ. 3.1: 241 εκτός από παραγωγή ραδιενεργών ισότο 
πων) 

Κανένας Κανένας 

β) Παραγωγή άλλων βασικών χημικών προϊόντων 

(ISIC αναθ.3.1: 242) 

Κανένας Κανένας 

γ) Παραγωγή άλλων συνθετικών ή τεχνητών ινών 

(ISIC αναθ.3.1: 243) 

Κανένας Κανένας 

ιγ) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 

(ISIC αναθ. 3.1: 25) 

Κανένας Κανένας 

ιδ) Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

(ISIC αναθ. 3.1: 26) 

Κανένας Κανένας 

ιε) Παραγωγή βασικών μετάλλων 

(ISIC αναθ. 3.1: 27) 

Κανένας Κανένας
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EL 
L 127/1302 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011

 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση 

ιστ) Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και 
τα είδη εξοπλισμού 

(ISIC αναθ. 3.1: 28 εκτός από την κατασκευή πυρηνικού αντιδρα 
στήρα) 

Κανένας Κανένας 

ιζ) Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

α) Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης 

(ISIC αναθ. 3.1: 291) 

Κανένας Κανένας 

β) Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης, εκτός από όπλα και 
πυρομαχικά 

(ISIC αναθ. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Κανένας Κανένας 

γ) Κατασκευή οικιακών συσκευών μ.α.κ. 

(ISIC αναθ. 3.1: 293) 

Κανένας Κανένας 

ιη) Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(ISIC αναθ. 3.1: 30) 

Κανένας Κανένας 

ιθ) Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 

(ISIC αναθ. 3.1: 31) 

Κανένας Κανένας 

κ) Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 
επικοινωνιών 

(ISIC αναθ. 3.1: 32) 

Κανένας Κανένας 

κ) Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργά 
νων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 

(ISIC αναθ. 3.1: 33 εκτός από την κατασκευή εξοπλισμού γένεσης 
ακτινοβολίας) 

Κανένας Κανένας 

κα) Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυ 
μουλκούμενων οχημάτων 

(ISIC αναθ. 3.1: 34) 

Καμία Καμία 

κβ) Κατασκευή λοιπού (μη στρατιωτικού) εξοπλισμού μεταφορών 

(ISIC αναθ. 3.1: 35 εκτός από κατασκευή πολεμικών πλοίων, αερο 
σκαφών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών για στρατιωτική χρήση) 

Καμία Καμία 

κγ) Κατασκευή επίπλων· βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α 

(ISIC αναθ. 3.1: 36) 

Καμία Καμία 

κδ) Ανακύκλωση 

(ISIC αναθ. 3.1: 37) 

Καμία Καμία
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EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1303

 

Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΡΟΥ 

α) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού 
νερού. 

Το σύνολο της συμμετοχής αλλοδαπών στις μετοχές που έχει εκδώσει η KEPCO δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40 %. Αλλοδαπός δεν μπορεί να 
γίνει η μεγαλύτερος μέτοχος της KEPCO. 

α) Ενεργειακός τομέας – παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός από 
πυρηνική ενέργεια· μεταφορά, διανομή και πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(ISIC αναθ. 3.1: 401) 

Η συνολική συμμετοχή αλλοδαπών στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού για το αστικό σύστημα δικτύου θέρμανσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 % του συνόλου των εγκαταστάσεων 
στην επικράτεια της Κορέας. 

Η συνολική συμμετοχή αλλοδαπών στη μεταφορά, διανομή και πώληση επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι μικρότερη από το 
50 %. Ο μεγαλύτερος μέτοχος δεν μπορεί να είναι αλλοδαπός. 

Ένας μόνο μέτοχος της KEPCO δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 3 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

β) Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς 

(ISIC αναθ. 3.1: 402) 

Αλλοδαπά πρόσωπα δεν μπορούν συνολικά να έχουν στην κατοχή τους πάνω από το 39 % του μετοχικού κεφαλαίου της KOGAS. 

Ένας μόνο μέτοχος της KOGAS δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 15 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

γ) Παροχή ατμού και ζεστού νερού (ISIC αναθ. 3.1: 403) Κανένας Κανένας 

(1 ) Αυτή η επιφύλαξη δεν ισχύει για πρώην ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του δημοσίου κατόπιν διαδικασίας εταιρικής αναδιοργάνωσης. 
(2 ) Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης, ο όρος «κρατική επιχείριση» περιλαμβάνει κάθε επιχείριση που δημιουργείται με μοναδικό σκοπό την πώληση ή τη διάθεση μετοχικού κεφαλαίου ή στοιχείων του ενεργητικού άλλης κρατικής επιχείρισης ή 

δημόσιας αρχής. 
(3 ) Τα μέτρα για τις εταιρίες που απασχολούν μειονεκτούσες ομάδες εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. 
(4 ) Ο όρος «πετρέλαιο» περιλαμβάνει την πίσσα και το εύλεκτο φυσικό αέριο. 
(5 ) Οι εκδόσεις και εκτυπώσεις έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης υπάγονται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, στο κεφάλαιο Άλλες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις ιη).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-B 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΚ 

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 7.8.2 και 7.14.2, για να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο, οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται σε 
περιφερειακή συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης είτε δημιουργούν μια εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες και την εγκατά 
σταση ( 1 ) είτε περικλείουν τόσο το δικαίωμα της εγκατάστασης όσο και την προσέγγιση της νομοθεσίας. Η αξιολόγηση του 
επιπέδου των υποχρεώσεων διενεργείται βάσει των τομεακών ή οριζόντιων δεσμεύσεων. 

α) Το δικαίωμα της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο ισοδυναμεί με την υποχρέωση ουσιαστικής 
κατάργησης όλων των φραγμών στην εγκατάσταση μεταξύ των μερών της περιφερειακής συμφωνίας οικονομικής ολο 
κλήρωσης με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Το δικαίωμα της εγκατάστασης περιλαμβάνει το δικαίωμα των υπηκόων 
των μερών της περιφερειακής συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης να συστήσουν και να διαχειρίζονται επιχειρήσεις με 
τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους υπηκόους από τη νομοθεσία της χώρας όπου βρίσκεται η επιχείρηση. 

β) Η προσέγγιση της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο σημαίνει: 

i) ευθυγράμμιση της νομοθεσίας ενός ή περισσότερων μερών της περιφερειακής συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης με 
τη νομοθεσία του άλλου μέρους ή των μερών της συμφωνίας· ή 

ii) ενσωμάτωση της κοινής νομοθεσίας στη έννομη τάξη των μερών της περιφερειακής συμφωνίας οικονομικής ολοκλή 
ρωσης. Μια τέτοια ευθυγράμμιση ή ενσωμάτωση πραγματοποιείται ή θεωρείται ότι πραγματοποιείται μόνο από τη 
στιγμή που εντάσσεται στην εγχώρια έννομη τάξη του μέρους ή των μερών της περιφερειακής συμφωνίας οικονομικής 
ολοκλήρωσης. 

2. Τα μέρη κοινοποιούν στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7.3 κάθε περιφερειακή συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης 
που πληροί τους όρους των άρθρων 7.8.2 και 7.14.2. Η κοινοποίηση αυτή γίνεται γραπτώς μέσα σε 60 ημέρες από την 
υπογραφή της περιφερειακής συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης. 

3. Κατόπιν αιτήματος του μέρους και μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα μέρη 
συζητούν και επανεξετάζουν, στο πλαίσιο της επιτροπής ή σε ξεχωριστές διαβουλεύσεις, τη συμμόρφωση της περιφερειακής 
συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης με τους όρους των άρθρων 7.8.2 και 7.14.2 και του παρόντος παραρτήματος.

EL L 127/1304 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Ως εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες και την εγκατάσταση νοείται ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών, του κεφαλαίου και των προσώπων. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) είναι η 
μόνη εσωτερική αγορά με τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή που υπογράφεται η παρούσα συμφωνία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Γ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΚ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΕ 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

1. Όλοι οι τομείς Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρεί 
κάθε μέτρο που παραχωρεί σε χώρες διαφορετική μεταχείριση που 
απορρέει από ειδική διάταξη που προβλέπεται στις συμφωνίες οικο 
νομικής ολοκλήρωσης των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος 
και σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τροποποιεί 
κάθε μέτρο μόνο στο βαθμό που η τροποποίηση δεν περιορίζει τη 
συμμόρφωση του μέτρου, όπως υπήρχε αμέσως πριν από την τρο 
ποποίηση, με τις υποχρεώσεις για την πρόσβαση στην αγορά, την 
εθνική μεταχείριση και τα μάλλον ευνοούμενα κράτη σε αυτές τις 
συμφωνίες οικονομικής ολοκλήρωσης. 

Σύνολο χωρών Επ'αόριστον Για την προστασία της διαφορετικής 
μεταχείρισης που απορρέει από αποτέλε 
σμα αναστολέα 

2. Οδικές μεταφορές Στη Ρουμανία, η χορήγηση άδειας σε οχήματα που είναι καταχωρη 
μένα στις χώρες που αναφέρονται στη στήλη 3) για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και/ή επιβατών διέπεται από τις υπάρχουσες ή μελλο 
ντικές διμερείς συμφωνίες για τις οδικές μεταφορές. Οι οδικές ενδο 
μεταφορές προορίζονται για οχήματα με εγχώριες πινακίδες κυκλο 
φορίας. 

Αυστρία, Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, 
Κύπρος, Κροατία, Δανία, Ελβετία, Λετονία, 
Λιθουανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία, Ιράν, 
Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Μεγάλη 
Βρετανία, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία, 
Συρία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουγγαρία και ενδε 
χομένως άλλες χώρες στο μέλλον. 

Επ'αόριστον Η ανάγκη για εξαίρεση συνδέεται με την 
περιφερειακή ιδιαιτερότητα όσον αφορά 
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών οδι 
κών μεταφορών. 

3. Σιδηροδρομικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Μέτρα που λαμβάνονται βάσει των υπαρχουσών ή μελλοντικών συμ 
φωνιών και διέπουν τα δικαιώματα κυκλοφορίας, τους όρους λει 
τουργίας και την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών στην επικράτεια 
της Βουλγαρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας καθώς και μεταξύ 
αυτών των χωρών. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ'αόριστον Για την προστασία της ακεραιότητας της 
υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών 
και του περιβάλλοντος και για τη ρύθ 
μιση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας στην 
επικράτεια της Τσεχίας και της Σλοβα 
κίας και μεταξύ των οικείων χωρών. 

4. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Διατάξεις των υπαρχουσών ή μελλοντικών συμφωνιών για τις διεθνείς 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των συν 
δυασμένων μεταφορών-οδικών/ σιδηροδρομικών) και τις μεταφορές 
επιβατών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και/ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων 
χωρών, οι οποίες: 
α) διατηρούν ή περιορίζουν την παροχή των μεταφορικών υπηρεσιών 

μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή στην επικράτεια των συμ 
βαλλόμενων μερών σε οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίες στα 
συμβαλλόμενα μέρη (1 )· ή 

β) Προβλέπουν φοροαπαλλαγή για τέτοια οχήματα. 

Ελβετία, κράτη της Κεντρικής, Ανατολικής κι 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όλα τα μέλη της 
Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών, 
Αλβανία, Τουρκία, Λίβανος, Ισραήλ, Συρία, 
Ιορδανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, 
Μαρόκο, Ιράν, Αφγανιστάν, Ιράκ και Κουβέϊτ. 

Επ'αόριστον Η ανάγκη για εξαίρεση συνδέεται με τα 
περιφερειακά χαρακτηριστικά όσον 
αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρε 
σιών οδικών μεταφορών.

EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1305
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

5. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Μέτρα που λαμβάνονται βάσει υπαρχουσών ή μελλοντικών συμφω 
νιών και διατηρούν ή περιορίζουν την παροχή μεταφορικών υπηρε 
σιών προς τα οικεία συμβαλλόμενα μέρη και προσδιορίζουν τις 
συνθήκες λειτουργίας, περιλαμβανομένων των αδειών διαμετακόμισης 
και/ή προτιμησιακών οδικών τελών για μεταφορικές υπηρεσίες στην 
είσοδο, στη διέλευση και στην έξοδο από την Τσεχία. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Για την προστασία της ακεραιότητας της 
υποδομής των οδικών μεταφορών και 
του περιβάλλοντος και για τη ρύθμιση 
των δικαιωμάτων κυκλοφορίας στην επι 
κράτεια της Τσεχίας και μεταξύ των 
οικείων χωρών. 

6. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Διατάξεις των υπαρχουσών ή μελλοντικών αμοιβαίων διμερών και 
πολυμερών συμφωνιών για τις διεθνείς οδικές μεταφορές (περιλαμ 
βανομένων των συνδυασμένων μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομι 
κών) που προορίζονται για ενδομεταφορές στη Φινλανδία. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Περιφερειακή ιδιαιτερότητα των υπηρε 
σιών οδικών μεταφορών. 

7. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Η φοροαπαλλαγή στην Αυστρία περιορίζεται σε διεθνείς μεταφορές 
επιβατών που εκτελούν αλλοδαποί επιχειρηματίες με αυτοκίνητα 
οχήματα με πινακίδες στις χώρες που αναφέρονται στη στήλη 3). 

Κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας, Ελβετία, και 
κράτη της πρώην ΕΣΣΔ (με εξαίρεση τις χώρες 
της Βαλτικής, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία και το Ουζμπεκιστάν). 

Επ'αόριστον Αμοιβαιότητα και διευκόλυνση της ανά 
πτυξης των διεθνών μετακινήσεων. 

8. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας στην Αυστρία, βάσει ορισμένων 
συνθηκών λόγω της de facto αμοιβαιότητας, που περιορίζεται σε 
οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας σε χώρες που αναφέρονται στη 
στήλη 3). 

Ισραήλ, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Τουρκία, Βατι 
κανό και Ηνωμένες Πολιτείες. 

Επ'αόριστον Αμοιβαιότητα και διευκόλυνση της ανά 
πτυξης των διεθνών μετακινήσεων και/ή 
των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων. 

9. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και διέπουν 
τις μεταφορικές υπηρεσίες προς τα οικεία συμβαλλόμενα μέρη και 
προσδιορίζουν τις συνθήκες λειτουργίας, περιλαμβανομένης της 
άδειας για τη διμερή διαμετακόμιση και άλλων αδειών μεταφοράς 
για μεταφορικές υπηρεσίες στην είσοδο, τη διέλευση και την έξοδο 
από την επικράτεια της Λιθουανίας και τα οδικά τέλη και τις επιβα 
ρύνσεις. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ'αόριστον Για την προστασία της υποδομής των 
οδικών μεταφορών και του περιβάλλο 
ντος και για τη ρύθμιση των δικαιωμά 
των κυκλοφορίας στην επικράτεια της 
Λιθουανίας και μεταξύ των οικείων 
χωρών. 

10. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο υπαρχουσών ή μελλοντικών 
συμφωνιών που αναλαμβάνουν και/ή περιορίζουν την παροχή 
αυτού του είδους των μεταφορικών υπηρεσιών και προσδιορίζουν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής, περιλαμβανομένων 
των αδειών διαμετακόμισης και/ή των προτιμησιακών οδικών τελών, 
στην επικράτεια της Βουλγαρίας ή κατά τη διέλευση των συνόρων 
της Βουλγαρίας. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Προστασία της υποδομής των οδικών 
μεταφορών και του περιβάλλοντος και 
ρύθμιση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας 
στην επικράτεια της Βουλγαρίας και ανά 
μεσα στις οικείες χώρες. 

11. Όλες οι υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών και φορτίων εκτός 
από τις θαλάσσιες μεταφορές 

Πολωνία: Απαίτηση αμοιβαιότητας όσον αφορά την παροχή μεταφο 
ρικών υπηρεσιών από προμηθευτές οικείων χωρών κατά την είσοδο, 
την κυκλοφορία και τη διέλευση στην επικράτεια αυτών των χωρών. 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Σύστημα υπαρχουσών και μελλοντικών 
συμφωνιών αμοιβαιότητας για τη συνερ 
γασία στις μεταφορές (ή παρόμοιου 
χαρακτήρα) και προώθηση και προστασία 
ξένων επενδύσεων, εφαρμόζοντας, μεταξύ 
άλλων, ποσοστώσεις στις μεταφορές που 
απορρέουν από σύστημα αδειών που έχει 
διαμορφωθεί κατόπιν διμερούς συμφω 
νίας.

EL 
L 127/1306 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

12. Οδικές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Μέτρα που λαμβάνονται βάσει υπαρχουσών ή μελλοντικών συμφω 
νιών και διατηρούν ή περιορίζουν την παροχή μεταφορικών υπηρε 
σιών προς τα οικεία συμβαλλόμενα μέρη και προσδιορίζουν τις 
συνθήκες λειτουργίας, περιλαμβανομένων των αδειών διαμετακόμισης 
και/ή προτιμησιακών οδικών τελών για μεταφορικές υπηρεσίες κατά 
την είσοδο, τη διέλευση και την έξοδο από τη Σλοβακία. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Για την προστασία της ακεραιότητας της 
υποδομής των οδικών μεταφορών και 
του περιβάλλοντος και για τη ρύθμιση 
των δικαιωμάτων κυκλοφορίας στην επι 
κράτεια της Σλοβακίας και μεταξύ των 
οικείων χωρών. 

13. Οδικές μεταφορές 
— Μεταφορά εμπορευμάτων 

(CPC 7123) 

Η χορήγηση άδειας για την εγκατάσταση εμπορικής παρουσίας στην 
Ισπανία μπορεί να απορριφθεί σε παρόχους υπηρεσιών, η χώρα προ 
έλευσης των οποίων δεν παρέχει σε ισπανούς παρόχους υπηρεσιών 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά. 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Ανάγκη για εξασφάλιση πραγματικής 
πρόσβασης στην αγορά και ανάλογη 
μεταχείριση για ισπανούς παρόχους υπη 
ρεσιών. 

14. Υπηρεσίες αερομεταφορών 
α) υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης αεροσκαφών 
κατά τις οποίες ένα αερο 
σκάφος αποσύρεται από τη 
γραμμή 

β) πώληση και μάρκετινγκ 
υπηρεσιών αερομεταφορών 

γ) υπηρεσίες σχετικές με το 
ηλεκτρονικό σύστημα κρα 
τήσεων (ΗΣΚ)· και 

δ) άλλες βοηθητικές υπηρε 
σίες των υπηρεσιών αερο 
μεταφορών, όπως υπηρε 
σίες εξυπηρέτησης εδά 
φους, υπηρεσίες ενοικίασης 
αεροσκαφών με πλήρωμα 
και υπηρεσίες διαχείρισης 
αερολιμένων. 

Δικαίωμα έγκρισης ή διατήρησης κάθε μέτρου που παρέχει διαφορε 
τική μεταχείριση σε χώρες στο πλαίσιο κάθε διεθνούς συμφωνίας που 
ισχύει ή έχει υπογραφεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας: 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Χρειάζεται για την προστασία υπαρχου 
σών και μελλοντικών διεθνών συμφω 
νιών. 

15. Ηλεκτρονικό σύστημα κρατή 
σεων (ΗΣΚ) και μάρκετινγκ 
υπηρεσιών αερομεταφορών 

Διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89, 
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3089/93, σύμ 
φωνα με τις οποίες οι υποχρεώσεις των πωλητών ΗΣΚ ή μητρικών 
και συνεργαζόμενων εταιριών αερομεταφορών δεν εφαρμόζονται σε 
πωλητές ΗΣΚ ούτε σε μητρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες αερο 
μεταφορών σε χώρες στις οποίες δεν παρέχεται, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό, ανάλογη μεταχείριση σε πωλητές ΗΣΚ ή σε μητρικές 
και συνεργαζόμενες εταιρίες αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης. 

Σε όλες οι χώρες όπου βρίσκεται πωλητής ΗΣΚ 
ή μητρική εταιρία αερομεταφορών. 

Επ' αόριστον Η ανάγκη για την απαλλαγή απορρέει 
από την ανεπαρκή ανάπτυξη των κανό 
νων για τη λειτουργία των ΗΣΚ που 
έχουν διαμορφωθεί κατόπιν πολυμερούς 
συμφωνίας.

EL 
14.5.2011 
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

16. Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου 
και υπηρεσίες φύλαξης και 
αποθήκευσης σε θαλάσσιους 
και ποτάμιους λιμένες περι 
λαμβανομένων των υπηρεσιών 
που σχετίζονται με εμπορευ 
ματοκιβώτια και εμπορεύματα 
σε εμπορευματοκιβώτια 

Το δικαίωμα παροχής αυτού του είδους υπηρεσιών παραχωρείται 
από τη Βουλγαρία βάσει της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με διμερείς 
συμφωνίες με τις οικείες χώρες. 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Ο σκοπός της εφαρμογής ενός τέτοιου 
μέτρου είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για 
την ίση πρόσβαση των βούλγαρων προ 
μηθευτών αυτού του είδους των υπηρε 
σιών στην αγορά άλλων χωρών 

17. Μεταφορές μέσω εσωτερικών 
υδάτινων οδών 

Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές 
συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς 
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου- Μάιν- 
Δούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε 
φορείς που εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα 
κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. 

Ελβετία, κράτη στην Κεντρική, Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και όλα τα μέλη της 
Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών 

Αόριστη 
Χρειάζεται εξαί 
ρεση για ορισμέ 
νες χώρες μόνο 
μέχρι τη σύναψη 
ή την ολοκλή 
ρωση συμφωνίας 
οικονομικής ολο 
κλήρωσης 

Για τη ρύθμιση της ικανότητας μεταφο 
ράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς, λαμ 
βάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ιδιαιτε 
ρότητα. 

18. Μεταφορές μέσω εσωτερικών 
υδάτινων οδών 

Κανονισμοί για την εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη 
ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (2 ). 

Ελβετία Επ' αόριστον Για τη ρύθμιση της ικανότητας μεταφο 
ράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς, λαμ 
βάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ιδιαιτε 
ρότητα. 

19. Εσωτερικές πλωτές μεταφορές 
— Επιβατών και φορτίων 

Στην Αυστρία: 
α) Ορισμένα δικαιώματα κυκλοφορίας ανήκουν αποκλειστικά σε 

πλοία των χωρών που αναφέρονται στη στήλη 3) (απαιτήσεις 
ιθαγένειας όσον αφορά την ιδιοκτησία)· και 

β) Αναγνωρίζονται πιστοποιητικά και άδειες των χωρών που αναφέ 
ρονται στη στήλη 3) 

Κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της 
πρώην ΕΣΣΚ 

Επ' αόριστον και η 
εξαίρεση εφαρμό 
ζεται σε υπάρ 
χοντα και νέα 
μέτρα 

Ιστορική ανάπτυξη· και ειδικές περιφερει 
ακές πτυχές 

20. Εσωτερικές υδάτινες οδοί 
— Επιβατών και φορτίων 

Μέτρα που λαμβάνονται βάσει υπαρχουσών ή μελλοντικών συμφω 
νιών και προορίζουν αποκλειστικά την πρόσβαση σε και τα δικαιώ 
ματα κυκλοφορίας σε εσωτερικές υδάτινες οδούς της Σλοβακίας σε 
αλλοδαπούς φορείς 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Προστασία της ακεραιότητας της υποδο 
μής και του περιβάλλοντος και ρύθμιση 
των δικαιωμάτων κυκλοφορίας στη Σλο 
βακία 

21. Θαλάσσιες μεταφορές Μέτρα για την εγκατάσταση, τις δραστηριότητες και τις εργασίες των 
μεταφορικών εταιριών πέρα από τη δέσμευση της Κορέας στο παράρ 
τημα 7-Α. 

Δεν προσδιορίζεται. Επ' αόριστον Διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο των γενι 
κών εμπορικών σχέσεων. 

22. Θαλάσσιες μεταφορές 
— Ενδομεταφορές 

Υπάρχοντα ή μελλοντικά αμοιβαία μέτρα που έχει λάβει η Φινλανδία 
για την εξαίρεση πλοίων που φέρουν ξένη σημαία συγκεκριμένου 
άλλου κράτους από τη γενική απαγόρευση των ενδομεταφορών 
στη Φινλανδία 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Περιφερειακή ιδιαιτερότητα των θαλάσ 
σιων ενδομεταφορών

EL 
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

23. Θαλάσσιες μεταφορές Αμοιβαία μέτρα που έχει λάβει η Σουηδία βάσει υπαρχουσών ή 
μελλοντικών συμφωνιών για την εξαίρεση πλοίων που φέρουν ξένη 
σημαία των χωρών που αναφέρονται στη στήλη 3) από τη γενική 
απαγόρευση των ενδομεταφορών στη Σουηδία 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Για τη ρύθμιση των ενδομεταφορών 
βάσει αμοιβαίων συμφωνιών. 

24. Ενοικίαση/χρονομεριστική 
μίσθωση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού χωρίς χειριστή, 
όσον αφορά τα πλοία (CPC 
83103) 
Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα 
(CPC 7213, 7223) 

Η ναύλωση ξένων πλοίων από καταναλωτές που κατοικούν στη Γερ 
μανία μπορεί να υπόκειται σε προϋπόθεση αμοιβαιότητας 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Ανάγκη για εξασφάλιση πραγματικής 
πρόσβασης στην αγορά και ανάλογη 
μεταχείριση για γερμανούς παρόχους 
υπηρεσιών. 

25. Αλιεία Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατη 
ρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε χώρες στο 
πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς διεθνούς συμφωνίας για την αλιεία 
η οποία ισχύει ή έχει υπογραφεί μετά την έναρξη ισχύος της παρού 
σας συμφωνίας 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Χρειάζεται για την προστασία υπαρχου 
σών και μελλοντικών διμερών και πολυ 
μερών διεθνών συμφωνιών. 

26. Αλιεία και υπηρεσίες που συν 
δέονται με την αλιεία 

Προτιμησιακή μεταχείριση – στο τομέα δικαιοδοσίας της αλιείας των 
οικείων χωρών- προς τις υπηρεσίες και τους παρόχους υπηρεσιών 
από χώρες με τις οποίες η Πολωνία έχει προτιμησιακές αλιευτικές 
σχέσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και πολιτικές διατήρησης 
ή σύμφωνα με συμφωνίες για την αλιεία, ιδίως στη βαλτική θάλασσα. 

Σύνολο χωρών Αόριστη Συνεργασία για τη διατήρηση της αλιείας 
με βάση την πρακτική καθώς και τις 
υπάρχουσες και μελλοντικές συμφωνίες, 
ιδίως για τη βαλτική θάλασσα. 

27. Νομικές υπηρεσίες Δικηγόροι από ξένες χώρες μπορούν να ασκήσουν τη δικηγορία στα 
δικαστήρια της Λιθουανίας μόνο βάσει διμερών συμφωνιών για 
νομική βοήθεια. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Ανάγκη να εξασφαλιστεί η ικανότητα 
ελέγχου της νομιμότητας και της ευθύ 
νης 

28. Νομικές υπηρεσίες Στη Βουλγαρία, η πλήρης εθνική μεταχείριση για τη σύσταση και τη 
λειτουργία εταιριών καθώς και για την παροχή υπηρεσιών, μπορεί να 
επεκταθεί μόνο σε εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε χώρες που 
αναφέρονται στη στήλη 3 και σε πολίτες αυτών των χωρών. 

Χώρες με τις οποίες υπάρχουν ή θα θεσπιστούν 
προτιμησιακές ρυθμίσεις. 

Επ' αόριστον Υποχρεώσεις βάσει διεθνών συμφωνιών 

29. Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας Παροχή σε κύπριους πολίτες ιατρικής περίθαλψης που δεν διατίθεται 
στην Κύπρο, σε επιλεγμένες χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί ή 
θα υπογραφούν στο μέλλον διμερείς συμφωνίες. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ενδέχεται να είναι 
επιθυμητή η ιατρική συνεργασία 

Επ' αόριστον Το μέτρο είναι αναγκαίο λόγω της ύπαρ 
ξης, ή της πιθανής μελλοντικής υπογρα 
φής, διμερών συμφωνιών μεταξύ της 
Κύπρου και τρίτων χωρών με τις οποίες 
η Κύπρος γειτνιάζει γεωγραφικά ή έχει 
άλλους ειδικούς δεσμούς.

EL 
14.5.2011 
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

30. Ιατρικές και οδοντιατρικές 
υπηρεσίες 

Δημόσια ασφάλιση, σχέδια και προγράμματα επιδότησης και αποζη 
μίωσης, που καλύπτουν το κόστος και τις δαπάνες που σχετίζονται 
με ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για 
αλλοδαπούς πολίτες στην επικράτεια της Βουλγαρίας, χορηγούνται 
βάσει της αμοιβαιότητας στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 

Χώρες με τις οποίες υπάρχουν ή θα θεσπιστούν 
διμερείς συμφωνίες. 

Επ' αόριστον Υποχρεώσεις βάσει διεθνών συμφωνιών 

31. Δημόσιες υπηρεσίες κοινωνι 
κής ασφάλισης 

Διατάξεις διμερών συμφωνιών για την κοινωνική ασφάλιση που έχουν 
συναφθεί μεταξύ της Κύπρου και ορισμένων χωρών. 

Αυστραλία, Αίγυπτος, Καναδάς, επαρχία του 
Κεμπέκ και κάθε χώρα με την οποία μπορεί 
να συναφθεί συμφωνία στο μέλλον. 

Επ' αόριστον Για να μπορέσουν τα άτομα που υπάγο 
νται στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλι 
σης των συμβαλλόμενων μερών να δια 
τηρήσουν τα δικαιώματά τους κοινωνι 
κής ασφάλισης αν μετακινηθούν από 
μία χώρα στην άλλη ή να αποκτήσουν 
τέτοια δικαιώματα. 
Οι συμφωνίες αυτές που προβλέπουν, 
μεταξύ άλλων, το συνυπολογισμό των 
περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας στα 
συμβαλλόμενα μέρη για να μπορούν να 
επωφελούνται από τις παροχές συνάπτο 
νται μεταξύ της Κύπρου και χωρών με 
τις οποίες υπάρχει μια κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού. 

32. Εκδόσεις 
(Μέρος της CPC 88442) 

Η αλλοδαπή συμμετοχή σε εταιρίες στην Ιταλία που υπερβαίνει το 
49% του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων στις εταιρίες, 
υπόκειται στον όρο της αμοιβαιότητας 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Ανάγκη για εξασφάλιση πραγματικής 
πρόσβασης στην αγορά και ανάλογη 
μεταχείριση για ιταλούς παρόχους υπη 
ρεσιών. 

33. Υπηρεσίες ειδησεογραφίας 
(Μέρος της CPC 962) 

Η αλλοδαπή συμμετοχή σε εταιρίες εκδόσεων στη γαλλική γλώσσα 
στη Γαλλία που υπερβαίνει το 20% του κεφαλαίου και των δικαιω 
μάτων ψήφων στις εταιρίες, υπόκειται στον όρο της αμοιβαιότητας. 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Ανάγκη για εξασφάλιση πραγματικής 
πρόσβασης στην αγορά και ανάλογη 
μεταχείριση για γάλλους παρόχους υπη 
ρεσιών. 

34. Υπηρεσίες πρακτορείων τύπου 
(Μέρος της CPC 962) 

Πρόσβαση στην αγορά της Γαλλίας Υπόκειται στο όρο της αμοιβαι 
ότητας 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Ανάγκη για εξασφάλιση πραγματικής 
πρόσβασης στην αγορά και ανάλογη 
μεταχείριση για γάλλους παρόχους υπη 
ρεσιών. 

35. Αγορά γης Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Λιθουανίας οι τοπικές κυβερνήσεις 
(δήμοι), άλλες εθνικές οντότητες καθώς και αλλοδαπές οντότητες 
από τις χώρες που αναφέρονται στη στήλη 3), οι οποίες αναπτύσ 
σουν οικονομικές δραστηριότητες στη Λιθουανία που προσδιορίζο 
νται από το συνταγματικό δίκαιο σύμφωνα με κριτήρια της ευρω 
παϊκής και άλλης ολοκλήρωσης στην οποία συμμετέχει η Λιθουανία, 
επιτρέπεται να αποκτήσουν, υπό την ιδιοκτησία τους, μη γεωργικές 
εκτάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και τη λειτουργία κτι 
ρίων και εγκαταστάσεων που είναι αναγκαία για τις άμεσες δραστη 
ριότητές τους. Η διαδικασία για την απόκτηση γης, οι όροι και οι 
συνθήκες, καθώς και οι περιορισμοί θεσπίζονται από το συνταγμα 
τικό δίκαιο. 

Όλες οι χώρες που ορίζονται από το συνταγ 
ματικό δίκαιο. Κράτη μέλη του ΟΟΣΑ (3 ), του 
ΝΑΤΟ (3 ) και συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ. 

Επ' αόριστον Επιθυμία για δημιουργία πιο ευνοϊκών 
συνθηκών για μεγαλύτερη οικονομική 
συνεργασία μεταξύ της Λιθουανίας και 
των οικείων χωρών.

EL 
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

36. Υπηρεσίες ξεναγών Στη Λιθουανία, οι ξεναγοί από ξένες χώρες μπορούν να παράσχουν 
υπηρεσίες ξενάγησης μόνο σύμφωνα με διμερείς συμφωνίες (ή συμ 
βάσεις) για υπηρεσίες ξεναγών με βάση την αμοιβαιότητα. 

Όλες οι χώρες με τις οποίες ισχύουν ή θα 
ισχύουν συμφωνίες (ή συμβάσεις). 

Επ' αόριστον Διατήρηση και προαγωγή της πολιτιστι 
κής ταυτότητας. 

37. Όλοι οι τομείς Κύπρος: 
Άρση των περιορισμών για την πρόσβαση στην αγορά και στην 
εθνική μεταχείριση όσον αφορά την εμπορική παρουσία, περιλαμβά 
νοντας τη διακίνηση κεφαλαίου, για τις χώρες που αναφέρονται στη 
στήλη 3). 

Χώρες ΕΖΕΣ Επ' αόριστον Βαθμιαία απελευθέρωση της εμπορικής 
παρουσίας. Βρίσκονται υπό προετοιμασία 
διμερείς συμφωνίες για την αμοιβαία 
προστασία και προώθηση των επενδύ 
σεων με ορισμένες χώρες ΕΖΕΣ. 

38. Όλοι οι τομείς Μέτρα που λήφθηκαν από τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία με 
σκοπό την προώθηση της σκανδιναβικής συνεργασίας: 
α) Χρηματοοικονομική υποστήριξη των σχεδίων Ε&Α (Nordic Indu

strial Fund) 
β) χρηματοδότηση των μελετών σκοπιμότητας για διεθνή σχέδια 

(Nordic Fund for Project Exports)· και 
γ) χρηματοοικονομική βοήθεια σε εταιρίες (4 ) που χρησιμοποιούν 

περιβαλλοντική τεχνολογία (the Nordic Environment Finance 
Corporation). 

Ισλανδία και Νορβηγία Επ' αόριστον Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της 
σκανδιναβικής συνεργασίας. 

39. Όλοι οι τομείς Πολωνία: 
Έννοιες εμπορικής παρουσίας, που ξεπερνούν τους περιορισμούς για 
την Πολωνία που περιέχονται στο παράρτημα 7-Α: 
α) συνθήκες εμπορίου και ναυσιπλοΐας· 
β) συνθήκες για τις επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις· και 
γ) προώθηση και προστασία των συμφωνιών για τις ξένες επενδύσεις 

Σύνολο χωρών Αόριστη Αμοιβαίες διατάξεις των υπαρχουσών και 
μελλοντικών συμφωνιών 

40. Όλοι οι τομείς Η Πολωνία αποδέχεται την υποχρεωτική διαιτησία των διαφορών που 
αφορούν επενδύσεις μεταξύ κράτους και επενδυτών σχετικά με παρό 
χους υπηρεσιών χωρών με τις οποίες η Πολωνία έχει ή θα έχει 
συμφωνίες που περιέχουν προβλέψεις για τέτοιες διαδικασίες. 

Σύνολο χωρών Αόριστη Προώθηση και προστασία των ξένων 
επενδύσεων 

41. Όλοι οι τομείς Άδεια για την αγορά ακινήτων στην Ιταλία από αλλοδαπούς υπη 
κόους και νομικά πρόσωπα, η οποία χορηγείται βάσει της αμοιβαι 
ότητας. 

Σύνολο χωρών Επ' αόριστον Η απαίτηση αμοιβαιότητας είναι ανα 
γκαία για να εξασφαλιστεί η ανάλογη 
μεταχείριση για ιταλούς σε άλλες χώρες. 

42. Όλοι οι τομείς Άρση των απαιτήσεων ιθαγένειας για την άσκηση, στην Πορτογαλία, 
ορισμένων δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων από φυσικά πρόσωπα 
που παρέχουν υπηρεσίες από τις χώρες που αναφέρονται στη 
στήλη 3). 

Χώρες η επίσημη γλώσσα των οποίων είναι τα 
πορτογαλικά (Αγκόλα, Βραζιλία, Πράσινο 
Ακρωτήριο, Γουϊνέα-Μπισσάου, Μοζαμβίκη 
και Σάο Τομέ και Πρίντσιπε) 

Επ' αόριστον Το μέτρο αυτό απηχεί τους ιστορικούς 
δεσμούς μεταξύ της Πορτογαλίας και 
αυτών των χωρών.

EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1311
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα άρθρα 7.8 και 
7.14 Χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το μέτρο Προβλεπόμενη 

διάρκεια 
Συνθήκες που δημιουργούν την ανάγκη για 

την εξαίρεση 

43. Όλοι οι τομείς Μέτρα που βασίζονται σε υπάρχουσες ή μελλοντικές διμερείς συμ 
φωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των οικείων χωρών και πριγκιπάτων, που προβλέπουν το δικαίωμα 
της εγκατάστασης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Σαν Μαρίνο, Μονακό, Ανδόρα και Βατικανό. Επ' αόριστον Η γεωγραφική θέση και οι ιστορικοί, 
οικονομικοί και πολιτιστικοί δεσμοί 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης και των οικείων χωρών και 
πριγκιπάτων. 

(1 ) Όσον αφορά την Αυστρία το μέρος της εξαίρεσης ΜΕΚ όσον αφορά τα δικαιώματα κυκλοφορίας καλύπτει όλες τις χώρες με τις οποίες υπάρχουν ή υπάρχει η επιθυμία να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες για τις οδικές μεταφορές ή άλλες ρυθμίσεις 
σχετικά με τις οδικές μεταφορές. 

(2 ) Τα ακόλουθα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από την εξαίρεση ΜΕΚ: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. 
(3 ) Με την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές ήταν μέλη του ΟΟΣΑ και του ΝΑΤΟ πριν από τις 20 Ιουνίου 1996. 
(4 ) Ισχύει για εταιρίες της Ανατολικής Ευρώπης που συνεργάζονται με μία ή περισσότερες σκανδιναβικές εταιρίες. 

ΚΟΡΕΑ 

Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα ΜΕΚ 

1. Όλοι οι τομείς Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε χώρες βάσει διεθνούς συμφωνίας που 
έχει υπογραφεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και αφορά: 
α) την αλιεία· ή 
β) θαλάσσια ζητήματα, περιλαμβανομένης της διάσωσης. 

2. Όλοι οι τομείς Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρεί κάθε μέτρο που παραχωρεί σε χώρες διαφορετική μεταχείριση που απορρέει από ειδική 
διάταξη που προβλέπεται στις συμφωνίες οικονομικής ολοκλήρωσης των οποίων η Κορέα είναι συμβαλλόμενο μέρος και σύμφωνα με τις οποίες η 
Κορέα μπορεί να τροποποιεί κάθε μέτρο μόνο στο βαθμό που η τροποποίηση δεν περιορίζει τη συμμόρφωση του μέτρου, όπως υπήρχε αμέσως πριν 
από την τροποποίηση, με τις υποχρεώσεις για την πρόσβαση στην αγορά, την εθνική μεταχείριση και τα μάλλον ευνοούμενα κράτη σε αυτές τις 
συμφωνίες οικονομικής ολοκλήρωσης. 

3. Βοηθητικές υπηρεσίες των αερομεταφορών 
α) υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών κατά τις 

οποίες ένα αεροσκάφος αποσύρεται από τη γραμμή 
β) πώληση και μάρκετινγκ υπηρεσιών αερομεταφορών 
γ) υπηρεσίες σχετικές με το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων 

(ΗΣΚ)· και 
δ) άλλες βοηθητικές υπηρεσίες των υπηρεσιών αερομεταφορών, 

όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους, υπηρεσίες ενοικίασης 
αεροσκαφών με πλήρωμα και υπηρεσίες διαχείρισης αερολι 
μένων. 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε χώρες βάσει διεθνούς συμφωνίας που 
αφορά βοηθητικές υπηρεσίες αερομεταφορών που έχει υπογραφεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

4. Μειονεκτούσες ομάδες Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει δικαιώματα ή προτιμήσεις σε κοινωνικά ή οικονομικά 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, στα άτομα που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο κράτος καθώς και στις εθνοτικές 
μειονότητες. 

5. Κοινωνικές υπηρεσίες Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών για την επιβολή του νόμου και σωφρονιστικών υπηρεσιών και των ακόλουθων υπηρεσιών στο βαθμό που είναι κοινωνικές υπηρεσίες 
που έχουν δημιουργηθεί ή διατηρηθεί για δημόσιους σκοπούς: ασφάλεια ή ασφάλιση εισοδήματος, κοινωνική ασφάλεια ή ασφάλιση, κοινωνική 
πρόνοια, δημόσια εκπαίδευση, υγεία και φροντίδα παιδιών.

EL 
L 127/1312 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα ΜΕΚ 

6. Υπηρεσίες επικοινωνίας 
— -Υπηρεσίες μετάδοσης 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών λόγω της 
εφαρμογής των μέτρων αμοιβαιότητας ή μέσω διεθνών συμφωνιών που αφορούν την κοινή χρήση φάσματος ραδιο-συχνοτήτων, την εγγύηση της 
πρόσβασης στην αγορά ή την εθνική μεταχείριση όσον αφορά τις υπηρεσίες μονόδρομης δορυφορικής μετάδοσης με δορυφόρο άμεσα οικιακής 
μετάδοσης (DTH) και άμεσης εκπομπής (DBS) των τηλεοπτικών προγραμμάτων και των ψηφιακών ακουστικών σημάτων. 

7. Υπηρεσίες μεταφορών 
— Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε χώρες βάσει διεθνούς συμφωνίας που 
αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές και έχει υπογραφεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

8. Υπηρεσίες μεταφορών 
— Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιβατών 

(Υπηρεσίες ταξί και τακτικά δρομολόγια οδικής μεταφοράς επι 
βατών) 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά τις 
υπηρεσίες ταξί και τα τακτικά δρομολόγια οδικής μεταφοράς επιβατών. 

9. Υπηρεσίες μεταφορών 
— Υπηρεσίες οδικών μεταφορών φορτίων 

(που δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς που 
συνδέονται με ταχυμεταφορές) 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά την 
οδική μεταφορά φορτίων, αλλά δεν περιλαμβάνονται οδικές μεταφορές φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια (εκτός από ενδομεταφορές) από διεθνείς 
μεταφορικές εταιρίες και υπηρεσίες οδικών μεταφορών που σχετίζονται με ταχυμεταφορές. 

10. Υπηρεσίες μεταφορών 
— -Υπηρεσίες μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και 

υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά τις 
υπηρεσίες μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και τις υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών. 

11. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
— Προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτιβάθμια και 

λοιπή εκπαίδευση 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά την 
προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση· τριτοβάθμια εκπαίδευση που συνδέεται με την υγεία και την ιατρική·τριτοβάθμια εκπαίδευση 
για μελλοντικούς δασκάλους της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· νομικές σπουδές για την απόκτηση επαγγελματικών 
τίτλων σπουδών· εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (εκτός από την εκπαίδευση ενηλίκων, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν 
χορηγούν ακαδημαϊκό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο)· και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης. 
Η καταχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται στη οργάνωση εκπαιδευτικών εξετάσεων για ξένη χρήση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η παρούσα συμφωνία δεν 
επηρεάζει στο ελάχιστο την εξουσία της Κορέας να επιλέγει και να εφαρμόζει εκπαιδευτικές εξετάσεις ή να διαμορφώνει τα σχολικά προγράμματα 
σύμφωνα με την εγχώρια εκπαιδευτική πολιτική. 

12. Κοινωνικές υπηρεσίες 
— Υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. 
Η καταχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται στα προτιμησιακά μέτρα που προβλέπονται στο νόμο για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των ελεύθερων 
οικονομικών ζωνών (Act on Designation and Management of Free Economic Zones) (Νόμος αριθ. 9216, 26 Δεκεμβρίου 2008), και στον ειδικό νόμο 
για τη θέσπιση της αυτοδιοικούμενης επαρχίας Jeju και τη δημιουργία ελεύθερης διεθνούς πόλης (Special Act on Establishment of Jeju Special Self- 
Governing Province and Creation of Free International City) (Νόμος αριθ.9526, 25 Μαρτίου 2009) όσον αφορά την ανάπτυξη ιατρικών εγκαταστάσεων, 
φαρμακείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων και την παροχή εξ αποστάσεως ιατρικών υπηρεσιών στις γεωγραφικές περιφέρειες που προσδιορίζονται 
στους προαναφερόμενους νόμους.

EL 
14.5.2011 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 127/1313
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Τομέας ή υποτομέας Περιγραφή του μέτρου που δείχνει την ασυμβατότητα με τα ΜΕΚ 

13. Υπηρεσίες αναψυχής πολιτισμού και αθλητισμού 
— Υπηρεσίες για την προώθηση κινηματογραφικών ταινιών, δια 

φήμισης, ή δραστηριοτήτων μετά την παραγωγή 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά τις 
υπηρεσίες για την προώθηση κινηματογραφικών ταινιών, διαφήμισης, ή δραστηριοτήτων μετά την παραγωγή. 

14. Υπηρεσίες μεταφορών 
— Θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και θαλάσσιες ενδομεταφορές 

Η Κορέα διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να διατηρήσει κάθε μέτρο που παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε άτομα άλλων χωρών όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών, θαλάσσιων ενδομεταφορών και τη λειτουργία κορεάτικων πλοίων, περιλαμβάνοντας τα 
ακόλουθα μέτρα: 
Ένα πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών πρέπει να λάβει άδεια από το Υπουργείο Γαιών, Μεταφορών και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, η χορήγηση της οποίας εξαρτάται από την εξέταση των οικονομικών αναγκών. 
Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές προορίζονται αποκλειστικά για κορεατικά πλοία. Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες μεταφορές 
μεταξύ λιμένων που βρίσκονται κατά μήκος όλης της κορεατικής χερσονήσου και σε γειτονικά νησιά. Ως κορεατικά πλοία νοούνται: 
α) πλοίο ιδιοκτησίας του κράτους, κρατικής επιχείρησης ή ιδρύματος που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Γαιών, Μεταφορών και Θαλάσσιων 

Υποθέσεων· 
β) πλοίο ιδιοκτησίας κορεάτη υπήκοου 
γ) πλοίο ιδιοκτησίας επιχείρησης που έχει συσταθεί βάσει του κορεατικού εμπορικού κώδικα· 
πλοίο ιδιοκτησίας επιχείρησης που έχει συσταθεί βάσει αλλοδαπής νομοθεσίας που έχει τα κεντρικά γραφεία στην Κορέα και ο dae-pyo-ja της οποίας 
(για παράδειγμα, κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος, πρόεδρος ή παρόμοιος κύριος ανώτερος υπάλληλος) είναι κορεάτης υπήκοος. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας, όλοι οι dae-pyo-ja πρέπει να είναι κορεάτες υπήκοοι.

EL 
L 127/1314 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14.5.2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Δ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δ ι α β ί β α σ η π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διασυνοριακής διαβίβασης πληροφοριών από τους προμηθευτές χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Η Κορέα έχει εκφράσει την πρόθεσή της να τροποποιήσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο ώστε να υιοθετήσει 
προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν τη διαβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών εκτός των συνόρων, ενώ παράλληλα θα 
αντιμετωπίσουν τομείς όπως η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των καταναλωτών, η απαγόρευση της μη εγκεκριμένης 
χρήσης ευαίσθητων πληροφοριών, η ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να έχουν 
πρόσβαση σε αρχεία προμηθευτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση τέτοιου είδους πληρο 
φοριών και τις απαιτήσεις για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων τεχνολογίας ( 1 ). 

Ε κ τ έ λ ε σ η τ ω ν ε ρ γ α σ ι ώ ν 

2. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι απορρέουν οφέλη αν επιτραπεί σε έναν προμηθευτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να εκτελεί 
ορισμένες εργασίες στην επικράτεια ενός μέρους στα κεντρικά γραφεία του ή άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις που βρί 
σκονται εντός ή εκτός της επικράτειας του μέρους. Στο βαθμό που είναι εφικτό, κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να 
επιτρέπει σε ένα γραφείο ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση να εκτελεί τέτοιες εργασίες οι οποίες γενικά περιλαμβάνουν, αλλά 
δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: 

α) εμπόριο και επεξεργασία συναλλαγών, περιλαμβανομένης της επιβεβαίωσης και της δήλωσης παραγωγής· 

β) εργασίες συναφείς με την τεχνολογία, όπως επεξεργασία δεδομένων ( 2 ), προγραμματισμός και ανάπτυξη συστημάτων· 

γ) διοικητικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, ταχυδρομικές ρυθμίσεις, 
σωματική ασφάλεια, διαχείριση χώρων γραφείων και γραμματειακή υποστήριξη· 

δ) δραστηριότητες ανθρωπίνων πόρων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης και της εκπαίδευσης· 

ε) εργασίες λογιστικής, περιλαμβανομένης της τραπεζικής συμφιλίωσης, κατάρτιση προϋπολογισμού, μισθοδοσία, φόροι, 
λογιστική συμφιλίωση και διαχείριση λογαριασμών πελατών και επιχειρήσεων· και 

στ) νομικές εργασίες, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της στρατηγικής επίλυσης διαφορών. 

3. Καμία διάταξη στην παράγραφο 2 δεν εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να απαιτήσει από έναν πάροχο χρηματοπιστω 
τικών υπηρεσιών που βρίσκεται στην επικράτειά του να διατηρεί ορισμένες εργασίες. 

4. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ένας πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που βρίσκεται στην επικράτεια ενός μέρους διατηρεί 
την τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις εργασίες που εκτελούνται από τα κεντρικά 
γραφεία ή ένα συνδεδεμένο γραφείο. 

Π α ρ ο χ ή α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ρ ο ς τ ο κ ο ι ν ό α π ό τ ι ς τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς 

5. Με τη ρύθμιση ασφαλιστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών ενός μέρους στο κοινό 
δεν πρέπει να παραχωρείται στον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών του μέρους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
τους παρόχους ιδιωτικών υπηρεσιών που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες στην επικράτεια του μέρους. 

6. Για το σκοπό αυτό, η Κορέα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μεριμνήσει ώστε η επιτροπή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
(στο εξής «ΕΧΥ») να ασκεί ρυθμιστική εποπτεία των υπηρεσιών πρωτασφάλισης που παρέχει το ταχυδρομείο της Κορέας στο 
κοινό και ότι αυτές οι υπηρεσίες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για ιδιώτες προμηθευτές που παρέχουν 
παρόμοιες υπηρεσίες πρωτασφάλισης στη έδαφός της ( 3 ). 

Τ ο μ ε α κ ο ί σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ί π ο υ π ω λ ο ύ ν α σ φ ά λ ι σ η 

7. Με τη ρύθμιση ασφαλιστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τομεακό συνεταιρισμό δεν πρέπει να παρέχεται στο συνεταιρι 
σμό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με ιδιώτες παρόχους παρόμοιων ασφαλιστικών υπηρεσιών. Στο μέτρο του 
δυνατού, ένα συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες σε υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς 
του συνεταιρισμούς με αυτούς που εφαρμόζει σε παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιώτες ασφαλιστές.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1315 

( 1 ) Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, τη διαβίβαση πληροφοριών με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων 
που επιβάλλονται στους προμηθευτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όσον αφορά τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας προέλευσής τους. 

( 2 ) Στο βαθμό που ένα μέρος είναι υποχρεωμένο βάσει του άρθρου 7.43 να επιτρέπει τη διαβίβαση πληροφοριών εκτός της επικράτειάς του, το 
ίδιο μέρος οφείλει επίσης να επιτρέπει την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών μετά τη διαβίβαση. 

( 3 ) Η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών που ανήκει στη 
δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει να προσφέρει υπηρεσίες πρωτασφάλισης στην επικράτειά της.
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8. Για το σκοπό αυτό, η ΕΧΥ πρέπει να ασκεί ρυθμιστική εποπτεία των υπηρεσιών που παρέχονται από τομεακούς συνεταιρι 
σμούς. Κατ' ελάχιστον, η Κορέα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το αργότερο τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας, η ΕΧΥ να ρυθμίζει τα ζητήματα φερεγγυότητας που σχετίζονται με την πώληση ασφάλισης από την εθνική 
ομοσπονδία γεωργικών συνεταιρισμών, την εθνική ομοσπονδία αλιευτικών συνεταιρισμών, την Korea Federation of Com
munity Credit Cooperatives και τη National Credit Union Federation of Korea. 

Α υ τ ο ρ ρ υ θ μ ι ζ ό μ ε ν ε ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς 

9. Το Ινστιτούτο Ασφαλιστικής Ανάπτυξης της Κορέας (Korea Insurance Development Institute) υπάγεται στις διατάξεις του 
άρθρου 7.40. Αυτή η επιβεβαίωση ισχύει με επιφύλαξη του καθεστώτος κάθε άλλου οργανισμού σε αυτόν ή άλλο υποτομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

10. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αν η ρυθμιστική αρχή κάθε μέρους εκχωρεί μια εργασία που σχετίζεται με την ασφάλιση σε 
αυτορυθμιζόμενη οργάνωση ή άλλο μη κυβερνητικό φορέα, η αρχή θα λάβει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 7.39 (Διαφάνεια) και το άρθρο 7.23.2 (Εγχώρια ρύθμιση) όσον αφορά τυχόν ενέργειες στις 
οποίες έχουν προβεί η οργάνωση ή άλλος μη κυβερνητικός φορέας βάσει της εργασίας που έχει εκχωρηθεί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως

EL L 127/1316 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1318 von 1432

www.parlament.gv.at



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΤ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

1. Για την Κορέα, 

Ως σύμβαση ΒΟΤ (Βuild, operate, transfer: κατασκευή, εκμετάλλευση, εξώ 
νηση) νοείται μια συμβατική διευθέτηση, κύριος σκοπός της οποίας είναι η 
κατασκευή ή αποκατάσταση υλικής υποδομής, εργοστασίου, κτηρίων, εγκα 
ταστάσεων ή άλλων κρατικών έργων και δυνάμει της οποίας, ως αντάλλαγμα 
για την εκτέλεση μιας συμβατικής διευθέτησης από τον προμηθευτή, ο 
αναθέτων εκχωρεί στον προμηθευτή, για συγκεκριμένη περίοδο, την προσω 
ρινή κυριότητα ή το δικαίωμα να ελέγχει, να εκμεταλλεύεται και να ζητά την 
καταβολή πληρωμής για τη χρήση των έργων για τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ως σύμβαση παραχώρησης δημόσιων έργων νοείται μια σύμβαση η οποία 
παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση δημόσιων έργων, εκτός 
από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυα 
σμό με καταβολή αμοιβής· 

ως σύμβαση δημόσιων έργων νοείται μια δημόσια σύμβαση που έχει ως 
αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, 
εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
τμήμα 51 της CPC (κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων) ή ενός έργου, 
είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή· και 

ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή 
εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να εκτελεί αυτό καθαυτό 
μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 

Άρθρο 2 

Κανόνες εφαρμοστέοι στις συμβάσεις BOT και στις συμβάσεις 
παραχώρησης δημόσιων έργων 

Εθνική μεταχείριση και αποφυγή διακρίσεων 

1. Όσον αφορά όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες 
και τις πρακτικές σχετικά με τις συμβάσεις ΒΟΤ ή τις συμβάσεις παραχώ 
ρησης δημόσιων έργων που καλύπτονται από το άρθρο 3 του παρόντος 
παραρτήματος, κάθε συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των 
οικείων φορέων που προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων, χορηγεί αμέσως 
και άνευ όρων στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους προμηθευτές του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχεί 
ριση που το συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των οικείων 
φορέων που προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων, χορηγεί στα εγχώρια 
αγαθά, τις εγχώριες υπηρεσίες και τους εγχώριους προμηθευτές. 

2. Όσον αφορά όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες 
και τις πρακτικές σχετικά με τις συμβάσεις ΒΟΤ ή τις συμβάσεις παραχώ 
ρησης δημόσιων έργων που καλύπτονται από το άρθρο 3 του παρόντος 
παραρτήματος, ένα συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των οικείων 
φορέων που προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων, δεν επιφυλάσσει σε τοπικά 
εγκατεστημένο προμηθευτή του άλλου μέρους λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
από ό,τι σε άλλον τοπικά εγκατεστημένο προμηθευτή ανάλογα με το βαθμό 
ξένης συμμετοχής ή ιδιοκτησίας. 

Ανακοίνωση πρόθεσης για τη σύναψη σύμβασης 

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι ένας φορέας που προτίθε 
ται να συνάψει σύμβαση δημοσιεύει ανακοίνωση για την πρόθεσή του να 
συνάψει σύμβαση BOT ή σύμβαση παραχώρησης δημόσιων έργων που 
καλύπτεται από το άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος σε κατάλληλο 
επίσημο έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο που απαριθμείται στο άρθρο 4 του 
παρόντος παραρτήματος. Στις ανακοινώσεις έχουν δωρεάν πρόσβαση οι 
ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης, εφόσον 

είναι δυνατόν, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να υποβάλουν προσφορές ή 
αιτήσεις συμμετοχής στην εν λόγω σύμβαση. Κάθε ανακοίνωση πρόθεσης για 
τη σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα που προβαίνει στη σύναψη 
σύμβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να 
επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι με το φορέα και να λάβουν όλα τα 
σχετικά έγγραφα που αφορούν τη σύμβαση· 

β) περιγραφή της σύμβασης· 

γ) τη διεύθυνση και την προθεσμία για την υποβολή προσφορών ή αιτή 
σεων συμμετοχής· 

δ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι 
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής· 

ε) κατάλογο και σύντομη περιγραφή των όρων συμμετοχής των προμηθευ 
τών· και 

στ) τα κυριότερα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. 

Δημοσίευση της ανάθεσης 

4. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ανάθεση της σύμβασης 
που καλύπτεται από το άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος, κάθε συμ 
βαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι η ανάθεση της σύμβασης δημοσιοποιείται 
σε κατάλληλο επίσημο έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο που απαριθμείται στο 
άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος, και αναφέρει την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του φορέα που συνάπτει τη σύμβαση και του αναδόχου της 
σύμβασης. 

Επανεξέταση 

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματικό 
σύστημα επανεξέτασης των αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές τις οποίες 
αφορά το παρόν παράρτημα. Η υποχρέωση αυτή δεν συνεπάγεται τη δημι 
ουργία ειδικού συστήματος διοικητικής ή δικαστικής επανεξέτασης. 

Άλλοι κανόνες και διαδικασίες 

6. Τηρουμένων των παραγράφων 1 έως 5, το παρόν παράρτημα δεν θίγει 
τα μέτρα που λαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη για να ενθαρρύνουν τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε συμβάσεις ΒΟΤ ή σε 
συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. 

Ασφάλεια και γενικές εξαιρέσεις 

7. Καμία διάταξη του παρόντος παραρτήματος δεν ερμηνεύεται κατά την 
έννοια ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να λάβουν μέτρα ή να μην 
αποκρύψουν πληροφορίες που θεωρούν αναγκαίες για την προστασία των 
ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας όσον αφορά προμήθειες όπλων, πολεμο 
φοδίων ή πολεμικού υλικού ή προμήθειες απολύτως απαραίτητες για την 
εθνική ασφάλεια ή για σκοπούς εθνικής άμυνας. 

8. Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής 
μεταχείρισης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στα οποία επικρατούν 
παρόμοιες συνθήκες ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου, 
καμία από τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος δεν μπορεί να θεωρη 
θεί ότι εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν ή να επιβάλουν μέτρα 
τα οποία: 

α) είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ηθικής, τάξης ή ασφά 
λειας· 

β) είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, 
των ζώων ή των φυτών· 

γ) είναι αναγκαία για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας· ή 

δ) αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων ή εργασίας στις φυλακές.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1317
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Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη 

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στις συμβάσεις ΒΟΤ και στις συμ 
βάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 
15 000 000 ΕΤΔ (ΕΤΔ=ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα). 

2. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το παρόν παράρτημα καλύπτει τις 
συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων των φορέων που απαριθμούνται 
στα παραρτήματα 1 και 2 του προσαρτήματος Ι της συμφωνίας της Ευρω 
παϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ 1994) και στα αντίστοιχα 
παραρτήματα τυχόν συμφωνίας που αντικαθιστά ή τροποποιεί την ΣΔΣ 
1994 στους τομείς που αφορά το παρόν. 

3. Όσον αφορά την Κορέα, το παρόν παράρτημα καλύπτει τις συμβάσεις 
ΒΟΤ των φορέων που απαριθμούνται στα παραρτήματα 1 και 2 του προ 
σαρτήματος Ι ΣΔΣ 1994 της Κορέας και στα αντίστοιχα παραρτήματα τυχόν 
συμφωνίας που αντικαθιστά ή τροποποιεί τη ΣΔΣ 1994 και, πέραν αυτών, 
τις συμβάσεις ΒΟΤ όλων των τοπικών κυβερνήσεων ( 1 ) που έχουν την έδρα 
τους στα Seoul City, Busan City, Incheon City και Gyonggi-do. 

Άρθρο 4 

Μέσα δημοσίευσης 

1. Για την Κορέα, 

η αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου κάθε φορέα που απαριθμείται στα 
παραρτήματα 1 και 2 του προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ 1994 της Κορέας και 
στα αντίστοιχα παραρτήματα συμφωνίας που αντικαθιστά ή τροποποιεί τη 
ΣΔΣ 1994, και όλων των τοπικών κυβερνήσεων που έχουν την έδρα τους 
στα Seoul City, Busan City, Incheon City και Gyonggi-do, καθώς και ο 
ημερήσιος Τύπος. 

2. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το σύστημα πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις: 

http://simap.europa.eu/index_en.html 

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EL L 127/1318 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Για την Κορέα, ως τοπική κυβέρνηση νοείται η τοπική κυβέρνηση όπως ορίζεται στο 
νόμο περί τοπικής αυτονομίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10-Α 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΜΕΡΟΣ A 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ( 1 ) ( 2 ) 

(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.18.4) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Tiroler Speck Χοιρομέρι 

Steirischer Kren Αγριοραπάνια 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

České pivo Μπύρα 

Budějovické pivo Μπύρα 

Budějovický měšťanský var Μπύρα 

Českobudějovické pivo Μπύρα 

Žatecký chmel Λυκίσκος 

ΓΑΛΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Comté Τυρί 

Reblochon Τυρί 

Roquefort Τυρί 

Camembert de Normandie Τυρί 

Brie de Meaux Τυρί

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1319 

( 1 ) Οι λέξεις με πλάγιους χαρακτήρες δεν αποτελούν μέρος της γεωγραφικής ένδειξης. 
( 2 ) Όπου η γεωγραφική ένδειξη εμφανίζεται ως εξής: «Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi», αυτό σημαίνει ότι και οι δύο όροι μπορούν να 

χρησιμποιηθούν μαζί ή ο καθένας μόνος του ξεχωριστά.
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Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Emmental de Savoie Τυρί 

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen 
mi-cuits 

Δαμάσκηνα, ξηρά μαγειρεμένα 

Huîtres de Marennes-Oléron Στρείδια 

Canards à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord, Quercy) 

Λιπαρό συκώτι πάπιας (φουά-γκρα) 

Jambon de Bayonne Χοιρομέρι 

Huile d'olive de Haute-Provence Ελαιόλαδο 

Huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence 

Αιθέριο έλαιο λεβάντας 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Bayerisches Bier Μπύρα 

Münchener Bier Μπύρα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Ελιά Καλαμάτας (μεταγραφή στο 
λατινικό αλφάβητο: Elia Kalamatas) 

Ελιές 

Μαστίχα Χίου (μεταγραφή στο λατι 
νικό αλφάβητο: Masticha Chiou) 

Μαστίχα 

Φέτα (μεταγραφή στο λατινικό αλφά 
βητο: Feta) 

Τυρί

EL L 127/1320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi Σαλάμι 

ΙΤΑΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Aceto balsamico Tradizionale di 
Modena 

Άρτυμα 

Cotechino Modena Χοιρινό λουκάνικο 

Zampone Modena Χοιρινό κρέας 

Mortadella Bologna Μορταδέλα 

Prosciutto di Parma Χοιρομέρι 

Prosciutto di S. Daniele Χοιρομέρι 

Prosciutto Toscano Χοιρομέρι 

Provolone Valpadana Τυρί 

Taleggio Τυρί 

Asiago Τυρί 

Fontina Τυρί 

Gorgonzola Τυρί

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1321
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Grana Padano Τυρί 

Mozzarella di Bufala Campana Τυρί 

Parmigiano Reggiano Τυρί 

Pecorino Romano Τυρί 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Queijo de São Jorge Τυρί 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Baena Ελαιόλαδο 

Sierra Mágina Ελαιόλαδο 

Aceite del Baix-Ebre-Montsía / Oli 
del Baix Ebre-Montsià 

Ελαιόλαδο 

Aceite del Bajo Aragón Ελαιόλαδο 

Antequera Ελαιόλαδο 

Priego de Córdoba Ελαιόλαδο 

Sierra de Cádiz Ελαιόλαδο 

Sierra de Segura Ελαιόλαδο 

Guijuelo Χοιρομέρι

EL L 127/1322 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Jamón de Huelva Χοιρομέρι 

Jamón de Teruel Χοιρομέρι 

Salchichón de Vic / Llonganissa de 
Vic 

Λουκάνικο 

Mahón-Menorca Τυρί 

Queso Manchego Τυρί 

Cítricos Valencianos / 
Cítrics Valencians 

Εσπεριδοειδή 

Jijona Αμυγδαλωτό 

Turrón de Alicante Προϊόν ζαχαροπλαστικής 

Azafrán de la Mancha Κρόκος (ζαφορά) 

ΜΕΡΟΣ B 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.18.3) 

Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Transcription into Latin alphabet 

(Boseong Green Tea) 

Πράσινο τσάι Boseong Nokcha 

(Hadong Green Tea) 

Πράσινο τσάι Hadong Nokcha 

(Gochang Black Raspberry Wine) 

Κρασί από μαύρα σμέουρα Gochang Bokbunjaju 

(Seosan Garlic) 

Σκόρδο Seosan Maneul

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1323
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Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Transcription into Latin alphabet 

(Yeongyang Red Pepper Powder) 

Σκόνη κόκκινου πιπεριού Yeongyang Gochutgaru 

(Uiseong Garlic) 

Σκόρδο Uiseong Maneul 

(Goesan Red Pepper Dried) 

Κόκκινο πιπέρι Goesan Gochu 

(Sunchang Traditional Gochujang) 

Gochujang Sunchang Jeontong Gochujang 

(Goesan Red Pepper Powder) 

Σκόνη κόκκινου πιπεριού Goesan Gochutgaru 

(Seongju Chamoe) 

Πεπόνι Ανατολής Seongju Chamoe 

(Haenam Winter Baechu) 

Κινέζικο λάχανο Haenam Gyeoul Baechu 

(Icheon Rice) 

Ρύζι Icheon Ssal 

(Cheorwon Rice) 

Ρύζι Cheorwon Ssal 

(Goheung Yuja) 

Κίτρο Goheung Yuja 

(Hongcheon Waxy Corn) 

Κηρώδες καλαμπόκι Hongcheon Charoksusu 

(Ganghwa Mugwort) 

Αψίνθιο το κοινό Ganghwa Yakssuk 

(Hoengseong Hanwoo Beef) 

Βόειο κρέας Hoengseong Hanwoogogi 

(Jeju Pork) 

Κρέας χοιροειδών Jeju Dwaejigogi 

(Korean Red Ginseng) 

Κόκκινο τζίνσενγκ Goryeo Hongsam 

(Korean White Ginseng) 

Άσπρο τζίνσενγκ Goryeo Baeksam

EL L 127/1324 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Transcription into Latin alphabet 

(Korean Taekuk Ginseng) 

Τζίνσενγκ Taekuk Goryeo Taekuksam 

(Chungju Apple) 

Μήλο Chungju Sagwa 

(Miryang Eoreumgol Apple) 

Μήλο Miryang Eoreumgol Sagwa 

(Jeongseon Hwanggi) 

Ρίζα αστραγάλου του γλυκύφυλλου Jeongseon Hwanggi 

(Namhae Garlic) 

Σκόρδο Namhae Maneul 

(Danyang Garlic) 

Σκόρδο Danyang Maneul 

(Changnyeong Onion) 

Κρεμμύδι Changnyeong Yangpa 

(Muan Onion) 

Κρεμμύδι Muan Yangpa 

(Yeoju Rice) 

Ρύζι Yeoju Ssal 

(Muan White Lotus Tea) 

Τσάι λευκού λωτού Muan Baengnyeoncha 

(Cheongsong Apple) 

Μήλο Cheongsong Sagwa 

(Gochang Black Raspberry) 

Μαύρα σμέουρα Gochang Bokbunja 

(Gwangyang Maesil) 

Βερίκοκο Gwangyang Maesil 

(Jeongseon Waxy Corn) 

Κηρώδες καλαμπόκι Jeongseon Charoksusu 

(Chinbu Dangui) 

Ρίζα Angelica Gigas Nakai Chinbu Dangui 

(Korean Fresh Ginseng) 

Νωπό τζίνσενγκ Goryeo Susam

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1325
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Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Transcription into Latin alphabet 

(Cheongyang Hot Pepper) 

Κόκκινο πιπέρι Cheongyang Gochu 

(Cheongyang Powdered Hot Pepper) 

Σκόνη κόκκινου πιπεριού Cheongyang Gochutgaru 

(Haenam Sweet Potato) 

Γλυκοπατάτα Haenam Goguma 

(Yeongam Fig) 

Σύκο Yeongam Muhwagwa 

(Yeoju Sweet Potato) 

Γλυκοπατάτα Yeoju Goguma 

(Haman Watermelon) 

Καρπούζι Haman Subak 

(Korean Ginseng Products) 

Προϊόντα λευκού τζίνσενγκ ή τζίν 
σενγκ Taekuk 

Goryeo Insamjepum 

(Korean Red Ginseng Products) 

Προϊόντα κόκκινου τζίνσενγκ Goryeo Hongsamjepum 

(Gunsan Glutinous Barley) 

Κριθή Gunsan Chalssalborissal 

(Jeju Green Tea) 

Πράσινο τσάι Jeju Nokcha 

(Hongcheon Hanwoo) 

Βόειο κρέας Hongcheon Hanwoo 

(Yangyang Pine-mushroom) 

Μανιτάρια τύπου Tricholoma 
matsutake 

Yangyang Songibeoseot 

(Jangheung Oak-mushroom) 

Μανιτάρια τύπου Lentinus edodes 
(shiitake) 

Jangheung Pyogobeoseot 

(Sancheong Persimmon Dried) 

Διόσπυρος αποξηραμένος Sancheong Gotgam 

(Jeongan Chestnut) 

Κάστανα Jeongan Bam 

(Ulleungdo Samnamul) 

Aruncus dioicus Ulleungdo Samnamul

EL L 127/1326 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Προστατευόμενη ονομασία Προϊόν Transcription into Latin alphabet 

(Ulleungdo Miyeokchwi) 

Επουλωτικό η χρυσή ράβδος Ulleungdo Miyeokchwi 

(Ulleungdo Chamgobi) 

Φτέρη Ulleungdo Chamgobi 

(Ulleungdo Bujigaengi) 

Αστράκι Ulleungdo Bujigaengi 

(Gyeongsan Jujube) 

Jujube (χουρμάς) Gyeongsan Daechu 

(Bonghwa Pine-mushroom) 

Μανιτάρια τύπου Tricholoma 
matsutake 

Bonghwa Songi 

(Cheongyang Gugija) 

Λύκιο Cheongyang Gugija 

(Sangju Persimmon Dried) 

Διόσπυρος αποξηραμένος Sangju Gotgam 

(Namhae Changsun Fern) 

Φτέρη Namhae Changsun Gosari 

(Yeongdeok Pine-mushroom) 

Μανιτάρια τύπου Tricholoma 
matsutake 

Yeongdeok Songi 

(Gurye Corni fructus) 

Κράνα Gurye Sansuyu 

(Gwangyang baekunsan Acer mono 
sap) 

Σιρόπι σφενδάμνου Gwangyang baekunsan Gorosoe

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1327
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10-B 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ A 

ΟΙΝΟΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ( 1 ) 

(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.19.1) 

ΤΜΗΜΑ 1 

Οίνοι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΓΑΛΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Beaujolais 

Bordeaux 

Bourgogne 

Chablis 

Champagne 

Graves 

Médoc 

Moselle 

Saint-Emilion 

Sauternes 

Haut-Médoc 

Alsace 

Côtes du Rhône 

Languedoc 

Côtes du Roussillon 

Châteauneuf-du-Pape 

Côtes de Provence 

Margaux 

Touraine 

Anjou 

Val de Loire

EL L 127/1328 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Οι λέξεις με πλάγιους χαρακτήρες δεν αποτελούν μέρος της γεωγραφικής ένδειξης.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Mittelrhein 

Rheinhessen 

Rheingau 

Mosel 

ΕΛΛΑΔΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Ρετσίνα (μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο Retsina) 

Σάμος (μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο Samos) 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Tokaj 

ΙΤΑΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Chianti 

Marsala 

Asti 

Barbaresco 

Bardolino 

Barolo 

Brachetto d'Acqui 

Brunello di Montalcino 

Vino nobile di Montepulciano 

Bolgheri Sassicaia 

Dolcetto d'Alba 

Franciacorta 

Lambrusco di Sorbara 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 

Montepulciano d'Abruzzo 

Soave

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1329
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Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Campania 

Sicilia 

Toscana 

Veneto 

Conegliano Valdobbiadene 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Madeira 

Porto ή Port 

Douro 

Dão 

Bairrada 

Vinho Verde 

Alentejo 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Dealu Mare 

Murfatlar 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Tokajská ή Tokajský ή Tokajské 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Málaga 

Rioja 

Jerez – Xérès – Sherry ή Jerez ή Xérès ή Sherry 

Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda 

La Mancha 

Cava

EL L 127/1330 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1332 von 1432

www.parlament.gv.at



Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Navarra 

Valencia 

Somontano 

Ribera del Duero 

Penedés 

Bierzo 

Ampurdán-Costa Brava 

Priorato ή Priorat 

Rueda 

Rías Baixas 

Jumilla 

Toro 

Valdepeñas 

Cataluña 

Alicante 

ΤΜΗΜΑ 2 

Αποστάγματα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1 ) ( 2 ) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Jägertee / Jagertee / Jagatee 

Inländerrum 

Korn / Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Προϊόν Αυστρίας, Βελγίου (γερμανόφωνη κοινότητα), Γερμανίας. 

ΒΕΛΓΙΟ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Korn / Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Προϊόν Αυστρίας, Βελγίου (γερμανόφωνη κοινότητα), Γερμανίας.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1331 

( 1 ) Οι όροι με πλάγιους χαρακτήρες δεν αποτελούν μέρος της γεωγραφικής ένδειξης. 
( 2 ) Όταν μια γεωγραφική ένδειξη παρουσιάζεται ως εξής: «Korn / Kornbrand», σημαίνει ότι αμφότεροι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ταυτόχρονα ή ο καθένας ξεχωριστά.
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ΚΥΠΡΟΣ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Ούζο ( 1 ) 

( 1 ) Προϊόν Κύπρου ή Ελλάδας. 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Vodka of Finland 

Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur 

ΓΑΛΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Cognac 

Armagnac 

Calvados 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Korn / Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Προϊόν Αυστρίας, Βελγίου (γερμανόφωνη κοινότητα), Γερμανίας. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Ούζο ( 1 ) 

( 1 ) Προϊόν Κύπρου ή Ελλάδας. 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Törkölypálinka 

Pálinka 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Irish whiskey / Irish whisky 

ΙΤΑΛΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Grappa

EL L 127/1332 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Polska Wódka / Polish Vodka 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aroma
tyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal 
vodka from the North Podlasie Lowland aromatised 
with an extract of bison grass 

Polska Wiśniówka / Polish Cherry 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Brandy de Jerez 

Pacharán 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Swedish Vodka 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit 

Svensk Punsch / Swedish Punch 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο κορεατικό αλφάβητο 

Scotch Whisky 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΟΙΝΟΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.19.2) 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 

Προστατευόμενη ονομασία Μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο 

(Jindo Hongju) 

Jindo Hongju

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1333
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως

EL L 127/1334 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. Για να προαγάγουν την επίτευξη των στόχων του κεφαλαίου δεκατρία και να συνδράμουν στην εκπλήρωση των υποχρε 
ώσεών τους σύμφωνα μ’ αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν καταρτίσει τον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο τομέων συνεργασίας: 

α) ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής στην αειφόρο ανάπτυξη και 
τους τρόπους ενίσχυσης, πρόληψης ή μετριασμού αυτών, λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις επιπτώσεων αειφορίας που πραγ 
ματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη· 

β) συνεργασία σε διεθνή φόρα αρμόδια για κοινωνικές ή περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου και της αειφόρου ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του ΠΟΕ, της ΔΟΕ, του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον και πολυμερών περιβαλλο 
ντικών συμφωνιών· 

γ) συνεργασία με σκοπό την προαγωγή της κύρωσης θεμελιωδών και άλλων συμβάσεων της ΔΟΕ και πολυμερών περιβαλλο 
ντικών συμφωνιών με αντίκτυπο στο εμπόριο· 

δ) ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της υποχρέωσης λογοδοσίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικής εφαρμογής και συνέχειας των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών, 
του δίκαιου και ηθικού εμπορίου, των ιδιωτικών και δημόσιων συστημάτων πιστοποίησης και επισήμανσης, συμπεριλαμβα 
νομένων της οικολογικής επισήμανσης και των «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων· 

ε) ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών κανονισμών, κανόνων και προτύπων στο εμπόριο. 

στ) συνεργασία σχετικά με πτυχές του σημερινού και μελλοντικού διεθνούς συστήματος κλιματικής αλλαγής που συνδέονται με 
το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που συνδέονται με τις παγκόσμιες αγορές διοξειδίου του άνθρακα, 
τρόπους αντιμετώπισης των αρνητικών επιδράσεων του εμπορίου στο κλίμα καθώς και μέσα για την προαγωγή τεχνολογιών 
χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης· 

ζ) συνεργασία σχετικά με πτυχές της βιοποικιλότητας που συνδέονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που 
σχετίζονται με τα βιοκαύσιμα· 

η) συνεργασία σχετικά με μέτρα για την προώθηση πρακτικών αειφόρου αλιείας τα οποία συνδέονται με το εμπόριο· 

θ) συνεργασία σχετικά με μέτρα για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών τα οποία συνδέονται με το εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την παράνομη υλοτομία· 

ι) συνεργασία σχετικά με πτυχές των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών που συνδέονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβα 
νομένων των πτυχών που σχετίζονται με την τελωνειακή συνεργασία· 

ια) συνεργασία σχετικά με πτυχές της ατζέντας της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία που συνδέονται με το εμπόριο, συμπερι 
λαμβανομένων των πτυχών σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ εμπορίου και πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, της 
προσαρμογής στην αγορά εργασίας, των βασικών προτύπων εργασίας, των στατιστικών για την εργασία, της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού και της διά βίου μάθησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, του κοινωνικού 
διαλόγου και της ισότητας των φύλων· 

ιβ) ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σχέση μεταξύ πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και διεθνών εμπορικών κανόνων· ή 

ιγ) άλλες μορφές περιβαλλοντικής συνεργασίας όπως κρίνουν κατάλληλο τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα ήταν επιθυμητό οι δραστηριότητες συνεργασίας που αναπτύσσονται από αυτά 
να μπορούν να έχουν την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή και όφελος.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1335
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14-Α 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 1 

Στόχος 

Στόχος του παρόντος παραρτήματος είναι να διευκολύνει την εξεύρεση 
αμοιβαία συμφωνημένης λύσης όσον αφορά τα μη δασμολογικά μέτρα 
που επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
μέσω συνεκτικής και μη χρονοβόρου διαδικασίας με τη βοήθεια διαμεσολα 
βητή. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο μηχανισμός διαμεσολάβησης εφαρμόζεται σε κάθε μέτρο, πλην των 
δασμών, το οποίο κάποιο συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι επηρεάζει αρνη 
τικά το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και το οποίο συνδέεται 
με οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στην πρόσβαση στην αγορά σε εμπο 
ρεύματα ( 1 ) που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο δύο (Εθνική μεταχείριση και 
πρόσβαση των εμπορευμάτων στην αγορά) και στα συναφή παραρτήματα. 

ΤΜΗΜΑ A 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Άρθρο 3 

Έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος να εισέλθει σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Η 
αίτηση αυτή απευθύνεται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος γραπτώς. Η αίτηση 
είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να παρουσιάζει σαφώς τις ανησυχίες του 
αιτούντος μέρους και: 

α) προσδιορίζει το εν λόγω ειδικό μέτρο· 

β) παρέχει δήλωση των υποτιθέμενων αρνητικών συνεπειών τις οποίες το 
αιτόν συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το μέτρο έχει στο εμπόριο μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών· και 

γ) εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το αιτόν συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι 
οι εν λόγω εμπορικές συνέπειες συνδέονται με το μέτρο. 

2. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση αυτή εξε 
τάζει ευνοϊκά την αίτηση και παρέχει γραπτή απάντηση στην αίτηση εντός 
15 ημερών από την παραλαβή της. 

Άρθρο 4 

Επιλογή διαμεσολαβητή 

1. Με την εκκίνηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα συμβαλλόμενα 
μέρη ενθαρρύνονται να συμφωνήσουν ποιος θα είναι ο διαμεσολαβητής το 
αργότερο 15 ημέρες μετά την παραλαβή της απάντησης στην αίτηση. Εάν τα 
συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιος θα είναι ο διαμε 
σολαβητής εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, το κάθε μέρος 
μπορεί να ζητήσει διορισμό διαμεσολαβητή με κλήρο. Εντός πέντε ημερών 
από την υποβολή της αίτησης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταρτίζει κατά 
λογο τουλάχιστον τριών ατόμων που δεν είναι υπήκοοι του εν λόγω μέρους, 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και μπορούν να ενεργήσουν 
ως διαμεσολαβητής. Εντός πέντε ημερών από την υποβολή του καταλόγου, 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιλέγει τουλάχιστον ένα όνομα από τον κατά 
λογο του άλλου μέρους. Ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου ή ο εκπρό 
σωπος του προέδρου επιλέγει στη συνέχεια τον διαμεσολαβητή με κλήρο 
από τα επιλεγμένα ονόματα. Η επιλογή με κλήρο γίνεται παρουσία των 
εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών και εντός 15 ημερών από την 
υποβολή της αίτησης για ορισμό με κλήρο. 

2. Ο διαμεσολαβητής είναι εμπειρογνώμονας στο αντικείμενο το οποίο 
αφορά το συγκεκριμένο μέτρο ( 2 ). Ο διαμεσολαβητής επικουρεί, κατά αμε 
ρόληπτο και διαφανή τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να επέλθει σαφή 
νεια ως προς το μέτρο και τις πιθανές εμπορικές συνέπειες και να επιτευχθεί 
αμοιβαία συμφωνημένη λύση. 

Άρθρο 5 

Κανόνες της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

1. Στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, εντός 10 ημερών από το διορισμό 
του διαμεσολαβητή, το συμβαλλόμενο μέρος που έχει ξεκινήσει τη διαδικα 
σία διαμεσολάβησης υποβάλλει, γραπτώς, λεπτομερή περιγραφή του προ 
βλήματος στο διαμεσολαβητή και στο άλλο μέρος, ειδικότερα δε της λει 
τουργίας του συγκεκριμένου μέτρου και των εμπορικών συνεπειών του. 
Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της ανωτέρω περιγραφής, 
το άλλο μέρος μπορεί να παράσχει, γραπτώς, τις παρατηρήσεις του για την 
περιγραφή του προβλήματος. Κάθε μέρος μπορεί να συμπεριλάβει στην 
περιγραφή ή στις παρατηρήσεις του κάθε πληροφορία που κρίνει σχετική. 

2. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τον πιο κατάλ 
ληλο τρόπο διεξαγωγής του αρχικού σταδίου, ειδικότερα δε αν θα διαβου 
λευτεί με τα μέρη από κοινού ή ξεχωριστά, αν θα επιδιώξει την βοήθεια 
σχετικών εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών ή θα διαβουλευτεί με 
αυτούς. 

3. Μετά το αρχικό στάδιο, ο διαμεσολαβητής μπορεί να παράσχει συμ 
βουλευτική γνώμη και να προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη λύση προς 
εξέταση. Σε κάθε τέτοια γνώμη, ο διαμεσολαβητής δεν εξετάζει κατά 
πόσον το υπόψη μέτρο είναι συνεκτικό με την παρούσα συμφωνία ή όχι· 
ούτε και αμφισβητεί τη νομιμότητα των πολιτικών στόχων του μέτρου. Ο 
διαμεσολαβητής μπορεί να συναντά μεμονωμένα ή από κοινού τα συμβαλ 
λόμενα μέρη προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη μιας αμοιβαία συμ 
φωνημένης λύσης. Αυτό το στάδιο της διαδικασίας ολοκληρώνεται, κατά 
κανόνα, σε 60 ημέρες από την ημερομηνία του ορισμού του διαμεσολαβητή. 

4. Η διαδικασία είναι εμπιστευτική και πραγματοποιείται στο έδαφος του 
μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ή, με αμοιβαία συμφωνία, σε κάθε 
άλλο τόπο ή με κάθε άλλο μέσο. 

5. Η διαδικασία περατώνεται: 

α) με την υπογραφή συμφωνίας διευθέτησης από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
κατά την ημερομηνία της εν λόγω υπογραφής· 

β) με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, κατά την ημερομηνία της εν λόγω συμφωνίας· 

γ) με γραπτή δήλωση του διαμεσολαβητή, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
συμβαλλόμενα μέρη, ότι δεν αιτιολογούνται πλέον περαιτέρω προσπά 
θειες σε πλαίσιο διαμεσολάβησης· ή

EL L 127/1336 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η πρόσβαση στην αγορά όσον 
αφορά εμπορεύματα καλύπτει την πρόσβαση στη μη γεωργική αγορά (NAMA) 
και τους συναφείς εμπορικούς κανόνες της, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
αποκατάστασης, των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο, των υγειονομικών και φυτοϋ 
γειονομικών μέτρων, της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, των κανόνων 
καταγωγής, των διασφαλίσεων και των κλαδικών παραρτημάτων στο κεφάλαιο δύο 
(Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των εμπορευμάτων στην αγορά). Εξαιρεί τις 
συναλλαγές στον τομέα γεωργικών προϊόντων, υπηρεσιών και εγκατάστασης, πολιτι 
στικής συνεργασίας, δημόσιων συμβάσεων, ανταγωνισμού, δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και κινήσεων κεφαλαίων και εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης.. 

( 2 ) Παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις σχετικά με πρότυπα και τεχνικές απαιτήσεις, ο 
διαμεσολαβητής πρέπει να έχει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των σχετικών διεθνών 
οργανισμών δημιουργίας προτύπων.
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δ) με γραπτή δήλωση συμβαλλόμενου μέρους μετά τη διερεύνηση αμοιβαία 
συμφωνημένων λύσεων βάσει της διαδικασίας διαμεσολάβησης και αφού 
έχουν εξεταστεί τυχόν συμβουλευτικές γνώμες και προτάσεις από τον 
διαμεσολαβητή. 

ΤΜΗΜΑ B 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

Άρθρο 6 

Εφαρμογή αμοιβαία συμφωνημένης λύσης 

1. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει σε κάποια λύση, κάθε 
μέρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμόσει την αμοιβαία 
συμφωνηθείσα λύση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

2. Το συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής ενημερώνει το άλλο μέρος γρα 
πτώς για τυχόν βήματα ή μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της 
αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 7 

Σχέση με την επίλυση διαφορών 

1. Η διαδικασία βάσει αυτού του μηχανισμού διαμεσολάβησης δεν προ 
βλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διαδικασίες επίλυσης διαφορών 
βάσει αυτής ή κάποιας άλλης συμφωνίας. Σε αυτές τις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν βασίζεται σε ούτε εισάγει ως απο 
δεικτικά στοιχεία: 

α) θέσεις που ελήφθησαν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά τη διάρ 
κεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης· 

β) το γεγονός ότι το άλλο μέρος έχει επισημάνει τη βούλησή του να δεχτεί 
μια λύση στο μη δασμολογικό μέτρο που αποτελεί αντικείμενο της 
διαμεσολάβησης· ή 

γ) προτάσεις που γίνονται από τον διαμεσολαβητή. 

2. Ο μηχανισμός διαμεσολάβησης παρέχεται με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών βάσει του 
κεφαλαίου δεκατέσσερα (Επίλυση διαφορών). 

Άρθρο 8 

Προθεσμίες 

Κάθε προθεσμία που αναφέρεται στο παρόν παράρτημα μπορεί να παρατεί 
νεται με αμοιβαία συμφωνία των μερών. 

Άρθρο 9 

Έξοδα 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιβαρύνεται με τα έξοδά του που προέρ 
χονται από τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμεσολάβησης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μοιράζονται τις δαπάνες που απορρέουν από 
οργανωτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του διαμεσολα 
βητή. 

Άρθρο 10 

Επανεξέταση 

1. Τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 καθίσταται αντικεί 
μενο του μηχανισμού διαμεσολάβησης, αν τα μέλη του ΠΟΕ συμφωνούν για 
τη δημιουργία ενός αντίστοιχου μηχανισμού ( 1 ) που να καλύπτει το ζήτημα 
αυτό. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής αρχίζει από την ημερομηνία εφαρ 
μογής της τελευταίας συμφωνίας. Αυτό ισχύει επίσης για τυχόν περαιτέρω 
επεκτάσεις του πεδίου εφαρμογής του αντίστοιχου μηχανισμού του ΠΟΕ. 

2. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάγκη 
τροποποίησης του μηχανισμού διαμεσολάβησης με βάση την εμπειρία που 
αποκτήθηκε και την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου μηχανισμού στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1337 

( 1 ) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ως «αντίστοιχος μηχανισμός» νοείται ο 
μηχανισμός που προτείνεται από την Αφρικανική ομάδα, τον Καναδά, την Ευρω 
παϊκή Ένωση, την ομάδα ΛΑΧ, την ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών ΝΑΜΑ -11, 
τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, το Πακιστάν και την Ελβετία στο έγγραφο 
TN/MA/W/88 της 23ης Ιουλίου 2007, «Μη δασμολογικοί φραγμοί — Πρόταση 
για τις διαδικασίες διευκόλυνσης λύσεων σε ΝΤΒ» ή κάθε άλλο παρόμοιο μηχανι 
σμό που προτείνεται στα έγγραφα που αντικαθιστούν το έγγραφο TN/MA/W/88 
της 23ης Ιουλίου 2007.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1339 von 1432

www.parlament.gv.at



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14-B 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου δεκατέσσερα και του παρόντος 
παραρτήματος, νοούνται ως: 

«σύμβουλος»: το άτομο που προσλαμβάνεται από συμβαλλόμενο μέρος για 
να του παρέχει συμβουλές ή συνδρομή κατά τη διαδικασία της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας 

«διαιτητής»: το μέλος μιας ειδικής ομάδας διαιτησίας που δημιουργήθηκε 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 5 

«βοηθός»: το πρόσωπο το οποίο, ενόψει του διορισμού διαιτητή, διεξάγει 
έρευνα ή παρέχει στήριξη 

«εκπρόσωπος συμβαλλόμενου μέρους»: κυβερνητικός υπάλληλος ή κάθε 
πρόσωπο που ορίζεται από την κυβέρνηση ή κυβερνητική διεύθυνση συμ 
βαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

«καταγγέλλον μέρος»: συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζητεί τη σύσταση 
ειδικής ομάδας διαιτησίας βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 4 

«συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία»: το συμ 
βαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου υπάρχει ισχυρισμός ότι έχει παρα 
βιάσει τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 

«ειδική ομάδα διαιτησίας»: μια ομάδα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 5· και 

«ημέρα»: η ημερολογιακή ημέρα. 

2. Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία 
βαρύνεται με την υλικοτεχνική διαχείριση των διαδικασιών επίλυσης της 
διαφοράς και, ιδίως, με την οργάνωση των ακροάσεων, εκτός αν συμφωνηθεί 
διαφορετικά. Τα συμβαλλόμενα μέρη μοιράζονται τις δαπάνες που προέρχο 
νται από οργανωτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των 
διαιτητών. 

Άρθρο 2 

Κοινοποιήσεις 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη και η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζουν 
κάθε αίτηση, ανακοίνωση, γραπτή παρατήρηση ή άλλο έγγραφο που παρα 
δίδεται με την έκδοση απόδειξης, με συστημένη επιστολή, με υπηρεσίες 
ταχείας αποστολής, με φαξ, τέλεξ, τηλεγράφημα ή άλλο τρόπο τηλεπικοι 
νωνίας που παρέχει απόδειξη της αποστολής. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει αντίγραφο κάθε γραπτής παρατή 
ρησης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και σε κάθε διαιτητή. Αντίγραφο του 
εγγράφου παρέχεται επίσης με ηλεκτρονική μορφή. 

3. Όλες οι κοινοποιήσεις απευθύνονται στο υπουργείο Εξωτερικών και 
Εμπορίου της Κορέας ή στο διάδοχο υπουργείο και στη Γενική Διεύθυνση 
Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντίστοιχα. 

4. Τυπογραφικά σφάλματα ήσσονος σημασίας σε αίτηση, ανακοίνωση, 
γραπτό υπόμνημα ή άλλο έγγραφο που αφορά τη διαδικασία της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας μπορούν να διορθώνονται με την παράδοση νέου εγγρά 
φου, στο οποίο αναφέρονται σαφώς οι αλλαγές. 

5. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα για την παράδοση εγγράφου 
συμπίπτει με επίσημη αργία στην Κορέα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
έγγραφο μπορεί να παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Άρθρο 3 

Έναρξη της διαιτησίας 

1. α) Αν, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5, τα μέλη της ομάδας 
διαιτησίας επιλέγονται με κλήρο, ο πρόεδρος της επιτροπής εμπο 
ρίου ή ο εκπρόσωπος του προέδρου επιλέγει τους διαιτητές εντός 
πέντε ημερών από την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παρά 
γραφος 5 σημείο 3. Η επιλογή γίνεται παρουσία εκπροσώπου κάθε 
συμβαλλόμενου μέρους, εκτός αν κάποιο μέρος δεν ορίσει τον 
εκπρόσωπό του. 

β) Αν δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, τα συμβαλλόμενα μέρη συνα 
ντώνται με την ειδική ομάδα διαιτησίας εντός επτά ημερών από την 
ημερομηνία σύστασής της, για να καθορίσουν τα θέματα που τα 
μέρη ή η ειδική ομάδα διαιτησίας θεωρούν κατάλληλα, συμπερι 
λαμβανομένων των καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των διαιτη 
τών, που πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ. 

2. α) Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, εντός 
πέντε ημερών από την ημερομηνία της σύστασης της ειδικής ομά 
δας διαιτησίας, η εντολή της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η 
ακόλουθη: 

«να εξετάσει, υπό το φως των σχετικών διατάξεων της εν λόγω 
συμφωνίας, το ζήτημα που αναφέρεται στο αίτημα για τη σύσταση 
της ειδικής ομάδας διαιτησίας, να αποφανθεί για τη συμβατότητα 
του υπό εξέταση μέτρου με τις διατάξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 και να αποφασίσει σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 7.». 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τη συμ 
φωνηθείσα εντολή στην ειδική ομάδα διαιτησίας εντός δύο ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία συμφώνησαν. 

Άρθρο 4 

Αρχικές παρατηρήσεις 

Το καταγγέλλον μέρος υποβάλλει τις αρχικές γραπτές παρατηρήσεις του το 
αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας. Το συμβαλλόμενο μέρος εναντίον του οποίου ασκείται 
η καταγγελία, υποβάλλει τη γραπτή απάντησή του στις παρατηρήσεις, το 
αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης των αρχικών 
γραπτών παρατηρήσεων. 

Άρθρο 5 

Λειτουργία των ειδικών ομάδων διαιτησίας 

1. Ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας προεδρεύει σε όλες τις 
συνεδριάσεις της. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει την 
προεδρεύουσα αρχή να λάβει διοικητικές και διαδικαστικές αποφάσεις. 

2. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω συμφωνία, η 
ειδική ομάδα διαιτησίας διεξάγει τις δραστηριότητές της με κάθε μέσο, 
μεταξύ άλλων τηλεφωνικώς, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

3. Στις διασκέψεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας μπορούν να συμμετέ 
χουν μόνον οι διαιτητές, αλλά η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να επιτρέ 
ψει στους βοηθούς των διαιτητών να παρίστανται στις διασκέψεις της. 

4. Η σύνταξη των αποφάσεων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της 
ειδικής ομάδας διαιτησίας και δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί σε άλλους. 

5. Στην περίπτωση που προκύψει διαδικαστικό θέμα που δεν καλύπτεται 
από τις διαδικασίες της εν λόγω συμφωνίας, η ειδική ομάδα διαιτησίας 
μπορεί να εφαρμόσει την κατάλληλη διαδικασία, η οποία δεν είναι ασυμβί 
βαστη με τις εν λόγω διατάξεις.

EL L 127/1338 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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6. Αν η ειδική ομάδα διαιτησίας θεωρεί ότι είναι αναγκαία η τροποποί 
ηση της προθεσμίας που ισχύει για τη διαδικασία ή η πραγματοποίηση 
άλλης διαδικαστικής ή διοικητικής προσαρμογής, ενημερώνει γραπτώς τα 
μέρη σχετικά με τους λόγους της αλλαγής ή προσαρμογής, προσδιορίζοντας 
την αναγκαία προθεσμία ή προσαρμογή. Οι προθεσμίες του άρθρου 14 
παράγραφος 7 σημείο 2 δεν τροποποιούνται. 

Άρθρο 6 

Αντικατάσταση 

1. Αν ένας διαιτητής αδυνατεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, αποσυρ 
θεί, ή πρέπει να αντικατασταθεί, επιλέγεται αντικαταστάτης σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 5 σημείο 3. 

2. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής δεν συμ 
μορφώνεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 14-Γ και γι' αυτόν το λόγο 
πρέπει να αντικατασταθεί, το συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να ειδοποιήσει το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που αντιλή 
φθηκε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ο διαιτητής προέβη στη σημα 
ντική παραβίαση του παραρτήματος 14-Γ. 

3. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής, εκτός από 
τον πρόεδρο, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 14-Γ, 
τα συμβαλλόμενα μέρη προχωρούν σε διαβουλεύσεις και, αν συμφωνήσουν, 
αντικαθιστούν τον διαιτητή και επιλέγουν αντικαταστάτη, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 σημείο 3. 

Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν ως προς την ανάγκη αντικατά 
στασης του διαιτητή, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να 
ζητήσει την παραπομπή του ζητήματος στον πρόεδρο της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση. 

Αν ο πρόεδρος διαπιστώσει ότι ένας διαιτητής δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος 14-Γ, επιλέγει νέο διαιτητή με κλήρωση από 
την ομάδα των ατόμων όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 18 
σημείο 1, μέλος της οποίας ήταν ο αρχικός διαιτητής. Αν ο αρχικός διαι 
τητής είχε επιλεγεί από τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 
σημείο 2, ο αντικαταστάτης επιλέγεται με κλήρωση από τον κατάλογο των 
ατόμων που είχαν προταθεί από το καταγγέλλον μέρος και από το μέρος 
κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 
18 σημείο 1. 

4. Αν κάποιο μέρος θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας 
δεν πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος 14-Γ, τα μέρη προβαίνουν σε 
διαβουλεύσεις και, αν συμφωνήσουν, αντικαθιστούν τον πρόεδρο και επιλέ 
γουν αντικαταστάτη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 
5 σημείο 3. 

Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά με την ανάγκη να 
αντικατασταθεί ο πρόεδρος, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει να 
παραπεμφθεί το θέμα σε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας των ατόμων 
που επελέγησαν να ασκήσουν την προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 18 σημείο 1. Το άτομο αυτό επιλέγεται με κλήρωση από 
τον πρόεδρο της επιτροπής εμπορίου ή από τον αναπληρωτή του προέδρου. 
Η απόφαση που λαμβάνει αυτό το πρόσωπο σχετικά με την ανάγκη να 
αντικατασταθεί ο πρόεδρος είναι τελική. 

Αν αυτό το πρόσωπο αποφασίσει ότι ο αρχικός πρόεδρος δεν συμμορφώ 
νεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 14-Γ, επιλέγει νέο πρόεδρο με 
κλήρωση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όπως προβλέπεται στο άρθρο 
14 παράγραφος 18 σημείο 1 που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα προέ 
δρου. 

5. Κάθε επιλογή με κλήρωση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 3 
και 4 γίνεται παρουσία εκπροσώπου κάθε μέρους, εκτός αν ένα μέρος δεν 
ορίσει τον εκπρόσωπό του, και εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 

6. Οι εργασίες της ειδικής ομάδας διαιτησίας αναστέλλονται για την 
περίοδο που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει τις διαδικασίες που προ 
βλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4. 

Άρθρο 7 

Ακροάσεις 

1. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημερομηνία και την ώρα της ακρόασης 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τα μέρη και τα λοιπά μέλη της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας και επιβεβαιώνει τα στοιχεία αυτά εγγράφως στα μέρη. Οι πλη 
ροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται, επίσης, από το συμβαλλόμενο μέρος που 
βαρύνεται με την υλικοτεχνική διαχείριση των διαδικασιών, όταν η ακρόαση 
είναι δημόσια. Εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν άλλως, η ειδική ομάδα 
διαιτησίας δύναται να αποφασίζει να μην γίνει ακρόαση. 

2. Εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η ακρό 
αση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, όταν το καταγγέλλον μέρος είναι η 
Κορέα, και στην Σεούλ, όταν το καταγγέλλον μέρος είναι η ΕΕ. 

3. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να πραγματοποιεί συμπληρωματικές 
ακροάσεις, εφόσον συμφωνήσουν τα μέρη. 

4. Σε όλες τις ακροάσεις, και καθ’ όλη τη διάρκεια τους, πρέπει να είναι 
παρόντες όλοι οι διαιτητές. 

5. Στις ακροάσεις μπορούν να συμμετάσχουν τα ακόλουθα πρόσωπα, 
ανεξάρτητα από το αν οι ακροάσεις είναι δημόσιες ή όχι: 

α) εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών· 

β) σύμβουλοι των συμβαλλόμενων μερών· 

γ) διοικητικό προσωπικό, διερμηνείς, μεταφραστές και δημοσιογράφοι δικα 
στηρίων· και 

δ) βοηθοί διαιτητών. Με την ειδική ομάδα διαιτησίας συνομιλούν μόνον οι 
εκπρόσωποι και οι σύμβουλοι των συμβαλλόμενων μερών. 

Only the representatives and advisers of the Parties may address the 
arbitration panel. 

6. Το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης, 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραδίδει στην ειδική ομάδα διαιτησίας κατά 
λογο με τα ονόματα των προσώπων τα οποία θα αναπτύξουν προφορικά 
επιχειρήματα ή παρατηρήσεις, κατά την ακρόαση, εκ μέρους του εν λόγω 
συμβαλλόμενου μέρους και με τα ονόματα των άλλων εκπροσώπων ή συμ 
βούλων οι οποίοι θα παρίστανται στην ακρόαση. 

7. Οι ακροάσεις των ειδικών ομάδων διαιτησίας είναι δημόσιες, εκτός αν 
τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν ότι οι ακροάσεις είναι εν μέρει ανοι 
κτές στο κοινό ή εντελώς κλειστές. Η ειδική ομάδα διαιτησίας συνεδριάζει 
κεκλεισμένων των θυρών, αν τα υπομνήματα και τα επιχειρήματα κάποιου 
μέρους περιέχουν εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες. 

8. Την ακρόαση διευθύνει η ειδική ομάδα διαιτησίας, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο τρόπο, εξασφαλίζοντας τον ίδιο χρόνο για το καταγγέλλον συμ 
βαλλόμενο μέρος και για το μέρος εναντίον του οποίου ασκείται η καταγ 
γελία: 

επιχειρηματολογία 

α) επιχειρήματα του καταγγέλλοντος συμβαλλόμενου μέρους· και 

β) αντεπιχειρήματα του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται 
η καταγγελία, 

επιχείρημα προς αντίκρουση ισχυρισμών 

α) επιχειρήματα του καταγγέλλοντος συμβαλλόμενου μέρους· και 

β) ανταπάντηση του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία. 

9. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις σε οποι 
οδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ανά πάσα στιγμή κατά την ακρόαση. 

10. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μεριμνά για τη σύνταξη πρακτικών για 
κάθε ακρόαση και για την παράδοσή τους στα συμβαλλόμενα μέρη το 
ταχύτερο δυνατόν.
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11. Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ακρόασης κάθε συμβαλ 
λόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικό γραπτό υπόμνημα για 
κάθε θέμα που προκύπτει κατά την ακρόαση. 

Άρθρο 8 

Γραπτές ερωτήσεις 

1. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδι 
κασία, να απευθύνει γραπτές ερωτήσεις σε ένα συμβαλλόμενο μέρος ή και 
στα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε ένα συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει 
αντίγραφο τυχόν ερωτήσεων που υποβάλλονται από την ειδική ομάδα διαι 
τησίας. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβιβάζει επίσης στο άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος αντίγραφο των γραπτών απαντήσεών του στις ερωτήσεις της ειδικής 
ομάδας διαιτησίας. Παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να 
σχολιάσει γραπτώς τις απαντήσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους εντός 
πέντε ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης. 

Άρθρο 9 

Εμπιστευτικότητα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη και οι σύμβουλοί τους τηρούν την εμπιστευτικότητα 
των ακροάσεων της ειδικής ομάδας διαιτησίας, όταν οι ακροάσεις διενερ 
γούνται κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 
του παρόντος παραρτήματος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος και οι σύμβουλοί 
του χειρίζονται εμπιστευτικά τις πληροφορίες που υποβάλλει στην ειδική 
ομάδα διαιτησίας το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και τις οποίες το εν λόγω 
συμβαλλόμενο μέρος έχει χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Όταν συμβαλλό 
μενο μέρος υποβάλλει εγγράφως εμπιστευτικές παρατηρήσεις στην ειδική 
ομάδα διαιτησίας, παρέχει, επίσης, ύστερα από αίτηση του άλλου συμβαλ 
λόμενου μέρους, μη εμπιστευτική περίληψη των πληροφοριών που περιέχο 
νται στις παρατηρήσεις του, η οποία δύναται να δημοσιοποιηθεί, το αργό 
τερο 15 ημέρες από την ημερομηνία είτε της αίτησης είτε της υποβολής των 
παρατηρήσεων, οποιαδήποτε είναι η πλησιέστερη. Καμία διάταξη του παρό 
ντος άρθρου δεν εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να δημοσιοποιήσει τις 
δικές του θέσεις, στον βαθμό που, όταν παραπέμπει σε πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, δεν αποκαλύπτει πληρο 
φορίες που έχουν χαρακτηριστεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ως 
εμπιστευτικές. 

Άρθρο 10 

Μονομερείς επαφές 

1. Η ειδική ομάδα διαιτησίας δεν πραγματοποιεί συναντήσεις ή επαφές 
με το ένα συμβαλλόμενο μέρος αν δεν παρευρίσκεται και το άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος. 

2. Κανένα μέλος της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν επιτρέπεται να συζη 
τεί πτυχές του αντικειμένου της διαδικασίας με ένα συμβαλλόμενο μέρος ή 
και με τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εν απουσία των άλλων διαιτητών. 

Άρθρο 11 

Φιλικές παρατηρήσεις 

1. Εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αποφασίσουν διαφορετικά εντός 
τριών ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, 
η εν λόγω ειδική ομάδα μπορεί να λάβει γραπτές παρατηρήσεις που δεν έχει 
ζητήσει από ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των συμβαλλόμενων 
μερών, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας, οι οποίες είναι συνοπτικές και, σε καμία περίπτωση, δεν υπερ 
βαίνουν τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδεχόμενων παραρτημάτων και αφορούν άμεσα τα πραγματικά ή νομικά 
περιστατικά της υπόθεσης που εξετάζεται από την ειδική ομάδα διαιτησίας. 

2. Οι παρατηρήσεις περιλαμβάνουν περιγραφή του προσώπου, φυσικού ή 
νομικού, που τις υποβάλλει, συμπεριλαμβανομένης της εθνικότητας ή του 
τόπου εγκατάστασης, της φύσης των δραστηριοτήτων του και των χρημα 

τοδοτικών του πόρων, και καθορίζουν το συμφέρον του εν λόγω προσώπου 
από τη διαδικασία διαιτησίας. 

3. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μνημονεύει στην απόφασή της όλα τα 
υπομνήματα που έχει λάβει και τα οποία είναι σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2. Η ειδική ομάδα διαιτησίας δεν υποχρεούται να αναφέρει στην 
απόφασή της τα πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα που αναπτύσσονται 
στις εν λόγω παρατηρήσεις. Κάθε υπόμνημα που λαμβάνει η ειδική ομάδα 
διαιτησίας βάσει του παρόντος άρθρου υποβάλλεται στα συμβαλλόμενα 
μέρη προς διατύπωση σχολίων. 

Άρθρο 12 

Επείγουσες περιπτώσεις 

Σε επείγουσες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 7 
σημείο 2, η ειδική ομάδα διαιτησίας προσαρμόζει τις προθεσμίες που ανα 
φέρονται στο παρόν παράρτημα, όπως κρίνεται κατάλληλο. 

Άρθρο 13 

Μετάφραση και διερμηνεία 

1. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3, και το αργότερο έως τη συνεδρίαση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος, τα συμ 
βαλλόμενα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν σχετικά με μια κοινή επί 
σημη γλώσσα εργασίας για τις διαδικασίες ενώπιον της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας. 

2. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια κοινή 
γλώσσα εργασίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει ταχέως στις σχετικές 
διευθετήσεις και επιβαρύνεται με τις δαπάνες μετάφρασης των γραπτών 
παρατηρήσεών του στην γλώσσα επιλογής του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, ενώ το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγ 
γελία προβαίνει στη διερμηνεία των προφορικών παρατηρήσεων στις γλώσ 
σες επιλογής των συμβαλλόμενων μερών. 

3. Οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας εκδίδονται στη γλώσσα ή 
στις γλώσσες που επιλέγουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

4. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη επιβαρύνονται εξίσου με τις δαπά 
νες μετάφρασης της απόφασης της ομάδας διαιτησίας. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις 
τους για τη μετάφραση εγγράφου που συντάσσεται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο. 

Άρθρο 14 

Υπολογισμός προθεσμιών 

Όταν, λόγω της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 5 του παρόντος 
παραρτήματος, ένα συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει ένα έγγραφο σε μια 
ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν 
έγγραφο παραλαμβάνεται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, οποιαδήποτε 
χρονική περίοδος που υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας της παραλαβής 
του εγγράφου εκείνου υπολογίζεται από την τελευταία ημερομηνία παρα 
λαβής του. 

Άρθρο 15 

Άλλες διαδικασίες 

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται επίσης σε διαδικασίες που έχουν συστα 
θεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 9 σημείο 2, του άρθρου 14 παρά 
γραφος 10 σημείο 2, του άρθρου 14 παράγραφος 11 σημείο 3 και του 
άρθρου 14 παράγραφος 12 σημείο 2. Οι προθεσμίες που καθορίζονται στο 
παρόν παράρτημα ευθυγραμμίζονται με τις ειδικές προθεσμίες που προβλέ 
πονται για την έκδοση απόφασης από την ειδική ομάδα διαιτησίας στις εν 
λόγω άλλες διαδικασίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14-Γ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος νοούνται ως: 

α) «μέλος» ή «διαιτητής»: το μέλος ειδικής ομάδας διαιτησίας που συγκρο 
τείται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 5 της συμφωνίας· 

β) «διαμεσολαβητής»: ένα πρόσωπο που διευθύνει μια διαδικασία διαμεσο 
λάβησης σύμφωνα με το παράρτημα 14-Α· 

γ) «υποψήφιος»: το άτομο το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο διαιτητών που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 18 
και το οποίο εξετάζεται για ενδεχόμενη επιλογή του ως μέλους ειδικής 
ομάδας διαιτησίας βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 5 της συμφωνίας· 

δ) «βοηθός»: το πρόσωπο το οποίο, ενόψει του διορισμού μέλους, διεξάγει 
έρευνα ή παρέχει στήριξη στο μέλος· 

ε) «διαδικασία»: αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η διαδικασία που διεξάγεται 
στο πλαίσιο ειδικής ομάδας διαιτησίας δυνάμει της συμφωνίας αυτής· 
και 

στ) «προσωπικό»: σε σχέση με ένα μέλος, τα άτομα τα οποία τελούν υπό τη 
διεύθυνση και τον έλεγχο του μέλους αυτού, εξαιρουμένων των βοη 
θών. 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία 

Κάθε υποψήφιος και μέλος οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε παρατυπία ή 
εντύπωση παρατυπίας, να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος, να αποφεύγει 
τις άμεσες ή έμμεσες συγκρούσεις συμφερόντων και να τηρεί αυστηρά τους 
κανόνες δεοντολογίας για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αμε 
ροληψίας του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Τα πρώην μέλη υποχρεού 
νται να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6 
και 7 του παρόντος παραρτήματος. 

Άρθρο 3 

Υποχρέωση γνωστοποίησης 

1. Πριν από την επιβεβαίωση της επιλογής του/ της ως μέλους της 
ειδικής ομάδας διαιτησίας βάσει της συμφωνίας αυτής, κάθε υποψήφιος 
οφείλει να κοινοποιεί την ύπαρξη κάθε συμφέροντος, σχέσης ή ζητήματος 
που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του ή 
που θα μπορούσε λογικά να οδηγήσει σε παρατυπία ή να εγείρει υπόνοιες 
για μεροληψία κατά τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, ο υποψήφιος πρέπει 
να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λαμβάνει γνώση της 
ύπαρξης τέτοιου είδους συμφερόντων, σχέσεων και θεμάτων. 

2. Κάθε υποψήφιος ή μέλος της ειδικής ομάδας κοινοποιεί στην επιτροπή 
εμπορίου προς εξέταση από τα συμβαλλόμενα μέρη μόνο θέματα σχετικά με 
πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις του παρόντος παραρτήματος. 

3. Από τη στιγμή της επιλογής του, το συμβαλλόμενο μέλος οφείλει να 
εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
λαμβάνει γνώση για τυχόν συμφέροντα, σχέσεις ή θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, και τα οποία πρέπει να κοινοποιεί. Η υποχρέωση απο 
κάλυψης αποτελεί διαρκές καθήκον, το οποίο απαιτεί από τα μέλη να 
αποκαλύπτουν οποιαδήποτε τέτοια συμφέροντα, σχέσεις και θέματα, που 

ενδέχεται να ανακύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Κάθε 
μέλος οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως προς την επιτροπή εμπορίου τα εν 
λόγω συμφέροντα, σχέσεις και θέματα, προς εξέταση από τα μέρη. 

Άρθρο 4 

Καθήκοντα των μελών 

1. Τα μέλη, από τη στιγμή της επιλογής τους, εκτελούν τα καθήκοντά 
τους δίκαια, με επιμέλεια, στο ακέραιο και χωρίς καθυστέρηση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας. 

2. Τα μέλη οφείλουν να εξετάζουν αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που 
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και που είναι απαραίτητα για τη λήψη 
απόφασης και δεν επιτρέπεται να αναθέτουν σε κανένα άλλο πρόσωπο το 
έργο αυτό. 

3. Τα μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
βοηθοί και το προσωπικό τους γνωρίζουν τα άρθρα 2, 3 και 7 του παρό 
ντος παραρτήματος και συμμορφώνονται μ’ αυτά. 

4. Κανένα μέλος δεν πρέπει να πραγματοποιεί μονομερείς επαφές σχετικά 
με τη διαδικασία. 

Άρθρο 5 

Ανεξαρτησία και αμεροληψία των μελών 

1. Τα μέλη οφείλουν να είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα, να αποφεύ 
γουν να δίνουν οποιαδήποτε εντύπωση παρατυπίας ή μεροληψίας και να μην 
επηρεάζονται από προσωπικά τους συμφέροντα, έξωθεν πιέσεις, πολιτικές 
πεποιθήσεις, διαμαρτυρίες της κοινής γνώμης, προσήλωση σε ένα από τα 
μέρη ή το φόβο της κριτικής. 

2. Τα μέλη δεν αναλαμβάνουν, αμέσως ή εμμέσως, υποχρεώσεις ούτε 
δέχονται οφέλη τα οποία θα μπορούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρε 
άσουν, ή να φανεί ότι επηρεάζουν, την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. 

3. Τα μέλη οφείλουν να μην κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ειδικής ομάδας διαιτησίας για να προωθήσουν προσωπικά ή ιδιωτικά 
συμφέροντα, και υποχρεούνται να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι κάποιοι είναι σε θέση να τα επηρεά 
ζουν. 

4. Τα μέλη δεν επιτρέπουν να επηρεάζεται η συμπεριφορά τους ή η 
κρίση τους από σχέσεις ή ευθύνες οικονομικού, επιχειρηματικού, επαγγελ 
ματικού, οικογενειακού ή κοινωνικού χαρακτήρα. 

5. Τα μέλη οφείλουν να αποφεύγουν να συνάπτουν οποιαδήποτε σχέση ή 
να αποκτούν οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη που ενδέχεται να επηρεάσουν 
την αμεροληψία τους ή που θα μπορούσαν εύλογα να δημιουργήσουν την 
εντύπωση για παρατυπία ή μεροληψία. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις πρώην μελών 

Τα πρώην μέλη οφείλουν να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες μπορούν να 
δημιουργήσουν την εντύπωση ότι επέδειξαν μεροληψία κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους ή ότι αποκόμισαν όφελος από τις αποφάσεις της 
ειδικής ομάδας διαιτησίας.
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Άρθρο 7 

Εμπιστευτικότητα 

1. Τα μέλη και τα πρώην μέλη δεν επιτρέπεται σε καμία χρονική στιγμή να αποκαλύπτουν ή να κάνουν χρήση οποιασδήποτε 
μη δημόσιας πληροφορίας που αφορά τη διαδικασία ή που περιήλθε σε γνώση τους κατά τη διαδικασία, παρά μόνο για τους 
σκοπούς της εν λόγω διαδικασίας, και δεν δύνανται, σε καμία περίπτωση, να αποκαλύπτουν ή να κάνουν χρήση οποιασδήποτε 
τέτοιας πληροφορίας για να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη ή προνόμια για άλλους ή για να βλάψουν τα συμφέροντα άλλων. 

2. Ένα μέλος δεν αποκαλύπτει μια απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας ή μέρος αυτής πριν από τη δημοσίευσή της 
σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. 

3. Τα μέλη και τα πρώην μέλη δεν επιτρέπεται σε καμία χρονική στιγμή να αποκαλύπτουν τις συζητήσεις της ειδικής ομάδας 
διαιτησίας ή τις απόψεις οποιουδήποτε μέλους. 

Άρθρο 8 

Διαμεσολαβητές 

Οι κανόνες που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα για τα μέλη και τα πρώην μέλη ισχύουν, mutatis mutandis, και για τους 
διαμεσολαβητές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 

Αφέθηκε κενό εκ προθέσεως
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους 
διοικητικής συνεργασίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ A 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 Ορισμοί 

ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» 

Άρθρο 2 Καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής 

Άρθρο 3 Σώρευση καταγωγής 

Άρθρο 4 Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

Άρθρο 5 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 

Άρθρο 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 

Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισμού 

Άρθρο 8 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Άρθρο 9 Συνδυασμοί εμπορευμάτων 

Άρθρο 10 Ουδέτερα στοιχεία 

Άρθρο 11 Λογιστικός διαχωρισμός υλών 

ΤΙΤΛΟΣ III ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας 

Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά 

ΤΜΗΜΑ B 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Άρθρο 14 Επιστροφή δασμών ή απαλλαγή από δασμούς 

ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 15 Γενικές απαιτήσεις 

Άρθρο 16 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής 

Άρθρο 17 Εγκεκριμένος εξαγωγέας 

Άρθρο 18 Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής 

Άρθρο 19 Αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής 

Άρθρο 20 Εισαγωγή σε τμηματικές αποστολές 

Άρθρο 21 Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής
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Άρθρο 22 Δικαιολογητικά έγγραφα 

Άρθρο 23 Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων 

Άρθρο 24 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης 

Άρθρο 25 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 26 Ανταλλαγή διευθύνσεων 

Άρθρο 27 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 

Άρθρο 28 Επίλυση των διαφορών 

Άρθρο 29 Κυρώσεις 

Άρθρο 30 Ελεύθερες ζώνες 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ VII ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 

Άρθρο 31 Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι 

ΤΜΗΜΑ Δ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33 Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 

Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα I: Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος II 

Παράρτημα II: Πίνακας επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες 
ύλες, ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής 

Παράρτημα II α): Προσθήκη στον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε 
μη καταγόμενες ύλες, ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής 

Παράρτημα III: Κείμενο της δήλωσης τόπου καταγωγής 

Παράρτημα IV: Επιτροπή Ζωνών Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή στη Χερσόνησο της Κορέας 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας 

Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου 

Κοινή δήλωση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στο παρόν Πρωτόκολλο 

Κοινή δήλωση σχετικά με τις επεξηγηματικές σημειώσεις
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ΤΜΗΜΑ A 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ I 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: 

α) ως κατασκευή ή παρασκευή νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων της καλλιέργειας, της αλι 
είας, της εκτροφής, της θήρας, της συναρμολόγησης ή των 
ειδικών εργασιών· 

β) ως ύλη νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, 
συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή ή την παρασκευή του προϊόντος· 

γ) ως προϊόν νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί ή παρα 
σκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα 
ως υλικό σε άλλη κατασκευαστική ή παρασκευαστική εργασία· 

δ) ως εμπορεύματα νοούνται οι ύλες, τα προϊόντα ή τα είδη· 

ε) ως δασμολογητέα αξία νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει 
της συμφωνίας για τη δασμολογητέα αξία· 

στ) ως τιμή εκ του εργοστασίου νοείται η τιμή που καταβάλλεται ή 
είναι καταβλητέα για το προϊόν στον κατασκευαστή ενός συμ 
βαλλόμενου μέρους στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε 
η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή 
περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, 
αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστρά 
φησαν, ή θα πρέπει να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του 
παραχθέντος προϊόντος· 

ζ) ως αξία των μη καταγόμενων υλών νοείται η δασμολογητέα 
αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών 
που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν 
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που 
καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ ή 
στην Κορέα· 

η) ως αξία των καταγόμενων υλών νοείται η αξία υλών όπως αυτές 
που περιγράφονται στο στοιχείο ζ), η οποία εφαρμόζεται 
τηρουμένων των αναλογιών· 

θ) ως κεφάλαια, κλάσεις και διακρίσεις νοούνται τα κεφάλαια 
(διψήφιοι κωδικοί), οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) και οι 
διακρίσεις (εξαψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονο 
ματολογία, οι οποίες αποτελούν το εναρμονισμένο σύστημα 
περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται 
στο παρόν Πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»· 

ι) ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή 
ύλης σε συγκεκριμένο κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση· 

ια) ως αποστολή εμπορευμάτων νοούνται τα προϊόντα τα οποία 
είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε 
κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο 
μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον 
εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, 
από ένα μόνο τιμολόγιο· 

ιβ) ως ΕΣ νοείται το ισχύον εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής 
και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών κανόνων και των νομικών επεξηγηματικών σημειώσεων 
· και 

ιγ) ο όρος εδάφη περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

Ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα 
καταγωγής» 

Άρθρο 2 

Καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής 

Για τους σκοπούς της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης τα 
ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλό 
μενου μέρους: 

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ένα συμβαλλό 
μενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 4· 

β) τα προϊόντα που παράγονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος και 
περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτό, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή 
επεξεργασία ή μεταποίηση σε ένα συμβαλλόμενο μέρος κατά την 
έννοια του άρθρου 5· ή 

γ) τα προϊόντα που παράγονται σ’ ένα συμβαλλόμενο μέρος απο 
κλειστικά από ύλες που χαρακτηρίζονται ως καταγόμενα προϊ 
όντα ή προϊόντα καταγωγής σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. 

Άρθρο 3 

Σώρευση καταγωγής 

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2, τα προϊόντα θεωρούνται κατα 
γόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής ενός συμβαλλόμενου 
μέρους εάν τα προϊόντα αυτά παράγονται εκεί με την ενσωμάτωση 
υλών που κατάγονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποι 
ήθηκε υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα 
προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργα 
σίες ή μεταποιήσεις. 

Άρθρο 4 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 στοιχείο α) τα ακόλουθα 
προϊόντα θεωρούνται εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε ένα συμβαλλό 
μενο μέρος: 

α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος ή το 
θαλάσσιο πυθμένα των συμβαλλόμενων μερών· 

β) τα φυτικά προϊόντα που παράγονται και συγκομίζονται στα 
συμβαλλόμενα μέρη· 

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στα συμβαλλό 
μενα μέρη· 

δ) τα προϊόντα από ζώντα ζώα που εκτρέφονται στα συμβαλλό 
μενα μέρη· 

ε) i) τα προϊόντα που προέρχονται από θήρα ή παγίδευση στο 
έδαφος των χωρών αυτών, ή από αλιεία που πραγματοποι 
είται στα εσωτερικά ύδατα ή στα χωρικά ύδατα των συμ 
βαλλόμενων μερών 

ii) τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, όταν τα ψάρια, τα καρκι 
νοειδή και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται εκεί·
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στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που 
λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων των 
συμβαλλόμενων μερών με τα πλοία τους· 

ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους 
αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)· 

η) τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδα 
φος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων των συμβαλλό 
μενων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του 
εδάφους ή υπεδάφους· 

θ) τα χρησιμοποιημένα είδη που έχουν συλλεγεί εκεί και μπορούν 
να χρησιμεύσουν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών ή να 
χρησιμοποιηθούν ως απόβλητα· 

ι) τα απορρίμματα και τα υπολείμματα που προέρχονται από 
κατασκευαστικές ή μεταποιητικές εργασίες οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί εκεί· ή 

ια) τα προϊόντα τα οποία παρασκευάστηκαν ή κατασκευάστηκαν σ’ 
ένα συμβαλλόμενο μέρος αποκλειστικά από προϊόντα που ανα 
φέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

2. Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην 
παράγραφο 1 στοιχείο στ) και στοιχείο ζ) αφορούν μόνο τα 
πλοία και τα πλοία-εργοστάσια τα οποία: 

α) είναι νηολογημένα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στην Κορέα· και/ή 

β) φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της Κορέας· και 

γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 

i) ανήκουν, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, σε υπηκόους κρά 
τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κορέας· ή 

ii) ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες: 

A) έχουν την έδρα τους και τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων 
τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην 
Κορέα· και 

B) ανήκουν, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Κορέα, σε δημό 
σιους φορείς κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της Κορέας, ή σε υπηκόους κράτους μέλους της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή της Κορέας. 

Άρθρο 5 

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 στοιχείο β) τα προϊόντα που 
δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θωρείται ότι υπέστησαν επαρκή 
επεξεργασία ή μεταποίηση όταν πληρούνται οι όροι του πίνακα που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ ή στο παράρτημα ΙΙ α). Οι εν 
λόγω όροι προβλέπουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από 
την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που 
πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή ή την παρασκευή και εφαρμόζονται μόνο σε 
σχέση με αυτές τις ύλες. Κατά συνέπεια: 

α) εάν μη καταγόμενες ύλες υφίστανται επαρκή επεξεργασία ή 
μεταποίηση που έχει ως αποτέλεσμα καταγόμενο προϊόν και 
εάν το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατα 

σκευή ή την παρασκευή άλλου προϊόντος δεν λαμβάνεται υπόψη 
η μη καταγόμενη ύλη που περιέχεται σε αυτό· και 

β) εάν μη καταγόμενες ύλες και καταγόμενες ύλες υφίστανται επε 
ξεργασία που έχει ως αποτέλεσμα μη καταγόμενο προϊόν και εάν 
το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατασκευή 
ή την παρασκευή άλλου προϊόντος λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
μη καταγόμενες ύλες που περιέχονται σε αυτό. 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες 
ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, δεν χρησιμοποιούνται για την κατα 
σκευή ή την παρασκευή ενός προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρη 
σιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος· και 

β) με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται 
υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα του 
παραρτήματος ΙΙ για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών. 

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπά 
γονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 6. 

Άρθρο 6 

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες εργασίες 
θεωρούνται ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση για την απόκτηση 
του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το 
εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5: 

α) οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των 
εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και απο 
θήκευσή τους· 

β) οι αλλαγές συσκευασίας, οι διαιρέσεις και οι συνενώσεις δεμά 
των· 

γ) το πλύσιμο, το καθάρισμα· η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, 
ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων· 

δ) το σιδέρωμα ή πρεσάρισμα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών· 

ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης· 

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το 
γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού· 

ζ) οι εργασίες για την προσθήκη χρωστικών ή αρωματικών ουσιών 
στη ζάχαρη και στην παρασκευή κύβων ζάχαρης· η μερική ή 
ολική άλεση κρυσταλλικής ζάχαρης· 

η) η αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους 
φρούτων, καρπών και λαχανικών· 

θ) το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός, 

ι) το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η δια 
βάθμιση ή ο συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης 
συνδυασμού ειδών)· 

ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, 
θήκες ή κουτιά, η στερέωση σε χαρτόνια ή λεπτές σανίδες και 
κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·
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ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και 
άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή στη 
συσκευασία τους· 

ιγ) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους· η 
ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη· 

ιδ) η απλή συνένωση τμημάτων ειδών για την κατασκευή ενός 
πλήρους είδους ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα συστα 
τικά τους μέρη, 

ιε) οι δοκιμασίες ή οι βαθμονομήσεις· 

ιστ) ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών που προβλέπο 
νται στα στοιχεία α) έως ιε)· ή 

ιζ) η σφαγή ζώων. 

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται στα συμβαλλόμενα μέρη 
σε συγκεκριμένο προϊόν εξετάζονται από κοινού όταν πρόκειται να 
οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του 
προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1. 

Άρθρο 7 

Μονάδα χαρακτηρισμού 

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου συνίσταται στο συγκεκριμένο προϊόν 
που θεωρείται ως μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατά 
ταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του ΕΣ. Κατά συνέπεια: 

α) εάν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρ 
μολογηθέντων ειδών ταξινομείται, σύμφωνα με το ΕΣ, σε μία 
μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού· και 

β) όταν μια αποστολή αποτελείται από πανομοιότυπα προϊόντα που 
κατατάσσονται στην ίδια κλάση του ΕΣ, κάθε προϊόν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του ΕΣ, η 
συσκευασία ταξινομείται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται 
ότι αποτελεί σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό 
της καταγωγής και θεωρείται ως καταγόμενη εάν πρόκειται για 
καταγόμενο προϊόν. 

Άρθρο 8 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία που παραδίδονται 
μαζί με ένα προϊόν, τα οποία αποτελούν μέρος του κανονικού 
εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή 
δεν τιμολογούνται ξεχωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα 
σύνολο με το εν λόγω προϊόν. 

Άρθρο 9 

Συνδυασμοί εμπορευμάτων 

Οι συνδυασμοί εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο γενικό κανόνα 3 
του ΕΣ, θεωρούνται καταγόμενοι εάν όλα τα προϊόντα που τους 
αποτελούν είναι καταγόμενα και τόσο ο συνδυασμός όσο και τα 
προϊόντα πληρούν όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρό 
ντος Πρωτοκόλλου. Ωστόσο, εάν ένας συνδυασμός εμπορευμάτων 
αποτελείται από προϊόντα καταγόμενα και μη, θεωρείται όλος ο 
συνδυασμός καταγόμενος, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των 

μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής «εκ 
του εργοστασίου» του συνδυασμού εμπορευμάτων. 

Άρθρο 10 

Ουδέτερα στοιχεία 

Για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα προϊόν έχει χαρακτήρα κατα 
γωγής, δεν είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η καταγωγή των προϊ 
όντων που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του 
αλλά δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική 
σύνθεση του προϊόντος. 

Άρθρο 11 

Λογιστικός διαχωρισμός υλών 

1. Όταν χρησιμοποιούνται πανομοιότυπες και εναλλασσόμενες, 
καταγόμενες και μη καταγόμενες ύλες στην κατασκευή ή παρα 
σκευή ενός προϊόντος, οι ύλες αυτές διαχωρίζονται με φυσικό 
τρόπο, σύμφωνα με την καταγωγή τους, κατά την αποθήκευση. 

2. Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων πανομοιότυπων και 
εναλλασσόμενων, καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών που χρη 
σιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή ενός προϊόντος, συνε 
πάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, ο παραγωγός 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο «λογιστικό διαχωρισμό» 
για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων. 

3. Η μέθοδος αυτή καταγράφεται και εφαρμόζεται βάσει των 
γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στο συμβαλλόμενο μέρος 
στο οποίο κατασκευάστηκε το προϊόν. 

4. Η μέθοδος αυτή πρέπει να εξασφαλίζει ότι, για μια συγκε 
κριμένη περίοδο αναφοράς, χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος δεν 
αποκτούν περισσότερα προϊόντα από όσα θα αποκτούσαν το χαρα 
κτήρα αυτόν εάν οι ύλες διαχωρίζονταν με φυσικό τρόπο. 

5. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει η εφαρμογή της 
μεθόδου για τη διαχείριση των αποθεμάτων που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο να έχει την προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών 
αρχών. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
χορηγούν την εν λόγω έγκριση βάσει των όρων οι οποίοι κρίνονται 
κατάλληλοι, παρακολουθούν τη χρήση της άδειας αυτής και μπο 
ρούν να την αναστείλουν οποιαδήποτε στιγμή ο δικαιούχος τη 
χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιουσδήποτε 
άλλους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

Εδαφικές προϋποθέσεις 

Άρθρο 12 

Αρχή της εδαφικότητας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρό 
ντος άρθρου, οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του 
χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, εάν καταγόμενα εμπορεύ 
ματα που έχουν εξαχθεί από συμβαλλόμενο μέρος προς μη συμ 
βαλλόμενο μέρος επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη κατα 
γόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό 
στις τελωνειακές αρχές ότι: 

α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύ 
ματα που εξήχθησαν· και
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β) δεν έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία πέραν εκείνων που 
ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, 
ενόσω βρίσκονταν στο εν λόγω μη συμβαλλόμενο μέρος ή 
κατά την εξαγωγή τους. 

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ορι 
σμένα εμπορεύματα θεωρούνται καταγόμενα ακόμη και αν έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση έξω από την Κορέα, σε ύλες 
που εξήχθησαν από την Κορέα και στη συνέχεια επανεισήχθησαν, 
με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση γίνεται σε 
περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη 
σύμφωνα με το παράρτημα IV. 

Άρθρο 13 

Απευθείας μεταφορά 

1. Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατά 
ξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται μόνον στα προϊόντα που 
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και μεταφέρο 
νται απευθείας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ωστόσο, προϊ 
όντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφέ 
ρονται μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προ 
σωρινή αποθήκευση σε αυτά τα εδάφη, υπό τον όρο ότι τα προϊ 
όντα δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα διαμετακόμι 
σης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες 
εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε 
άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατά 
σταση. 

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές, σύμ 
φωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συμβαλλόμενο μέρος 
εισαγωγής: 

α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις περιστάσεις που συνδέονται 
με τη μεταφόρτωση ή την αποθήκευση των προϊόντων καταγω 
γής σε τρίτες χώρες· 

β) ένα ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από το 
συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· 
ή 

γ) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας 
διαμετακόμισης και η οποία: 

i) περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή των προϊόντων· 

ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης 
των προϊόντων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα ονόματα 
των πλοίων ή των άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμο 
ποιήθηκαν· και 

iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέ 
μειναν στη χώρα διαμετακόμισης. 

ΤΜΗΜΑ B 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

Επιστροφή ή απαλλαγή 

Άρθρο 14 

Επιστροφή δασμών ή απαλλαγή από δασμούς 

1. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας και κατόπιν αιτήματος ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, τα 

συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν από κοινού τα συστήματά τους 
σχετικά με την επιστροφή των δασμών και το καθεστώς της τελει 
οποίησης προς επανεισαγωγή. Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας συμφωνίας, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, τα 
συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες σε 
αμοιβαία βάση σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων τους για 
την επιστροφή των δασμών και το καθεστώς της τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή, καθώς και λεπτομερή στατιστικά στοιχεία ως εξής: 

1.1 Στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές σε επίπεδο 8/10 ψηφίων 
ανά χώρα, ξεκινώντας ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας, σχετικά με τις εισαγωγές των υλών που 
κατατάσσονται στις κλάσεις 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 
8706, 8707 και 8708 του ΕΣ 2007, καθώς και στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές των υλών που κατατάσσονται 
στις κλάσεις 8703, 8519, 8521 και 8525 έως 8528. Κατόπιν 
αιτήματος, τα στατιστικά αυτά στοιχεία παρέχονται και για 
άλλες ύλες ή προϊόντα. Ανταλλάσσονται τακτικά πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των 
περιορισμών στα συστήματα επιστροφής των δασμών και τελει 
οποίησης προς επανεισαγωγή που εισήχθησαν βάσει της παρα 
γράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της προαναφερθείσας 
επανεξέτασης, το ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει δια 
βούλευση με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό να συζητη 
θούν τα πιθανά όρια στα συστήματα επιστροφής των δασμών και 
της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για ένα συγκεκριμένο προϊόν, 
εάν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι τρόποι προμή 
θειας μεταβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον 
ανταγωνισμό για τους ημεδαπούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα 
ανταγωνιστικών προϊόντων του συμβαλλόμενου μέρους το οποίο 
υποβάλλει το αίτημα. 

2.1 Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις τεκμηριώνονται βάσει απο 
δείξεων, που παρέχει το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζήτησε 
τη διαβούλευση, σύμφωνα με τις οποίες: 

α) το ποσοστό αύξησης των δασμολογητέων εισαγωγών, σε ένα 
συμβαλλόμενο μέρος των υλών που ενσωματώνονται σε 
συγκεκριμένο προϊόν από χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών είναι κατά πολύ μεγαλύ 
τερο από το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών προς το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος του προϊόντος στο οποίο ενσωματώ 
νονται οι ύλες αυτές, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα για διαβούλευση 
αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση αυτή στις εισαγωγές 
των υλών: 

i) οφείλεται ουσιαστικά σε αύξηση της εγχώριας κατανά 
λωσης του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνονται οι 
ύλες αυτές στο συμβαλλόμενο μέρος· 

ii) οφείλεται ουσιαστικά στη χρήση εισαγόμενων υλών σε 
προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από την παράγραφο 2· 

iii) οφείλεται σε αύξηση των εξαγωγών του προϊόντος στο 
οποίο ενσωματώνονται οι ύλες αυτές προς άλλες χώρες 
εκτός του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· ή 

iv) περιορίζεται σε εισαγωγές συστατικών στοιχείων υψηλής 
τεχνολογίας ή μεγάλης αξίας, οι οποίες δεν μειώνουν 
την τιμή του εξαγώγιμου προϊόντος του συμβαλλόμε 
νου μέρους· και

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1349
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β) οι εισαγωγές από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος του προϊόντος στο οποίο ενσωματώ 
νονται οι ύλες αυτές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε απόλυτες 
τιμές ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή. Επίσης, πρέπει 
να εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή τα αποδεικτικά στοι 
χεία που αφορούν τις επιπτώσεις στους όρους του ανταγω 
νισμού για τους παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνι 
στικών προϊόντων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ( 1 ). 

3. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το εάν πληρούνται οι όροι 
της παραγράφου 2, το θέμα επιλύεται από τη δεσμευτική διαιτησία 
ειδικής ομάδας η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 14.5 
(Σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας) του κεφαλαίου δεκατέσ 
σερα (Επίλυση των διαφορών) ως επείγουσα περίπτωση ( 2 ). Εάν η 
ειδική ομάδα αποφανθεί ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2, 
εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα συμβαλλόμενα μέρη περιορί 
ζουν, κανονικά σε διάστημα 90 ημερών και σε καμία περίπτωση σε 
διάστημα μεγαλύτερο των 150 ημερών από την έκδοση της από 
φασης, το μέγιστο ποσοστό των τελωνειακών δασμών σχετικά με τις 
μη καταγόμενες ύλες για το εν λόγω προϊόν που μπορούν να 
επιστραφούν σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

Απόδειξη καταγωγής 

Άρθρο 15 

Γενικές απαιτήσεις 

1. Τα προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ κατά 
την εισαγωγή τους στην Κορέα και τα προϊόντα καταγωγής Κορέας 
κατά την εισαγωγή τους στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ υπάγονται 
στο καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης της παρούσας συμφωνίας 
βάσει μιας δήλωσης, στο εξής αναφέρεται ως «δήλωση τόπου κατα 
γωγής», την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελ 
τίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφο 
νται τα συγκεκριμένα προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να 
είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Το κείμενο της δήλωσης τόπου 
καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα προϊόντα καταγω 
γής κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου υπάγονται, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21, στο καθεστώς προτι 
μησιακής μεταχείρισης της παρούσας συμφωνίας, χωρίς να είναι 
αναγκαία η υποβολή κανενός από τα έγγραφα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 16 

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής 

1. Η δήλωση τόπου καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 15.1 
του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί να συνταχθεί: 

α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 17· ή 

β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται 
από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα 
καταγωγής η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 
6 000 ευρώ. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, δήλωση τόπου κατα 
γωγής μπορεί να συντάσσεται αν τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου 
μέρους ΕΕ ή Κορέας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρό 
ντος Πρωτοκόλλου. 

3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής πρέπει 
να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, εάν του ζητηθεί 
από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής, 
όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα 
καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
δηλώσεων των προμηθευτών ή των παραγωγών σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

4. Η δήλωση τόπου καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα 
με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμο 
λόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο του 
κειμένου που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε μία από τις γλώσ 
σες που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Εάν η δήλωση 
είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με κεφαλαίους 
χαρακτήρες. 

5. Οι δηλώσεις τόπου καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο την 
ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα. Ωστόσο, εξαγωγέας εγκεκριμέ 
νος κατά την έννοια του άρθρου 17, δεν απαιτείται να υπογράφει 
τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης δέσμευσής 
του προς τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξα 
γωγής ότι αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση τόπου 
καταγωγής στο όνομά του, ως εάν να την είχε υπογράψει ιδιοχεί 
ρως. 

6. Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον 
εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά 
την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στο συμβαλλό 
μενο μέρος εισαγωγής το αργότερο δύο έτη, ή στην προθεσμία που 
καθορίζεται από τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εισαγω 
γής, από την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. 

Άρθρο 17 

Εγκεκριμένος εξαγωγέας 

1. Οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής 
μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής «εγκεκριμένος 
εξαγωγέας»), ο οποίος εξάγει προϊόντα βάσει της παρούσας συμφω 
νίας, να συντάσσει δηλώσεις τόπου καταγωγής ανεξάρτητα από την 
αξία των σχετικών προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της αντίστοι 
χης νομοθεσίας και των κανονισμών του συμβαλλόμενου μέρους 
εξαγωγής. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές 
αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα κατα 
γωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαι 
τήσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του 
εγκεκριμένου εξαγωγέα υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν 
αναγκαίες. 

3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα 
αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση 
τόπου καταγωγής.

EL L 127/1350 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Το έτος βάσης για τους σκοπούς της αξιολόγησης των στατιστικών 
στοιχείων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου είναι ο μέσος όρος των 
τελευταίων τριών ετών που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρού 
σας συμφωνίας, όπου κάθε έτος είναι το οικονομικό έτος από τον 
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι δυνατόν 
να βασίζονται στο σύνολο όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν ως 
μη καταγόμενες ύλες για το συγκεκριμένο προϊόν ή σε ένα υποσύνολο 
των υλών αυτών. Στην τελευταία περίπτωση, οι περιορισμοί για την 
επιστροφή των δασμών και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή εφαρ 
μόζονται μόνο στο υποσύνολο. 

( 2 ) Για να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια, δεν απαιτούνται άλλες διαβου 
λεύσεις εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, για τις 
οποίες οι προθεσμίες είναι ίδιες με εκείνες του άρθρου 14.3 παράγρα 
φος 4, για να μπορέσει ένα συμβαλλόμενο μέρος να ζητήσει τη σύσταση 
μιας τέτοιου είδους ειδικής ομάδας. Οι προθεσμίες για την έκδοση της 
απόφασης από την ειδική ομάδα αναφέρονται στο άρθρο 14.7 
παράγραφος 2.
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4. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας 
από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 

5. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά 
πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν 
παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. 

Άρθρο 18 

Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής 

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής και η 
υπαγωγή στο καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης 
πρέπει να ζητείται εντός της προθεσμίας αυτής από τις τελωνειακές 
αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνει 
ακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μετά την παρέ 
λευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 
1, μπορεί να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του καθεστώτος 
προτιμησιακής μεταχείρισης σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία 
και τους κανονισμούς του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, στην 
περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περι 
στάσεις. 

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, εκτός από 
αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές 
του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα 
πιστοποιητικά καταγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες των συμβαλ 
λόμενων μερών εάν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από τη 
λήξη της εν λόγω προθεσμίας. 

Άρθρο 19 

Αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και 
υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής 

Για τους σκοπούς της αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μετα 
χείρισης, τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται, εάν απαιτείται 
από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής, στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής 
από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα 
προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 20 

Εισαγωγή σε τμηματικές αποστολές 

Όταν, κατόπιν αιτήματος του εισαγωγέα και υπό τους όρους που 
καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής, εισάγονται με τμηματικές αποστολές αποσυναρ 
μολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του 
γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγο 
νται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του 
εναρμονισμένου συστήματος, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαίο πιστοποι 
ητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της 
πρώτης τμηματικής αποστολής. 

Άρθρο 21 

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
καταγωγής 

1. Προϊόντα που αποστέλλονται με τη μορφή μικροδεμάτων από 
ιδιώτες σε ιδιώτες ή που περιέχονται στις ατομικές αποσκευές ταξι 
διωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται 
η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών 
και έχει δηλωθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Πρωτο 
κόλλου, χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια 
της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλο 
νται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στη 
δήλωση του τελωνείου ταχυδρομείων ή σε φύλλο χαρτιού που 
προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες απο 
κλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και 
των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται εισαγωγές 
με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και 
της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκο 
πός. 

3. Επιπλέον, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει: 

α) για την εισαγωγή στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ, τα 500 ευρώ 
στην περίπτωση μικρών δεμάτων ή τα 1 200 ευρώ στην περί 
πτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές 
ταξιδιωτών· 

β) για την εισαγωγή στην Κορέα, τα 1 000 δολάρια ΗΠΑ τόσο 
στην περίπτωση μικρών δεμάτων όσο και στην περίπτωση προϊ 
όντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες τα προϊόντα τιμολογούνται σε άλλο νόμισμα, εκτός του 
ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ, τα ποσά στα εθνικά νομίσματα των 
συμβαλλόμενων μερών που αντιστοιχούν στα ποσά που εκφράζονται 
σε ευρώ ή σε δολάρια ΗΠΑ καθορίζονται σύμφωνα με την τρέ 
χουσα συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο συμβαλλόμενο 
μέρος εισαγωγής. 

Άρθρο 22 

Δικαιολογητικά έγγραφα 

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 16.3 τα οποία χρησιμο 
ποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από 
πιστοποιητικό καταγωγής είναι δυνατόν πράγματι να θεωρηθούν ως 
προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ ή Κορέας και 
πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής τις οποίες εφαρμό 
ζει ο εξαγωγέας, ο προμηθευτής ή ο παραγωγός για να παρα 
γάγει τα σχετικά εμπορεύματα, η οποία προκύπτει π.χ. από τους 
λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων ή τα εσωτερικά λογιστικά 
του στοιχεία· 

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των 
υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχ 
θηκαν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, εάν τα εν λόγω έγγραφα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία· 

γ) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την επεξεργασία ή τη μεταποί 
ηση των υλών σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, τα οποία εκδόθηκαν 
ή συντάχθηκαν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, εάν τα εν λόγω 
έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική του νομοθε 
σία·
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δ) αποδεικτικά καταγωγής που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα κατα 
γωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, εκδόθηκαν ή συντάχ 
θηκαν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το παρόν Πρω 
τόκολλο· και 

ε) κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή τη μετα 
ποίηση που έχει πραγματοποιηθεί εκτός των εδαφών των συμ 
βαλλόμενων μερών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12, τα οποία 
αποδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου έχουν 
τηρηθεί. 

Άρθρο 23 

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των 
δικαιολογητικών εγγράφων 

1. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής, 
φυλάσσει επί πέντε τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλω 
σης τόπου καταγωγής καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο 16.3. 

2. Ο εισαγωγέας φυλάσσει όλα τα αρχεία που αφορούν την 
εισαγωγή σύμφωνα με τη νομοθεσία και του κανονισμούς του συμ 
βαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 

3. Οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής 
φυλάσσουν επί πέντε έτη τις δηλώσεις τόπου καταγωγής που υπο 
βλήθηκαν σε αυτές. 

4. Τα αρχεία που πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις παρα 
γράφους 1 έως 3 μπορεί να περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά αρχεία. 

Άρθρο 24 

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης 

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που 
γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναγράφο 
νται στα έγγραφα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές για τη 
διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνε 
πάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, 
εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι το έγγραφο αυτό αντιστοιχεί πράγ 
ματι στα προσκομισθέντα προϊόντα. 

2. Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα λάθη δακτυλογράφησης 
στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την 
απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, εάν τα λάθη αυτά δεν δημιουρ 
γούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του εν λόγω 
εγγράφου. 

Άρθρο 25 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 
1 στοιχείο β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα τιμο 
λογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, τα ποσά στα εθνικά 
νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντι 
στοιχούν στα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ καθορίζονται ετησίως 
από το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ και υποβάλλονται στην Κορέα. 

2. Μια αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 
16 παράγραφος 1 στοιχείο β) με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο 
εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει το 
συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ. 

3. Τα ποσά που εκφράζονται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισοδύναμα με 
την αντίστοιχη αξία στο συγκεκριμένο εθνικό νόμισμα, των ποσών 

που εκφράζονται σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτω 
βρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στην Κορέα τα ποσά αυτά 
έως τις 15 Οκτωβρίου και τα ποσά αυτά ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

4. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να στρογ 
γυλοποιούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει 
από τη μετατροπή του ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό 
τους νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει 
από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο 
από πέντε τοις εκατό. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορούν να διατηρούν αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου 
σε ευρώ στο εθνικό τους νόμισμα εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας 
αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή 
του εν λόγω ποσού, πριν από τη στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται 
αύξηση μικρότερη του 15% του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το 
ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, εάν 
η μετατροπή οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας. 

5. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την 
Επιτροπή Τελωνείων κατόπιν αιτήματος ενός εκ των συμβαλλόμενων 
μερών. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή 
Τελωνείων εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των 
σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό, μπο 
ρεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε 
ευρώ. 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

Ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία 

Άρθρο 26 

Ανταλλαγή διευθύνσεων 

Οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών ανταλλάσσουν, 
μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις διευθύνσεις των τελωνειακών 
αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των πιστοποιητικών κατα 
γωγής. 

Άρθρο 27 

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 

1. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος Πρωτο 
κόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, 
μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνη 
σιότητας των πιστοποιητικών καταγωγής και της ορθότητας των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα. 

2. Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 
πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές 
αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής έχουν εύλογες αμφι 
βολίες ως προς τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, ως προς τον 
χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των 
λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι 
τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής επιστρέ 
φουν τα πιστοποιητικά καταγωγής ή αντίγραφα των εγγράφων 
αυτών, στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγω 
γής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους για τους 
οποίους ζητείται η έρευνα. Προς επίρρωση του αιτήματος για 
έλεγχο, διαβιβάζονται όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες 
που έχουν συγκεντρωθεί και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες 
που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.
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4. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές του συμ 
βαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού 
στοιχείου και να διενεργούν οποιουσδήποτε ελέγχους των λογιστι 
κών βιβλίων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν 
σκόπιμο. 

5. Αν οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγω 
γής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για 
τα συγκεκριμένα προϊόντα εν αναμονή των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, 
με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται 
αναγκαίο. 

6. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου 
ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού συμπερι 
λαμβανομένων των πορισμάτων και των στοιχείων, το ταχύτερο 
δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να αναφέρουν σαφώς 
αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα είναι δυνα 
τόν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους 
και αν πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

7. Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση 
εντός 10 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες 
για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της 
πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές 
αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των 
προτιμήσεων. 

8. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αμοι 
βαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω Πρωτοκόλλου 
για κοινή έρευνα σχετικά με τα πιστοποιητικά καταγωγής. 

Άρθρο 28 

Επίλυση των διαφορών 

1. Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγ 
χου του άρθρου 27, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 
των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών 
αρχών που είναι αρμόδιες για τη διενέργειά του ή όταν δημιουρ 
γούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος Πρωτο 
κόλλου, αυτά υποβάλλονται προς εξέταση στην Επιτροπή Τελω 
νείων. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα 
και των αρμόδιων αρχών του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής 
διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω συμβαλλόμενου 
μέρους. 

Άρθρο 29 

Κυρώσεις 

Κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των συμβαλλό 
μενων μερών σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως 
ή δι’ αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληρο 
φορίες, με σκοπό να επιτύχει την υπαγωγή των προϊόντων στο 
καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης. 

Άρθρο 30 

Ελεύθερες ζώνες 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που δια 

κινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμέ 
νουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο 
έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε 
υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες 
που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν 
προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους εισάγονται σε ελεύ 
θερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστα 
νται επεξεργασία ή μεταποίηση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό κατα 
γωγής εάν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις 
διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

Θέουτα και Μελίλια 

Άρθρο 31 

Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 

1. Ο όρος «συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ» δεν καλύπτει τη Θέουτα 
και τη Μελίλια. 

2. Τα προϊόντα καταγωγής Κορέας, όταν εισάγονται στη Θέουτα 
ή στη Μελίλια, υπάγονται στο ίδιο από κάθε άποψη τελωνειακό 
καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του 
τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Πρωτο 
κόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και 
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η 
Κορέα παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από 
την παρούσα συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και τη 
Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει στα 
προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από το συμβαλλόμενο 
μέρος ΕΕ. 

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2 σχετικά 
με τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν Πρω 
τόκολλο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, με την επιφύλαξη των 
ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 32 

Ειδικοί όροι 

1. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως: 

α) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 

i) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και 
στη Μελίλια· ή 

ii) τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και στη Μελίλια 
για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα 
άλλα από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση i), υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα: 

A) έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση 
κατά την έννοια του άρθρου 5· ή 

B) είναι καταγωγής ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 
ή μεταποίηση πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 6.
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β) προϊόντα καταγωγής Κορέας: 

i) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κορέα· ή 

ii) τα προϊόντα που παράγονται στην Κορέα για την κατασκευή 
των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στην περίπτωση i), υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εν λόγω προϊόντα: 

A) έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση 
κατά την έννοια του άρθρου 5· ή 

B) είναι καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας ή του συμβαλλό 
μενου μέρους ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπο 
βληθεί σε επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των εργασιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 6. 

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος. 

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποχρε 
ούται να αναγράφει τις μνείες «Κορέα» ή «Θέουτα και Μελίλια» στις 
δηλώσεις τόπου καταγωγής. 

4. Αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στη 
Θέουτα και Μελίλια είναι οι ισπανικές τελωνειακές αρχές. 

ΤΜΗΜΑ Δ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 33 

Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 

Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των 
διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 34 

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό 
διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση 

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας μπορούν να εφαρμόζονται σε 
εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας συμφωνίας, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση στα 
συμβαλλόμενα μέρη είτε υπό προσωρινή αποθήκευση σε τελωνει 
ακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι 
υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους 
εισαγωγής, και εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αυτή, πιστο 
ποιητικό καταγωγής, το οποίο εκδίδεται εκ των υστέρων και επισυ 
νάπτεται στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μετα 
φέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II 

Σ η μ ε ί ω σ η 1 : 

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα 
κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Σ η μ ε ί ω σ η 2 : 

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο αριθμός της 
δασμολογικής διάκρισης, κλάσης ή κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη στήλη η περιγραφή των 
εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στο σύστημα αυτό για την εν λόγω διάκριση, κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του 
αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο 
για το τμήμα της διάκρισης, της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί διακρίσεων ή κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας 
αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα πoυ περιλαμβάνoνται στη στήλη 2 περιγράφoνται με γενικoύς όρoυς, 
oι σχετικoί κανόνες πoυ αναφέρoνται στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζoνται σε όλα τα πρoϊόντα τα oπoία, στo πλαίσιo τoυ 
εναρμoνισμένoυ συστήματoς, κατατάσσoνται σε διάφoρες διακρίσεις ή κλάσεις τoυ εν λόγω κεφαλαίoυ ή σε oπoιαδήπoτε 
από τις κλάσεις πoυ εμφανίζoνται μαζί στη στήλη 1. 

2.3. Όταν στον πίνακα υπάρχουν διάφοροι κανόνες που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής διάκρισης 
ή κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της διάκρισης ή της κλάσης που καλύπτεται από τους 
κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4. 

2.4. Όταν, για κάποια εγγραφή στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να 
επιλέγει να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Εάν δεν 
παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. 

Σ η μ ε ί ω σ η 3 : 

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα 
του «προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το 
αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε 
συμβαλλόμενο μέρος. 

Παράδειγμα: 

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται 
να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ύλες 
των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή της διάκρισης 722410. 

Εάν η ύλη αυτή έχει υποβληθεί σε επεξεργασία στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ από μη καταγόμενο πλίνθωμα, το προϊόν που 
κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη το χαρακτήρα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον 
πίνακα για τα προϊόντα της διάκρισης 722490. Η ύλη μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί καταγόμενο προϊόν κατά τον 
υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το εάν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο του 
συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ. Ως εκ τούτου, η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται. 
Συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής. Αντίθετα, 
υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. Επομένως, εάν ένας κανόνας 
πρoβλέπει ότι είναι δυνατόν να χρησιμoπoιoύνται μη καταγόμενες ύλες πoυ βρίσκoνται σε ένα καθoρισμένo στάδιo 
επεξεργασίας, η χρησιμoπoίηση τέτoιων υλών πoυ βρίσκoνται σε πρoγενέστερo στάδιo επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, 
ενώ η χρησιμoπoίηση τέτoιων υλών πoυ βρίσκoνται σε μεταγενέστερo στάδιo επεξεργασίας δεν επιτρέπεται. 

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης», τότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και 
κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. 

Η έκφραση, ωστόσο, «κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης...» 
σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ύλες που υπάγονται σε οποιαδήποτε κλάση, εκτός από εκείνες που 
έχουν την ίδια περιγραφή με το προϊόν με αυτήν που αναφέρεται στη στήλη 2 του καταλόγου.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1355

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1357 von 1432

www.parlament.gv.at



3.4. Όταν ένας κανόνας τoυ πίνακα oρίζει ότι κάπoιo πρoϊόν μπoρεί να κατασκευαστεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό 
σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμoπoιoύνται μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν όλες οι ύλες. 

Παράδειγμα: 

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες 
και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές 
ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι μεν ή οι δε ή και οι δύο μαζί. 

3.5. Όταν ένας κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευαστεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο 
όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι 
δυνατόν να πληρούν τον κανόνα. (Βλ. επίσης τη σημείωση 6.2 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). 

Παράδειγμα: 

Ο κανόνας για τις πρoπαρασκευασμένες τρoφές της κλάσης 1904, o oπoίoς απoκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών 
και των παραγώγων τoυς, δεν απαγoρεύει τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών oυσιών και άλλων πρόσθετων πoυ δεν 
παράγoνται από δημητριακά. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατόν να παρασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη 
που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατόν να παράγονται από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο παρασκευής. 

Παράδειγμα: 

Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν επιτρέπεται η κατασκευή 
παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, 
ακόμη και αν τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατόν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται 
του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να προστίθενται. Επoμένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγό 
μενων υλών πoυ χρησιμoπoιoύνται δεν μπoρεί να υπερβαίνει πoτέ τo υψηλότερo από τα εν λόγω πoσoστά. Επιπλέον, δεν 
πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες. 

Σ η μ ε ί ω σ η 4 : 

4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες», όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τις τεχνητές ή τις συνθετικές. 
Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων 
και, εκτός αν έχει οριστεί άλλως, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν 
μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 

4.2. Ο όρoς «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χoντρές τρίχες χαίτης και oυράς μόνoπλων ή βooειδών της κλάσης 0503, τo μετάξι 
των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και τo μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής πoιότητας και τις χoντρoειδείς τρίχες των κλάσεων 
5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής πρoέλευσης των κλάσεων 
5301 έως 5305. 

4.3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται 
στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί. 

4.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, 
τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. 

Σ η μ ε ί ω σ η 5 : 

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της 
στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους 
όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται. (Βλ. επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4 παρακάτω). 

5.2. Ωστόσο, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα 
τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.
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Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής: 

— μετάξι, 

— μαλλί, 

— χοντροειδείς ζωικές τρίχες, 

— ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 

— τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, 

— βαμβάκι, 

— ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, 

— λινάρι, 

— καννάβι, 

— γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, 

— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, 

— ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, 

— συνθετικές ίνες συνεχείς, 

— τεχνητές ίνες συνεχείς, 

— νήματα μεταφοράς ρεύματος, 

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς, 

— τεχνητές ίνες μη συνεχείς, 

— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα 
με άλλο νήμα, 

— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα 
με άλλο νήμα, 

— προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που 
έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμ 
μένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης 
κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, 

— άλλα προϊόντα της κλάσης 5605. 

Παράδειγμα: 

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς 
της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επoμένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, πoυ δεν 
ανταπoκρίνoνται στoυς κανόνες καταγωγής (oι oπoίoι απαιτoύν τη χρήση χημικών oυσιών ή υφαντικoύ πoλτoύ), δύνανται 
να χρησιμoπoιηθoύν, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10% του βάρoυς τoυ νήματoς. 

Παράδειγμα: 

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από μάλλινα νήματα της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες 
μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που 
δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή 
μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν 
χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων 
δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10% κατά βάρος του υφάσματος. 

Παράδειγμα: 

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και 
από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι 
σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά 
νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. 

Παράδειγμα: 

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό 
ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες 
και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν. 

5.3. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχουν ενσωματωθεί «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα 
εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά τα 
νήματα.
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5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί «λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό 
έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και 
η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», η 
ανοχή αυτή είναι 30% όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα. 

Σ η μ ε ί ω σ η 6 : 

6.1. Όταν στον πίνακα γίνεται αναφορά στην παρούσα σημείωση, οι υφαντικές ύλες (με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και 
εσωτερικών επενδύσεων) οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 8% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, οι ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή 
όχι υφαντικές ύλες. 

Παράδειγμα: 

Εάν ένας κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν 
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες 
περιέχουν υφαντικές ύλες. 

6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας πoυ πρoβλέπει πoσoστά, η αξία των υλών πoυ δεν υπάγoνται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τoν υπoλoγισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών πoυ ενσωματώνoνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΥΛΕΣ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα είναι δυνατόν να μην καλύπτονται στο σύνολό τους από την παρούσα συμφωνία. 
Απαιτείται, επομένως, να εξετάζονται τα λοιπά μέρη της παρούσας συμφωνίας 

Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) ή (4) 

Κεφάλαιο 1 Ζώα ζωντανά Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώ 
σιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 
και 2 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά 
πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα βρώσιμα 
ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· 
εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγ 
μένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί 
ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω 
και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχα 
ρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματι 
σμένα ή με προσθήκη φρούτων ή 
κακάου 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 

κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, 

– όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυ 
μοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή 
γκρέιπφρουτ) της κλάσης 2009 είναι 
καταγωγής και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 5 Πρoϊόντα ζωικής πρoέλευσης, πoυ δεν 
κατoνoμάζoνται oύτε περιλαμβάνoνται 
αλλoύ 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκο 
μίας· βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 

κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, και 

– η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, 
βρώσιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες 
εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και 

οι καρποί του κεφαλαίου 8 έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός 
από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
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(1) (2) (3) ή (4) 

0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή 
χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες 
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που 
περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν 
είναι οι αναλογίες του μείγματος 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex 0902 Τσάι, έστω και αρωματισμένο, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

0902 10 Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί 
ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με 
περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

0910 91 Μείγματα μπαχαρικών Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 10 Δημητριακά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη· άμυλα 
κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη από 
σιτάρι εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 7, 
8, 10, 11 και 23 έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

1106 10 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά 
όσπρια της κλάσης 0713 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· σπέρ 
ματα, σπόροι και διάφοροι καρποί· βιο 
μηχανικά και φαρμακευτικά φυτά· άχυρα 
και χορτονομές 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

1301 Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες 
και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 1301 δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 1302 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές 
ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. 
Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και 
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τρο 
ποποιημένα 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

1302 19 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της κλάσης 
1211 20 

1302 31, 1302 32 και 
1302 39 

Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, 
έστω και τροποποιημένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτι 
κής προέλευσης. Φυτικά προϊόντα που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊ 
όντα της διάσπασης αυτών Λίπη βρώ 
σιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή 
φυτικής πρoέλευσης, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1501 Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και 
του saindoux) και λίπη πουλερικών, 
άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 
1503 

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παρα 
προϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 
0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα 
παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της 
κλάσης 0207. Ωστόσο, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιούνται κόκαλα της κλάσης 
0506 

1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοει 
δών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 
και 0506 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
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(1) (2) (3) ή (4) 

1504 Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, 
ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

1505 Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προ 
έρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομέ 
νης της λανολίνης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

1506 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλά 
σματά τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

1507 έως ex 1515 Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1509 και 1510 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, άλλα 
λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρ 
νονται αποκλειστικά από ελιές 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες φυτικές ύλες έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου 

1515 50 Σησαμέλαιο και τα κλάσματά του Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 
12 

1516 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα 
κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρο 
γονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστε 
ροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέ 
ρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενι 
σμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 

κεφαλαίου 2 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, και 

– όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές 
ύλες των κεφαλαίων 7, 8, 10, 15 
και 23 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται 
οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 
1511 και 1513 

1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευά 
σματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια 
ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα δια 
φόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 
αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια δια 
τροφής και τα κλάσματά τους της κλά 
σης 1516 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 

κεφαλαίων 2 και 4 έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, και 

– όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές 
ύλες των κεφαλαίων 7, 8, 10, 15 
και 23 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται 
οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 
1511 και 1513 

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή 
μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων 
ασπόνδυλων υδροβίων 

Παρασκευή: 
– από ζώα του κεφαλαίου 1, και/ή 

– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποι 
ούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1701 91 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από 
τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, 
σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρω 
ματικών ή χρωστικών ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται 
η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη, και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, 
σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από 
ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του 
μελιού, έστω και αναμεμειγμένα με 
φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καρα 
μελωμένα
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(1) (2) (3) ή (4) 

- Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρου 
κτόζη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 1702 

- Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, 
με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες είναι καταγόμενες 

ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύ 
λιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 
της ζάχαρης, με προσθήκη αρωματικών 
ή χρωστικών ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα 
οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκο 
λάτα) 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα 
διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμι 
γδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλί 
σματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο 
ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % 
κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπαν 
θείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρα 
σκευάσματα διατροφής από προϊόντα 
των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που 
δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγό 
τερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί 
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού: 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, 

– κατά την oπoία όλες oι χρησιμoπoι
oύμενες ύλες τoυ κεφαλαίoυ 4, της 
κλάσης 1006 και του κεφαλαίου 11 
έχoυν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος. 

ex 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή 
παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες 
ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, 
όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούγιες, 
λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. 
Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω 
και παρασκευασμένο, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλα τα χρησιμoπoιoύμενα δημητριακά 

και τα παράγωγά τoυς (εκτός τoυ 
σκληρoύ σίτoυ και των παραγώγων 
τoυ) των κεφαλαίων 10 και 11 
έχoυν παραχθεί εξ ολοκλήρου και 

– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 
κεφαλαίων 2 και 3 έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, εάν αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από 20% κατά βάρος 
προϊόντος 

ex 1902 19 Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε 
παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευα 
σμένα που δεν περιέχουν άλευρα μαλα 
κού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού 
σιταριού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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ex 1902 30 Ράμεν νούγιες για στιγμιαίο μαγείρεμα, 
ψημένες ή τηγανισμένες, και συσκευα 
σμένες με ανάμεικτα καρυκεύματα, που 
περιλαμβάνουν καυτερό πιπέρι σε σκόνη, 
αλάτι, σκόρδο σε σκόνη και μια αρωμα 
τική βάση 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής 
παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή 
νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, 
σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από το άμυλο πατάτας της 
κλάσης 1108 

1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που 
λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη 
[π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν- 
φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το 
καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων 
ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός 
από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προ 
ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού. 

Παρασκευή: 
– από ύλες oπoιασδήπoτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της κλάσης 1806, 
– κατά την οποία όλα τα χρησιμοποι 

ούμενα δημητριακά και το αλεύρι 
των κεφαλαίων 10 και 11 (εκτός από 
τον σκληρό σίτο και το καλαμπόκι του 
είδους «Zea indurata» και τα παρά 
γωγά τους) έχουν παραχθεί εξ ολοκλή 
ρου, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30% της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 
ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη 
κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρ 
μακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες 
από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε 
φύλλα και παρόμοια προϊόντα, εκτός 
από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 
11 

ex 1905 90 Προϊόντα αρτοποιίας από ρύζι Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 
φρούτων ή άλλων μερών φυτών· εκτός 
από: 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα, 

καρποί και λαχανικά των κεφαλαίων 
7, 8 και 12 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2006 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες 
καρπών και φρούτων και άλλα μέρη 
φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με 
στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, 
πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, 
που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 
κών 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1363

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1365 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) ή (4) 

2008 11 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοό 
λης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Αράπικα φιστίκια 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

2008 19 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοό 
λης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Άλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων 
σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 
1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται 
υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

2008 91, 2008 92, και 
2008 99 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοό 
λης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Άλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με 
εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

2009 Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμ 
βάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί 
ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με 
ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex Κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλ 
τσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται αλεύρι από σινάπι ή μου 
στάρδα παρασκευασμένη 

2103 30 Αλεύρι από σινάπι και μoυστάρδα παρα 
σκευασμέvη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2103 90 Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2104 10 Παρασκευάσματα για σούπες και 
ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευα 
σμένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 
2002 έως 2005 

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο Παρασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν,
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– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποι 
ούμενες ύλες των διακρίσεων 
1211 20 και 1302 19 έχουν παρα 
χθεί εξ ολοκλήρου, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 
4 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, εκτός 
από: 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προ 
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή 
αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά, με εξαίρεση της χυμούς φρούτων 
ή λαχανικών της κλάσης 2009 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 
17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 

– κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποι 
ούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των 
χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέιπφρουτ) 
της κλάσης 2009 είναι καταγόμενοι 
και 

– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποι 
ούμενες ύλες των διακρίσεων 
1211 20 και 1302 19 έχουν παρα 
χθεί εξ ολοκλήρου 

2207 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με 
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή 
περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και 
αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδή 
ποτε τίτλου 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 
2208, και 

– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με 
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 
80% νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 
2208, και 

– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιο 
μηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές 
παρασκευασμένες για ζώα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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ex 2301 Ιχθυάλευρο φάλαινας. Αλεύρια, σκόνες 
και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, 
από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα 
για τη διατροφή του ανθρώπου 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 
και 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2303 10 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια 
κατάλοιπα 

Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρη 
σιμοποιούμενο καλαμπόκι έχει παραχθεί 
εξ ολοκλήρου 

2306 90 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, 
έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα 
με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή 
φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305. 
Άλλα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησι 
μοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 

Παρασκευή κατά την οποία 
Όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 
κεφαλαίων 2, 3, 4, 10, 11 και 17 
είναι καταγόμενες 

ex Κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατά 
στατα καπνού, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια 
και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα 
του καπνού 

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον 
το 70 % του βάρους καπνού που δεν 
έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμά 
των καπνού της κλάσης 2401 είναι 
καταγόμενο 

2403 10 Καπνός για κάπνισμα Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον 
το 70 % του βάρους καπνού που δεν 
έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμά 
των καπνού της κλάσης 2401 είναι 
καταγόμενο 

ex Κεφάλαιο 25 Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, 
ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

2504 10 Γραφίτης φυσικός, σε σκόνη ή σε ψήγ 
ματα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2515 12 Μάρμαρα και τραβερτίνες απλώς κομ 
μένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου 
ή ορθογωνίου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2516 12 Γρανίτης απλά κομμένος, με πριόνι ή 
άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήμα 
τος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2518 20 Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό 
μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμη 
τικά κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνη 
σίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνη 
σία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρι 
σμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία 
(φρυγμένη) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησι 
μοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο 
(μαγνησίτης) 

ex 2520 20 Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος 
ειδικά για την οδοντιατρική 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

2525 20 Μαρμαρυγίας σε σκόνη Άλεση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων 
μαρμαρυγία 

ex 2530 90 Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) 
ή σε σκόνη 

Πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών 
γαιών
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Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλ 
τώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις 
ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων 
μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, 
των μετάλλων, των σπανίων γαιών ή 
των ισοτόπων. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

ex Κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

ex 2905 19 Μεταλλικά αλκοολικά άλατα αυτής της 
κλάσης και αιθανόλης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 2905. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά 
άλατα της ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50% της τιμής εκ τoυ εργoστα 
σίoυ τoυ πρoϊόντoς 

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορε 
σμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλο 
γονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 
και 2916 δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

ex 2932 - Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονω 
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών της κλάσης 2909 δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες 
εσωτερικές και τα αλογονωμένα, σουλ 
φονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροά 
τομο(-α) αζώτου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 
και 2933 δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθο 
ρισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες 
ετεροκυκλικές ενώσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών των κλάσεων 2932, 
2933 και 2934 δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20% της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος
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3001 Αδένες και άλλα όργανα για οποθερα 
πεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. 
Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή 
των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. 
Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες 
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρα 
σκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς 
ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θερα 
πευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές 
χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του 
αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά 
προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιο 
τεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τoξί 
νες, καλλιέργειες μικρooργανισμών (με 
εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμoια πρoϊ 
όντα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3006 91 Συσκευές που προορίζονται για χρήση 
σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέ 
χουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπά 
σματα· Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού 
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες 
με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα 
εξής: 
– νιτρικό vάτριo 

– κυαναμίδιο του ασβεστίoυ 

– θειικό κάλιο 

– θειικό καλιομαγνήσιο 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες τις ίδιας κλάσης με το 
προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμο 
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην 
ίδια κλάση με το προϊόν υπό τον 
όρο ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννί 
νες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες. Χρώματα επίχρι 
σης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). 
Μελάνια, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέ 
ρες και άλλα παράγωγά τους 

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα 
φυτικής προέλευσης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, 
έστω και καθορισμένης χημικής σύστα 
σης. 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 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3205 Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα πoυ 
αναφέρoνται στη σημείωση 3 τoυ κεφα 
λαίoυ αυτoύ, με βάση τις χρωστικές 
λάκες ( 1 ) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3203, 3204 και 3205. Ωστόσο, μπο 
ρούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλά 
σης 3205, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3206 Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα 
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του 
κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊ 
όντα ανόργανα των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω 
και καθορισμένης χημικής σύστασης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα 
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρα 
σκευασμένα και καλλυντικά παρασκευά 
σματα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), 
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα 
με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». 
Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. 
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων 
ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή 
ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορ 
ρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊ 
όντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των 
αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωμα 
τικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθε 
ρίων ελαίων 

Παρασκευή από ύλες oπoιασδήπoτε 
κλάσης, περιλαμβανoμένων υλών άλλης 
«oμάδας» ( 2 ) της εν λόγω κλάσης. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ύλες της ίδιας ομάδας με το προϊόν, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανει 
ακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύ 
σιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπα 
ντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευα 
σμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και 
παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, 
«κεριά για την οδοντοτεχνική» και συν 
θέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το 
γύψο, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευα 
σμένα 
με βάση την παραφίνη, τα κεριά από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, 
τα παραφινούχα υπολείμματα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος
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ex Κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες. Τροποποιημένα 
άμυλα. Κόλλες. Ένζυμα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα 
κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποι 
ημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε 
είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα ή 
τις δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα 
άμυλα: 

- αιθέρες και εστέρες αμύλων κάθε 
είδους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 3505 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1108 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3507 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη 
πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κρά 
ματα. Εύφλεκτες ύλες 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊ 
όντα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτο 
γραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν 
έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από 
άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή 
υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφά 
νειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπω 
σης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν 
εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και 
συσκευασμένες σε ειδική θήκη: 

- επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνι 
σης και εκτύπωσης για έγχρωμες 
φωτογραφίες, συσκευασμένες σε ειδική 
θήκη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 
3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Άλλες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 
3701 ή 3702, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος

EL L 127/1370 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1372 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) ή (4) 

3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποι 
ημένες, 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, ευαισθητο 
ποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο 
φως (παρθένες) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και 
υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτε 
θεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 έως 3704 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχα 
νιών, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3803 00 Ταλλέλαιο εξευγενισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλε 
λαίου 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3805 10 Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την 
κατεργασία των ξύλων για την παρα 
σκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας, καθα 
ρισμένο 

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό 
ακατέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο 
προκύπτει από την κατεργασία των 
ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας 
με θειικό άλας 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3806 30 Γόμες-εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητο 
κτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυ 
ξης των φυτών, απολυμαντικά και παρό 
μοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε 
μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική 
πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με 
μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θει 
αφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3809 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελεί 
ωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλη 
σης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα 
και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολ 
λάρισμα παρασκευασμένα και παρα 
σκευάσματα σταθεροποιητικά της 
βαφής), των τύπων που χρησιμοποι 
ούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη 
βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία 
του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχα 
νίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3810 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή 
αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπά 
σματα για συγκoλλήσεις ή συνενώσεις 
και άλλα βoηθητικά παρασκευάσματα 
για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των 
μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για 
συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτε 
λούνται από μέταλλο και άλλα προϊ 
όντα. Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το 
παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των 
μικρών ράβδων συγκόλλησης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων
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3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχε 
τικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδε 
τέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του 
ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθε 
τικά κατά της διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά 
λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η 
βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμο 
ποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτά λάδια 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία «επι 
ταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊ 
όντα για την πλαστικοποίηση του καου 
τσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξεί 
δωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για 
τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των 
πλαστικών υλών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3813 Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστι 
κές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και 
βόμβες 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγ 
ματα, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευά 
σματα για την αφαίρεση των χρωμάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3818 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρη 
σιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με 
μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες 
μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες 
για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλε 
κτρονική 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

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

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3820 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά 
παρασκευασμένα για την αφαίρεση του 
πάγου 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Ex 3821 00 Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για 
τη διατήρηση μικροοργανισμών (συμπε 
ριλαμβανομένων των ιών και παρόμοιων 
οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή 
ζωικών κυττάρων 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3822 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστη 
ρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα 
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστη 
ρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006. 
Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3823 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχα 
νικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό 
(ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές 
αλκοόλες:
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3823 11 έως 3823 19 - Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομη 
χανικά, όξινα λάδια από εξευγενισμό 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

3823 70 - Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 3823 

3824 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλού 
πια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊ 
όντα και παρασκευάσματα των χημικών 
ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα που αποτελού 
νται από μείγματα φυσικών προϊόντων), 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3901 έως 3921 Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, 
απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, 
από πλαστικές ύλες. Ημικατεργασμένα 
προϊόντα και τεχνουργήματα από πλα 
στικές ύλες. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 25 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3907 30 και 3907 40 Ρητίνες-εποξείδια. Πολυανθρακικά άλατα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3907 20 και 3907 91 Άλλοι πολυαιθέρες. Άλλοι πολυεστέρες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50% της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από 
καουτσούκ, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανι 
σμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, 
φύλλα ή ταινίες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών, εκτός από 
το φυσικό καουτσούκ, δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρι 
σμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 
συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων 
με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προ 
στατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), 
από καουτσούκ: 

Ex 4012 11, ex 4012 12, 
ex 4012 13 και 
ex 4012 19. 

- Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή 
κοίλα, από καουτσούκ 

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4011 και 4012 

ex 4017 Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυ 
μένο 

Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυμένο 

ex Κεφάλαιο 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4102 21 και 4102 29 Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών, 
αποτριχωμένα 

Αφαίρεση του μαλιού από πρόβεια δέρ 
ματα μη αποτριχωμένα 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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4104 έως 4106 Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα 
ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη 
κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά 
μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευα 
σμένα 

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελο 
ποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα 
τα ζώα. Είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού 
και παρόμοια. Τεχνουργήματα από 
έντερα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά 
γουνοδέρματα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 4302 30 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργα 
σμένα που έχουν συναρμολογηθεί: 

- Τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες 
μορφές 

Λεύκανση ή βαφή, επιπλέον της κοπής 
και συναρμολόγησης των μη συναρμο 
λογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμέ 
νων γουνοδερμάτων 

- Άλλα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, 
δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρ 
ματα 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και 
άλλα είδη από γουνοδέρματα 

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, 
δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρ 
ματα της κλάσης 4302 

ex Κεφάλαιο 44 Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο. 
Ξυλοκάρβουνα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδι 
σμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός 
ή ορθογωνισμένη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά 
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανι 
σμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση 

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή 
επικόλληση με εγκάρσια συνένωση 

ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται 
με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώ 
σεις) και φύλλα πολύστρωτα αντικολ 
λητά (κόντρα πλακέ), πάχους που δεν 
υπερβαίνει τα 6 mm, συγκολλημένα, 
και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά 
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα 
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση 

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελα 
φρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια 
συνένωση 

4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και 
οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, 
μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη 
μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, 
εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα 
V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) 
σ’ όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων 
από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή 
άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με 
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια 
συνένωση: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης
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ex 4410 έως ex 4413 Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
έπιπλα, πλαίσια καλούπια, εσωτερικό 
διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και 
παρόμοια 

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν 
πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια 

ex 4415 10 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμ 
πανα και παρόμοιες συσκευασίες από 
ξύλο 

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν 
έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις 

ex 4416 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, από ξύλο 

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω 
και πριονισμένες και στις δύο κύριες επι 
φάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμέ 
νες 

ex 4418 - Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμά 
χια σκελετών για οικοδομές, από ξύλο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησι 
μοποιούνται κυψελώδεις πλάκες-δια 
φράγματα και πέταυρα (shingles και 
shakes) 

- Μεταποίηση από την οποία προκύ 
πτουν πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυ 
φές για πλαίσια και καλούπια 

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν 
πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια 

ex 4421 90 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. 
Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας 

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα 
ραβδιά της κλάσης 4409 

ex Κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501 

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και 
καλαθοποιίας ή τεχνουργήματα από 
άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής. είδη καλα 
θοποιίας και ψάθινα είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρι 
νικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για 
ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμ 
ματα) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από 
κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με 
την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και 
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντι 
γράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα 
από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβρά 
νες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες 
όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευα 
σμένα σε κουτιά 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 

4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρο 
μικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα, και 
δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή 
χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες 
μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέ 
χουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

4818 10 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 

ex 4820 10 Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επι 
στολές 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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ex Κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του 
τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχο 
λούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα 
χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και 
σχέδια, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικο 
νογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με 
ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και 
εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, 
διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4909 και 4911 

ex Κεφάλαιο 50 Μετάξι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα 
ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών 
τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα 
ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτενισμένα 

Λανάρισμα ή χτένισμα απορριμμάτων 
μεταξιού 

5004 έως ex 5006 Νήματα από μετάξι και νήματα από 
απορρίμματα από μετάξι 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες 
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες 
με άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5007 Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από 
απορρίμματα από μετάξι 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χον 
τροειδείς. Νήματα και υφάσματα από 
χοντρότριχες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας ή χοντροειδείς ή από χοντρό 
τριχες χαίτης 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5111 έως 5113 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας ή χοντροειδείς ή από χοντρό 
τριχες: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5204 έως 5207 Νήματα από βαμβάκι Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί
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ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα 
από χαρτί και υφάσματα από νήματα 
από χαρτί, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5306 έως 5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές 
ίνες. Νήματα από χαρτί 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5309 έως 5311 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές 
ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– νήματα από γιούτα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος
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5401 έως 5406 Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο 
από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5407 και 5408 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, συνεχείς: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαν 
τουργικό πολτό 

5508 έως 5511 Νήματα και νήματα για ράψιμο από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5512 έως 5516 Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, μη συνεχείς: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση,
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– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφα 
σμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά 
και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρι 
σμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις: 

- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από ( 3 ): 
– -φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
Ωστόσο: 
– συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της 

κλάσης 5402, 
– ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 

5503 ή 5506, ή 

– δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυ 
λενίου της κλάσης 5501, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον 
σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα 
ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνε 

χείς, από καζεΐνη, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επι 
καλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά 
νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές 
των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτι 
σμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 
επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική 
ύλη: 

5604 10 - Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, 
επικαλυμμένα με υφαντικά 

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από 
καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφα 
ντικά
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5604 90 - Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 

χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμε 
ταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που 
αποτελούνται από υφαντικά νήματα, 
λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλά 
σεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με 
μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων 
ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα 
από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρό 
μοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 
5405 περιτυλιγμένα με νήματα από 
υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα 
από χοντρότριχες χαίτης και ουράς 
μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. 
Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονο 
μασία «αλυσιδίτσα» 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 
από υφαντικές ύλες: 

- από πιλήματα που γίνονται με βελο 
νάκι 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
Ωστόσο: 
– συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της 

κλάσης 5402, 
– ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 

5503 ή 5506, ή 

– δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυ 
λενίου της κλάσης 5501, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον 
σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα 
ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα 
γιούτας ως υπόθεμα 

- Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 

χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκκοφοίνικα ή γιούτας, 
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς, 
– φυσικές ίνες, ή
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– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα 
γιούτας ως υπόθεμα 

ex Κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές 
επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. 
Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα, εκτός 
από: 

- Συνδυασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5805 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι 
(τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, 
Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρω 
σης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, 
σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με 
αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρη 
σιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρ 
τοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες 
χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή 
διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρα 
σκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφά 
σματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρι 
σμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία 

Κατασκευή από νήμα 

5902 Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιε 
σμένο αέρα, που λαμβάνονται από 
νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή 
από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή 
ρεγιόν βισκόζης: 

- Που περιέχουν το πολύ 90 % κ.β. 
υφαντικές ύλες 

Κατασκευή από νήμα 

- Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαν 
τουργικό πολτό
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5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 

Κατασκευή από νήμα 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύ 
σεις δαπέδων που αποτελούνται από επί 
χρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπό 
θεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομ 
μένες 

Κατασκευή από νήμα ( 3 ): 

5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες: 

- Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμ 
μένες ή με επάλληλες στρώσεις από 
καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες 

Κατασκευή από νήμα 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 5902: 

- Πλεκτά υφάσματα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετι 
κές ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες 
περισσότερο από 90 % κατά βάρος 

Κατασκευή από χημικές ύλες 

- Άλλα Κατασκευή από νήμα
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5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρι 
σμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα 
ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανά 
λογες χρήσεις 

Κατασκευή από νήμα 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5908 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξού 
δες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για 
λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή 
παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωλη 
νοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησι 
μεύουν για την κατασκευή τους, έστω 
και εμποτισμένα: 

- Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα, 
πλεκτά 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5909 έως 5911 Υφαντουργικά είδη από υφαντικές ύλες 
για βιομηχανική χρήση: 

- Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός 
των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα 
υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 6310 

- Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, 
έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, 
των τύπων που συνήθως χρησιμοποι 
ούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή 
σε άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή 
ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς 
στήμονες και/ή κρόκους ή υφασμένα 
κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλα 
πλούς στήμονες και/ή κρόκους της 
κλάσης 5911 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– τις ακόλουθες ύλες : 

– – νήματα από πολυτετραφθοροαιθυ 
λένιο ( 4 ) 

– – νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα 
και επιχρισμένα, διαπότιστα ή 
καλυμμένα με φαινολική ρητίνη 

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές 
ίνες αρωματικών πολυαμιδίων, που 
λαμβάνονται με πολυσυμπύκνωση 
μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλι 
κού οξέος 

– – νήματα μονόινα από πολυτετρα 
φθοροαιθυλένιο ( 4 ), 

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές 
ίνες από πολυ(π-φαινυλενοτερεφθα 
λαμίδιο), 

– – νήματα από ίνες υάλου, επικαλυμ 
μένα με ρητίνη φαινοπλάστη και 
περιτυλιγμένα με ακρυλικό 
νήμα ( 4 ), 

– – συμπολυεστερικά μονόινα νήματα 
από πολυεστέρα και ρητίνη τερε 
φθαλικού οξέος και 1,4 – κυκλοε 
ξανοδιαιθανόλης και ισοφθαλικού 
οξέος, 

– – φυσικές ίνες,
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– – μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι 
σμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση ή 

– – χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ 
τούς 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύ 
ματος, πλεκτά 

Κλώση μη συνεχών ινών, φυσικών και/ή 
συνθετικών ή τεχνητών, ή εξέλαση συνε 
χών ινών, συνθετικών ή τεχνητών, και 
στη συνέχεια πλέξιμο (πλέκονται ώστε 
να διαμορφώνουν προϊόντα) ( 5 ) 
ή 
Πλέξιμο ή ράψιμο, συμπεριλαμβανομέ 
νου του κοψίματος, (συναρμολόγηση 
δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών 
υφασμάτων που είτε έχουν κοπεί σε 
τεμάχια στο κατάλληλο σχήμα είτε 
παράγονται ευθέως σε σχήματα) ( 5 ) ( 6 ) 

ex Κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύ 
ματος άλλα από πλεκτά, εκτός από: 

Ύφανση και στη συνέχεια ράψιμο 
(συμπεριλαμβανομένου του κοψίμα 
τος) ( 5 ) ( 6 ) 
ή 
Κέντημα και στη συνέχεια ράψιμο 
(συμπεριλαμβανομένου του κοψίματος), 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του 
κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος ( 6 ) 
ή 
Επίχριση και στη συνέχεια ράψιμο 
(συμπεριλαμβανομένου του κοψίματος), 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του 
κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος ( 6 ) 
ή 
Ράψιμο μετά από τύπωση που συνοδεύε 
ται από δύο τουλάχιστον προεργασίες 
τελειώματος (όπως πλύσιμο, λεύκανση, 
μερσερισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1385

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1387 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) ή (4) 

αποφυγή συστολής («μαζέματος»), ορι 
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων 
και αφαίρεση των κόμβων), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποι 
ούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν 
υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής του 
προϊόντος εκ του εργοστασίο ( 3 ) ( 6 ) 

ex 6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύ 
ματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμά 
των του ενδύματος, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 6212: 

Εσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και 
μανικετιών, κομμένα 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συν 
δυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και 
άλλα μεταχειρισμένα είδη. Ράκη, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού 
κ.λπ., εσωτερικά παραπετάσματα κ.λπ., 
άλλα είδη επίπλωσης: 

- Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφά 
σματα 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα: 

– – Κεντημένα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού 
χρώματος ( 6 ) ( 7 ) 
ή 
Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα 
(εκτός από πλεκτά) των οποίων η αξία 
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

– – Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού 
χρώματος ( 6 ) ( 7 ) 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων 
κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα 
(τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και 
άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, 
είδη για κατασκήνωση: 

- Από μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή από ( 3 ) ( 6 ): 
– φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού 
χρώματος ( 3 ) ( 6 )
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6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα αχνάρια για ενδύματα 
(πατρόν) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

6308 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από 
τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω 
και με εξαρτήματα, για την κατασκευή 
ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσα 
ρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή 
πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών 
ειδών, σε συσκευασίες για λιανική 
πώληση 

Κάθε στοιχείο του συνδυασμού πρέπει 
να πληροί τον κανόνα που θα εφαρμο 
ζόταν σε αυτό αν δεν ήταν μέρος του 
συνδυασμού. Ωστόσο, μπορούν να περι 
λαμβάνονται και μη καταγόμενα είδη, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
συνόλου 

ex Κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. 
Μέρη των ειδών αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από τα συναρμολογημένα 
τμήματα που αποτελούνται από τα 
πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι 
στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή 
σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 
6406 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμ 
βάνονται τα πάνω τμήματα έστω και 
προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από 
τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά 
κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρό 
μοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα 
της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια 
είδη και τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, 
πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέ 
λες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊ 
όντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), 
έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες 
για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε 
ύλη, έστω και στολισμένα 

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές 
ίνες ( 6 ) 

ex Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, 
ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, 
μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ομπρέλες-μπαστούνια για τη βροχή, οι 
ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρό 
μοια είδη) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και 
είδη από φτερά ή από πούπουλα. 
Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρί 
χες κεφαλής ανθρώπου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσι 
μέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες 
ύλες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 6803 00 Τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωμα 
τωμένο σχιστόλιθο 

Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό 
σχιστόλιθο 

ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο ή από μείγ 
ματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση 
τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης
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ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο συσσωματω 
μένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας 
σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη 
ύλη 

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυ 
γία (συμπεριλαμβανομένου του συσσω 
ματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμα 
ρυγία) 

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 
7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα 
άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο 
ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαι 
σιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες 
ύλες: 

- Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), επι 
καλυμμένες με στρώμα διηλεκτρικού 
μετάλλου, ημιαγώγιμες σύμφωνα με 
τα πρότυπα του SEMII ( 8 ) 

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο γυαλί 
(υποστρώματα) της κλάσης 7006 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από 
γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχη 
ματίζονται από συγκολλημένα φύλλα 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλα 
πλές επιφάνειες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαί 
σιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και 
οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημά 
των δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγει 
ρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσω 
τερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή 
παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 7010 ή 7018 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημά 
των δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Διακόσμηση με το χέρι (εκτός από τη 
μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) 
από γυαλί φυσούμενο χειρωνακτικά, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 7019 Τεχνουργήματα από ίνες από γυαλί 
(άλλα από νήματα) 

Κατασκευή από: 
– φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις 

(Roνings), νήματα ή τεμαχισμένα κλώ 
σματα, μη χρωματιστά, ή 

– υαλοβάμβακα
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ex Κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέρ 
γεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες 
ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απο 
μιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7101 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέρ 
γεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιρια 
σμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε 
δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια 
φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές 
προσωρινά για την ευκολία της μεταφο 
ράς 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

7102, 7103 και 7104 Διαμάντια, άλλες πολύτιμες ή ημιπολύ 
τιμες πέτρες (φυσικές, συνθετικές ή ανα 
σχηματισμένες) 

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτι 
μες πέτρες, ακατέργαστες 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7106, 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα: 

- Ακατέργαστα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
7106, 7108 και 7110 
ή 
Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός 
διαχωρισμός των πολύτιμων μετάλλων 
της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 
ή 
Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλά 
σεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους 
ή με βασικά μέταλλα 

- Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα 
μέταλλα 

7107, 7109 και 7111 Μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημι 
κατεργασμένες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια 
φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτι 
μες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες 
συνθετικές ή ανασχηματισμένες 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 

Κατασκευή από τμήματα κοινών μετάλ 
λων, μη επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με 
πολύτιμα μέταλλα, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία όλων των υλών που χρησιμο 
ποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 72 Σίδηρος και χάλυβας, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κρα 
ματοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 
7206
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7208 έως 7216 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι και 
είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο 
ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές ή από ημι 
τελή προϊόντα της κλάσης 7206 ή 
7207 

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραμα 
τοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της 
κλάσης 7207 

7218 91 και 7218 99 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 
7218 10 

7219 έως 7222 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι και 
είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξεί 
δωτους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές ή από ημι 
τελή προϊόντα της κλάσης 7218 

7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της 
κλάσης 7218 

7224 90 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 
7224 10 

7225 έως 7228 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι θερμής 
έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγμένα 
πηνία. Είδη με καθορισμένη μορφή από 
άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για 
γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή μη 
κραματοποιημένους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές ή ημιτελή 
προϊόντα των κλάσεων 7206, 7207, 
7218 ή 7224 

7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της 
κλάσης 7224 

ex Κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7301 10 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηρο 
τροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τρο 
χιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, 
ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και 
άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής 
τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγ 
ματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες 
σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη 
ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια 
ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέ 
τηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των 
σιδηροτροχιών 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

7304, 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθο 
ρισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (εκτός 
από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7206, 7207, 7218 ή 7224 

7307 21 έως 7307 29 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδω 
τους χάλυβες 

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομά 
λυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, αφαί 
ρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων 
ημικατεργασμένων μετάλλων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. 
γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδρο 
φραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύ 
λοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παρά 
θυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και 
κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με 
εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 
9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθο 
ρισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προ 
ετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε 
κατασκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται συγκολλημένα είδη με 
καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301
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7315 20 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. 

7403 21, 7403 22 και 
7403 29 

Κράματα χαλκού Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

7407 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή 
από χαλκό 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7408 Σύρματα από χαλκό Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

7409 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, 
με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

7410 Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό 
(έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω 
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρό 
μοια υποθέματα), με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμβα 
νομένου του υποθέματος) 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική 
κατεργασία από μη κραματοποιημένο 
αργίλιο ή απορρίμματα και θραύσματα 
αργιλίου 

7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής 
από αργίλιο 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7605 Σύρμα αργιλίου Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο 
(έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε 
χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρό 
μοια υποθέματα), με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανο 
μένου του υποθέματος) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν και εκείνες της κλάσης 
7606 

7608 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7609 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7616 99 Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 77 Διατηρείται για ενδεχόμενη μελλοντική 
χρήση στο εναρμονισμένο σύστημα

EL L 127/1392 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1394 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) ή (4) 

ex Κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από 
μόλυβδο, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 7802 

ex Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από 
ψευδάργυρο, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. 

7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 7902 

Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασ 
σίτερο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουρ 
γικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex Κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη 
μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, 
από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών 
αυτών από κοινά μέταλλα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλά 
σεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα 
σε συλλογή για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
8202 έως 8205. Ωστόσο, τα εργαλεία 
των κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν 
να ενσωματώνονται στο σύνολο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8207 13 έως 8207 30 Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης. Συρ 
ματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό 
ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματω 
τήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλλων. 
Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή 
σφράγιση 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8207 40 έως 8207 90 Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών 
ή εξωτερικών σπειρωμάτων. Εργαλεία για 
τη διάτρηση. Εργαλεία για την εσωτε 
ρική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών. 
Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζά 
ρισμα). Εργαλεία για την τόρνευση. 
Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για 
μηχανές ή μηχανικές συσκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8211 10 έως 8211 93 
και 8211 95 

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 
8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσ 
σόμενα μαχαίρια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται λεπίδες μαχαιριών και 
λαβές από βασικά μέταλλα
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8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτι 
κές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαί 
ρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας 
και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλο 
γές εργαλείων για την περιποίηση των 
χεριών ή των ποδιών (στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται λαβές από βασικά 
μέταλλα 

8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστή 
ρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των 
γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα 
ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη 
ζάχαρη και παρόμοια είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται λαβές από βασικά 
μέταλλα 

ex Κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά 
μέταλλα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8302 41 Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρό 
μοια είδη για κτίρια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8302, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

8302 60 Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για 
πόρτες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8302, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

8306 21 έως 8306 29 Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμη 
σης, από κοινά μέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8306, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex Κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοή 
σεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή 
συσκευών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8401 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοι 
χεία (σχάσιμα), που δεν έχουν ακτινοβο 
ληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
Μηχανές και συσκευές για το διαχωρι 
σμό ισοτόπων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8404 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των 
κλάσεων 8402 ή 8403. Συμπυκνωτές 
ατμομηχανών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρε 
φόμενο έμβολο, στους οποίους η ανά 
φλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες 
(κινητήρες εκρήξεως) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητή 
ρας ντίζελ ή ημιντίζελ) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8423 Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγ 
γες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των 
προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία 
στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις 
ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg 
ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8425 Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. 
Γρύλοι εν γένει 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8426 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί 
και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. 
Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυ 
ρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετα 
κίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα 
φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλι 
κών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα 
τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση 
που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυ 
ψώσεως 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή 
τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχα 
νικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδη 
ρόδρομοι) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες 
(angledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμο 
χλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά 
φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορ 
τωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδο 
στρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8430 Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματι 
σμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, 
συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυ 
κτά ή μέταλλα. Πασσαλομπήχτες και 
μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονι 
στήρες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8432 Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα 
γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για 
την προπαρασκευή ή την κατεργασία 
του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλιν 
δροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή 
των αθλητικών γηπέδων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8433 Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επι 
νοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνι 
σμό των γεωργικών προϊόντων, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια 
για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές 
μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. 
Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή 
αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών 
προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και 
συσκευές της κλάσης 8437 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8434 Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και 
συσκευές γαλακτοκομίας 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8443 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω 
πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων 
οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. 
Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, 
μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε 
συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1395

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1397 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) ή (4) 

8444 Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέ 
λαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, 
την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθε 
τικών ή τεχνητών υφαντικών υλών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8445 Μηχανές για την προπαρασκευή των 
υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώ 
σιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφα 
ντικών υλών και άλλες μηχανές και 
συσκευές για την κατασκευή των υφα 
ντικών νημάτων. Μηχανές για την περι 
τύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβά 
νονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των 
υφαντικών υλών και μηχανές για την 
προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων 
για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές 
των κλάσεων 8446 ή 8447 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8446 Αργαλειοί για ύφανση Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8447 Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, 
ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή του 
λιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, 
ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή 
τουφών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8456 Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαι 
ρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με 
λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή 
φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιά 
βρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με 
δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες 
ή με εκτόξευση πλάσματος. 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8457 Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές 
σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών 
θέσεων, για την κατεργασία των μετάλ 
λων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8458 Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των 
κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν 
με αφαίρεση μετάλλου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8459 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι μονάδες επεξεργασίας με οδη 
γούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, 
φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελι 
κοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση 
μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπερι 
λαμβανομένων και των κέντρων τορνεύ 
σεως) της κλάσης 8458 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8460 Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών 
της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέ 
πτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυά 
λισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, 
κατά την κατεργασία των μετάλλων, ή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων 
με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών 
ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από 
τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των 
οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461 

8461 Μηχανές πλανίσματος, μέγγενες 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 περιλαμβάνο 
νται αλλού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8462 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύ 
πωσης, σφύρες κάθε είδους για την 
κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ 
σες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, 
διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, 
ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με 
πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των 
μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία 
των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβι 
δίων, άλλες από εκείνες που αναφέρο 
νται παραπάνω 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8463 Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατερ 
γασία των μετάλλων ή κεραμομεταλ 
λουργικών συνθέσεων, που εργάζονται 
χωρίς να αφαιρούν ύλη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8464 Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία 
της πέτρας, των κεραμευτικών προϊ 
όντων, του σκυροδέματος, του αμιαντο 
τσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή 
για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση 
γυαλιού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8465 Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμ 
βάνονται και οι μηχανές για το κάρ 
φωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με 
άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την 
κατεργασία του ξύλου, του φελλού, 
του κόκαλου, του σκληρυμένου καου 
τσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή 
παρόμοιων σκληρών υλών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8466 Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζο 
νται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 
8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και οι διατάξεις που συγκρα 
τούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι 
φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες 
αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές 
διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις 
που συναρμολογούνται πάνω στις μηχα 
νές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για 
εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του 
χεριού, όλων των τύπων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8467 Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιε 
σμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματω 
μένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλε 
κτρικό), για εργασία με το χέρι 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8469 Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπω 
τές της κλάσης 8443 και μηχανές για 
την επεξεργασία κειμένου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8470 Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέ 
πης για την καταγραφή, αναπαραγωγή 
και ένδειξη πληροφοριών με υπολογι 
στική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, 
μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών 
τελών σε φακέλους αλληλογραφίας, 
μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρό 
μοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και 
διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8471 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληρο 
φοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνω 
σης, μηχανές εγγραφής των πληροφο 
ριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη 
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των 
πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8474 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, 
το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύ 
σιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την 
ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, 
μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυ 
κτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για 
τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το 
σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυ 
κτών καυσίμων, των κεραμευτικών 
ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή 
άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. 
Μηχανές σχηματισμού των μητρών των 
χυτηρίων από άμμο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. 
Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για 
μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελω 
νών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, 
τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις 
πλαστικές ύλες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά 
και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων 
και του ήχου για την τηλεόραση, και 
μέρη και εξαρτήματα των συσκευών 
αυτών, Εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8504 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί 
μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορ 
θωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγω 
γής 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8505 Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και 
είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι 
μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. 
Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες 
μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατά 
ξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέ 
κτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας 
και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρο 
μαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8508 Ηλεκτρικές σκούπες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8509 Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωμα 
τωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή 
χρήση, άλλες από τις ηλεκτρικές σκού 
πες της κλάσης 8508 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8511 Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για 
την αφή ή την εκκίνηση των κινητήρων, 
στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοη 
λεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, 
πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρ 
μανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες 
(π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και 
διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που 
χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες 
αυτούς 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8512 Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σημα 
τοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλά 
σης 8539), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις 
ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυ 
στάλλων πάγου και του αχνού, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδή 
λατα ή αυτοκίνητα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8514 Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή 
εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβά 
νονται και εκείνοι που λειτουργούν με 
επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. 
Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργα 
στηρίων για τη θερμική επεξεργασία 
των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές 
απώλειες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8515 Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλ 
ληση με διάφορους τρόπους (έστω και 
με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες 
με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρι 
σμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) 
ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με 
υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με 
μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλά 
σματος. Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή 
κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμι 
κών συνθέσεων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % τoυ πρoϊόντoς της τιμής 
εκ τoυ εργoστασίoυ 

8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που 
βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή 
του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές 
για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, 
του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. 
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμ 
μωση ή για το στέγνωμα των χεριών. 
Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες 
ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές 
χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες 
από εκείνες της κλάσης 8545 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8519 Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές 
αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές 
εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματω 
μένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατά 
στασης μη πτητικής αποθήκευσης με 
ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart 
cards) και άλλα υποθέματα για την 
εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες 
εγγραφές, έστω και γραμμένα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες 
και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την 
κατασκευή των δίσκων, άλλα από τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή 
την τηλεόραση, έστω και με ενσωματω 
μένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγρα 
φής ή αναπαραγωγής του ήχου. 
Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεό 
ραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
και βιντεοκάμερες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβό 
λισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσι 
πλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, 
έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περί 
βλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή 
συσκευή 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8528 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προ 
βολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες 
τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με 
ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης 
για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής 
ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8529 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζο 
νται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 
8528 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8530 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης 
(άλλες από εκείνες για τη μετάδοση 
ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρι 
σμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες 
γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, 
χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές 
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από 
εκείνες της κλάσης 8608) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8531 Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτι 
κής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα 
κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι 
πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για 
την προστασία κατά της κλοπής ή πυρ 
καγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 
8512 ή 8530 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, 
κατανομή, προστασία, διακλάδωση, 
συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες 
αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις 
διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες 
(φις) και ρευματοδότες (πρίζες), υποδο 
χές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και 
άλλα εξαρτήματα σύνδεσης, κουτιά σύν 
δεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει τα 
1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, 
δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8538 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζο 
νται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητή 
ρες των κλάσεων 8535, 8536 ή 8537 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8539 Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί 
πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποί 
ους περιλαμβάνονται και τα είδη με 
την ονομασία «φάροι και προβολείς 
σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και 
σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτί 
νων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8540 Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερ 
μής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτο 
καθόδου 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8542 31 έως 8542 33 
και 8542 39 

Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Η εργασία της διάχυσης, κατά την οποία 
ολοκληρωμένα κυκλώματα σχηματίζο 
νται σε υπόστρωμα ημιαγωγού, με την 
επιλεκτική εισαγωγή κατάλληλου δότη 
υλικού, έστω και συναρμολογημένα ή 
ελεγμένα, σε χώρα που δεν είναι συμ 
βαλλόμενο μέρος της συμφωνίας 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) 
και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση 
(έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξει 
δωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, 
που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες 
καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν 
ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδια 
σμένα με τεμάχια σύνδεσης 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από 
άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή 
ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από 
γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς 
μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική 
χρήση 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8547 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 μονωτή 
ρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλή 
νες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από 
κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσω 
τερικά 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8548 Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, 
συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσ 
σωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και 
συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι 
ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά 
μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν 
κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται 
αλλού στο παρόν κεφάλαιο 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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ex Κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές 
ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. 
Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρό 
μοιων γραμμών και τα μέρη του. Μηχα 
νικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβά 
νονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματο 
δότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών, 
εκτός από: 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8601 10 Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται 
με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8603 10 Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκι 
νούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 8604, με εξωτερική 
πηγή ηλεκτρισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8608 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρό 
μοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλε 
κτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφα 
λείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηρο 
δρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή 
ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, 
λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. 
Τα μέρη τους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8701 έως 8707 και 
8712 

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδή 
λατα και άλλα οχήματα για χερσαίες 
μεταφορές. Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων 
οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 
8705, με τον κινητήρα τους. Ποδήλατα 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8708 έως 8711 και 
8713 έως 8716 

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων 
οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 
8705 και 8711 μέχρι 8713. Μοτοσι 
κλέτες. Αυτοκίνητα οχήματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργο 
στάσια και τα μέρη τους. Αμαξάκια. 
Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών και 
και τα μέρη τους. Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα και τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός της κλάσης του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 88 Αερόπλοια ή διαστημόπλοια και τα μέρη 
τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 8804 00 Στροφόπτωτα (rοtοchutes) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 8804 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτό 
ξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές 
και διατάξεις για την προσγείωση των 
οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές 
και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 89 Πλοία, σκάφη και πλωτές κατασκευές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 
8906 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογρα 
φίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου ή ακρίβειας. Όργανα και 
συσκευές ιατροχειρουργικής. Τα μέρη 
και εξαρτήματά τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. 
Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από 
εκείνα της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης 
σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποί 
ους περιλαμβάνονται και οι φακοί επα 
φής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα 
στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη 
συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα 
από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργα 
σμένο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα 
στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρ 
μολογημένα, για όργανα ή συσκευές, 
άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν 
είναι κατεργασμένα οπτικά 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

9012 Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. 
Συσκευές καταγραφής της περίθλασης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9013 Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που 
δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται 
ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες 
από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες 
συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτό 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9020 ‘Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προ 
σωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση 
τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν 
φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο 
φιλτραρίσματος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9022 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που 
χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, 
βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση 
ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 
κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή 
ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες 
X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτί 
νων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες 
χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα 
τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια 
είδη για την εξέταση ή θεραπεία 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις 
φυσικές ή χημικές. Όργανα και συσκευές 
για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, 
της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή 
παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακου 
στικής ή έντασης φωτός (στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου 
της στάσης για φωτογράφηση). Μικρο 
τόμοι 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές 
φάσματος και άλλα όργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο 
των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων 
των μετρητών της κλάσης 9028. 
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση 
ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, 
βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτι 
νοβολιών ιοντισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα 
μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας 
όψης (προφίλ) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9032 Όργανα και συσκευές για την αυτόματη 
ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 91 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα 
παρόμοια, εκτός από: 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9105 Άλλα ρολόγια Κατασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και 
συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους 
για ρολόγια τσέπης ή χεριού 

Κατασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη 
συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμο 
λογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις 
ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογη 
μένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογο 
ποιίας 

Κατασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών 
της κλάσης 9114 δεν υπερβαίνει το 
10 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

9111 Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή 
χεριού και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9112 Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών 
συσκευών και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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9113 Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα 
μέρη τους: 

Ex 9113 10 και 9113 20 - Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύ 
τιμα μέταλλα ή από κοινά μέταλλα, 
έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρω 
μένα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα 
των οργάνων αυτών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 93 Όπλα και πυρομαχικά και τα μέρη και 
εξαρτήματά τους 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη 
κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές 
φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλά 
μες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτι 
κές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκα 
τασκευές, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι προβολείς) και τα 
μέρη τους, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες, 
ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές 
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια 
είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτι 
σμού, και τα μέρη τους που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9406 Προκατασκευές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη 
διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και 
εξαρτήματά τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατα 
σκευές και παρόμοια είδη για διασκέ 
δαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγ 
ματα (puzzles) κάθε είδους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος
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9506 31 και 9506 39 Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το 
γκολφ 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ημικατεργασμένα τεμάχια 
για την κατασκευή ράβδων γκολφ 

ex Κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

9601 και 9602 Ελεφαν τόδοντο, κόκαλο, χελωνό 
στρακο,κέρατα ζώων κάθε είδους, 
κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωι 
κές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουρ 
γήματα που λαμβάνονται μεχύτευση). 
Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, 
κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από 
τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή 
λαξευτά από κερί, από παραφίνη, από 
στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, 
από πάστες που μπορούν να δεχθούν 
πλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουρ 
γήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή 
λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, 
κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη 
από εκείνη της κλάσης 3503, και 
τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκλη 
ρυμένη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Ex 9603 Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση τις 
τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς 
και τις βούρτσες από τρίχωμα κουνα 
βιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές 
σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. 
Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθα 
ριστήρες υγρών επιφανειών από καου 
τσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες 
και σφουγγαρόπανα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9605 Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό 
καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα 
των υποδημάτων ή ενδυμάτων 

Κάθε στοιχείο του συνόλου πρέπει να 
πληροί τον κανόνα που θα εφαρμόζο 
νταν σε αυτό αν δεν ήταν μέρος του 
συνόλου. Ωστόσο, μπορούν να περιλαμ 
βάνονται και μη καταγόμενα είδη, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του συνόλου 

9606 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί 
για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά 
ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9608 Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια 
(μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι 
με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώ 
δεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και 
άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές 
για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κον 
δυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρό 
μοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα καλύμματα που προφυ 
λάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα 
συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαί 
ρεση της κλάσης 9609 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησι 
μοποιούνται πένες ή μύτες που υπάγο 
νται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊ 
όντος
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9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και 
παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες 
με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες 
για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω 
και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμ 
πόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή 
χωρίς κουτί 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9613 20 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγε 
μίζουν 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 9613 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 9614 Πίπες για καπνό και κεφαλές για πίπες Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμά 
χια 

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαι 
οτήτων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

( 1 ) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για 
την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. 

( 2 ) Ως «ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της κλάσης που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με τελεία. 
( 3 ) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλ. επεξηγηματική σημείωση 5. 
( 4 ) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού. 
( 5 ) Βλ επεξηγηματική σημείωση 5 
( 6 ) Βλ επεξηγηματική σημείωση 6 
( 7 ) Για τα πλεκτά αντικείμενα, μη ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ, που λαμβάνονται με ραφή ή συναρμολόγηση τμημάτων πλεκτών υφασμάτων (που κόβονται ή πλέκονται 

κατευθείαν στο τελικό τους σχήμα) βλ. επεξηγηματική σημείωση 6. 
( 8 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Κοινές διατάξεις 

1. Για τα προϊόντα που περιγράφονται στη συνέχεια, μπορούν να εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι κανόνες, αντί των κανόνων 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για προϊόντα καταγωγής Κορέας, ωστόσο εντός των ορίων ετήσιας ποσόστωσης. 

2. Το πιστοποιητικό καταγωγής που συντάσσεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη στα 
αγγλικά: «Derogation – Annex II(a) of Protocol … ». 

3. Μπορούν να εισάγονται προϊόντα στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ βάσει αυτών των παρεκκλίσεων, εφόσον προσκομίζεται 
δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, με την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν 
τους όρους της παρέκκλισης. 

4. Στο βαθμό που το πιστοποιητικό καταγωγής συντάσσεται για την παρέκκλιση που αφορά τα παρασκευάσματα σουρίμι 
(ex160420), το πιστοποιητικό καταγωγής συνοδεύεται από έγγραφες αποδείξεις ότι το παρασκεύασμα σουρίμι αποτελείται 
από ψάρι σε ποσοστό τουλάχιστον 40 τοις εκατό κατά βάρος προϊόντος και ότι ως πρωταρχικό συστατικό της βάσης σουρίμι 
χρησιμοποιήθηκε το είδος των γάδων της Αλάσκας (theragra Chalcogramma). ( 1 ) 

5. Στο βαθμό που το πιστοποιητικό καταγωγής συντάσσεται για βαμμένα υφάσματα (540822 και 540832), το πιστοποιητικό 
καταγωγής συνοδεύεται από έγγραφες αποδείξεις ότι το άβαφο ύφασμα που χρησιμοποιήθηκε δεν υπερβαίνει το 50 τοις 
εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

6. Στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ κάθε ποσότητα αναφερόμενη στο παρόν παράρτημα υπόκειται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία λαμβάνει όλα τα διοικητικά μέτρα που κρίνει σκόπιμα για την αποτελεσματική διαχείριση των ποσοτήτων 
σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία του μέρους ΕΕ. 

7. Οι ποσοστώσεις που δηλώνονται στον ακόλουθο πίνακα υπόκεινται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον 
κανόνα της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. Οι ποσότητες που εξάγονται από την Κορέα προς το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ 
βάσει των προαναφερόμενων παρεκκλίσεων υπολογίζονται με βάση τις εισαγωγές στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ. 

Δασμολογική 
κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος 

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη 
καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει 
το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊ 

όντος 

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από 
την Κορέα προς την ΕΕ 

(1) (2) (3) (4) 

ex1604 20 Παρασκευάσματα σουρίμι που 
αποτελούνται από ψάρι σε ποσο 
στό τουλάχιστον 40 % κατά 
βάρος προϊόντος και τα οποία 
χρησιμοποιούν ως πρωταρχικό 
συστατικό της βάσης σουρίμι το 
είδος του γάδου της Αλάσκας 
(theragra Chalcogramma) ( 1 ) 

Παρασκευή από ύλες του κεφα 
λαίου 3 

Ετήσια ποσόστωση για το έτος 1: 
2 000 μετρικοί τόνοι 

Ετήσια ποσόστωση για το έτος 2: 
2 500 μετρικοί τόνοι 

Ετήσια ποσόστωση για το έτος 3 
και εξής: 3 500 μετρικοί τόνοι 

ex1905 90 Μπισκότα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Ετήσια ποσόστωση 270 μετρικών 
τόνων 

2402 20 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Ετήσια ποσόστωση 250 μετρικών 
τόνων 

5204 Νήματα για ράψιμο από βαμ 
βάκι, έστω και συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 86 μετρικών 
τόνων

EL L 127/1408 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 
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5205 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο), που 
περιέχουν τουλάχιστον 85 % 
κατά βάρος βαμβάκι, μη 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 2 310 μετρι 
κών τόνων 

5206 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο), που 
περιέχουν λιγότερο από 85 % 
κατά βάρος βαμβάκι, μη 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 377 μετρικών 
τόνων 

5207 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο) συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 92 μετρικών 
τόνων 

5408 Υφάσματα από νήματα από συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 

Κατασκευή από συνεχείς ίνες 
συνθετικές ή τεχνητές 
ή 
Βαφή συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρα 
σκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύ 
σιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για 
την αποφυγή συστολής («μαζέμα 
τος»), οριστικό τελείωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιορθώσεις 
υφαντικών ελαττωμάτων και 
αφαίρεση των κόμβων), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία του χρη 
σιμοποιούμενου άβαφου υφά 
σματος δεν υπερβαίνει το 50 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση 17 805 290 
ισοδυνάμων τετραγωνικών μέτρων 
(ΙΤΜ) 

5508 Νήματα για ράψιμο από συνθετι 
κές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, 
έστω και συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 286 μετρικών 
τόνων 

5509 Νήματα από συνθετικές ίνες μη 
συνεχείς (άλλα από τα νήματα 
για ράψιμο), μη συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 3 437 μετρι 
κών τόνων 

5510 Νήματα από τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς (άλλα από τα νήματα 
για ράψιμο), μη συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 1 718 μετρι 
κών τόνων 

5511 Νήματα από συνθετικές ή τεχνη 
τές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο), συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 203 μετρικών 
τόνων 

( 1 ) Βλέπε ιδίως σημείο 4 των κοινών διατάξεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Η δήλωση τόπου καταγωγής, της οποίας το κείμενο παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημει 
ώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. 

Βουλγαρικό κείμενο 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 )) декларира, че освен където ясно 
е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ). 

Ισπανικό κείμενο 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ( 1 )) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ). 

Τσέχικο κείμενο 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Δανικό κείμενο 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … ( 1 )), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … ( 2 ). 

Γερμανικό κείμενο 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … ( 1 )) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … ( 2 ) Ursprungswaren sind. 

Εσθονικό κείμενο 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … ( 1 )) deklareerib, et need tooted on … ( 2 ) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Ελληνικό κείμενο 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ( 2 ). 

Αγγλικό κείμενο 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 

Γαλλικό κείμενο 

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 ). 

Ιταλικό κείμενο 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ( 1 )) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Λεττονικό κείμενο 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … ( 1 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … ( 2 ). 

Λιθουανικό κείμενο 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … ( 2 ) preferencinės kilmės prekės. 

Ουγγρικό κείμενο 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés 
hiányában az áruk preferenciális … ( 2 ) származásúak. 

Μαλτέζικο κείμενο 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … ( 1 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ( 2 ).

EL L 127/1410 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 griechischer Vertragstext (Normativer Teil)1412 von 1432

www.parlament.gv.at



Ολλανδικό κείμενο 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … ( 1 )), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn ( 2 ). 

Πολωνικό κείμενο 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Πορτογαλικό κείμενο 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o … ( 1 )), 
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … ( 2 ). 

Ρουμανικό κείμενο 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care 
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … ( 2 ). 

Σλοβενικό κείμενο 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno 
navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Σλοβακικό κείμενο 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Φινλανδικό κείμενο 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ). 

Σουηδικό κείμενο 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ). 

Κορεατικό κείμενο 

................................................................................................................................................................................................................................( 3 ) 

(Τόπος και ημερομηνία) 

................................................................................................................................................................................................................................( 4 ) 

(Υπογραφή του εξαγωγέα και αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση) 

Υποσημειώσεις 

( 1 ) Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγρά 
φεται σ’ αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται 
στις παρενθέσεις ή παραμένει κενός ο χώρος. 

( 2 ) Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη 
Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να τα αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM». 

( 3 ) Τα στoιχεία αυτά είναι δυνατό να παραλείπoνται αν η πληρoφoρία αυτή περιέχεται στo ίδιo τo έγγραφo. 

( 4 ) Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας δεν υποχρεούται να υπογράψει, η απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται και την απαλλαγή 
από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΝΩΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

1. Αναγνωρίζοντας, αφενός, τη συνταγματική επιταγή και τα συμφέροντα ασφαλείας της Δημοκρατίας της Κορέας και, αφετέρου, 
την προσήλωση και των δύο μερών στην προαγωγή της ειρήνης και της ευημερίας στη Χερσόνησο της Κορέας και τη σημασία 
της ενδοκορεατικής οικονομικής συνεργασίας προς το στόχο αυτό, συστήνεται επιτροπή ζωνών τελειοποίησης προς επανε 
ξαγωγή στη Χερσόνησο της Κορέας, σύμφωνα με το άρθρο 15.2 παράγραφος 1 (Ειδικές επιτροπές). Η επιτροπή εξετάζει κατά 
πόσον συντρέχουν οι όροι στη Χερσόνησο της Κορέας για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας και 
ανάπτυξης ζωνών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. 

2. Η επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους των συμβαλλόμενων μερών. Η επιτροπή συνεδριάζει κατά τη συμπλήρωση του 
πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, εν συνεχεία, μία φορά ετησίως τουλάχιστον ή οποι 
αδήποτε άλλη στιγμή συμφωνείται από κοινού. 

3. Η επιτροπή εντοπίζει γεωγραφικούς τόπους που μπορούν να οριστούν ως ζώνες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Η επιτροπή 
καθορίζει κατά πόσον κάθε τέτοια ζώνη τελειοποίησης προς επανεξαγωγή έχει ανταποκριθεί στα κριτήρια που έθεσε η 
επιτροπή. Η επιτροπή ορίζει επίσης ένα μέγιστο όριο όσον αφορά την αξία των συνολικών εισροών του καταγόμενου τελικού 
προϊόντος που μπορούν να προστεθούν στον γεωγραφικό τόπο της ζώνης τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
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Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας 

1. Προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονι 
σμένου Συστήματος γίνονται δεκτά στην Κορέα ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια 
της παρούσας συμφωνίας. 

2. Το Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων 
διοικητικής συνεργασίας εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των 
προαναφερόμενων προϊόντων. 

Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου 

1. Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στην Κορέα ως προϊόντα καταγωγής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας. 

2. Το Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων 
διοικητικής συνεργασίας εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των 
προαναφερόμενων προϊόντων. 

Κοινή δήλωση σχετικά με την αναθέωρηση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στο Πρωτόκολλο για τον ορισμό 
της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επανεξετάζουν τους κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο Πρωτό 
κολλο για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικη 
τικής συνεργασίας και να συζητούν τις απαραίτητες τροποποιήσεις ύστερα από αίτημα ενός από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη. Κατά τη συζήτηση των τροποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα 
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, τα μέρη συνεκτιμούν την εξέλιξη 
της τεχνολογίας, τις διαδικασίες παραγωγής, τις διακυμάνσεις των τιμών και όλους τους άλλους παράγοντες 
που μπορεί να δικαιολογούν τις αλλαγές στους κανόνες καταγωγής. 

2. Το παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγω 
γής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας θα προσαρμόζεται βάσει των περιοδικών αλλαγών του Εναρ 
μονισμένου Συστήματος. 

Κοινή δήλωση σχετικά με τις επεξηγηματικές σημειώσεις 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να συνταχθούν επεξηγηματικές σημειώσεις για το 
Πρωτόκολλο αυτό. Οι σημειώσεις εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις εσωτερικές τους 
διαδικασίες.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1, ο όρος κατασκευή ή παρασκευή περιλαμβάνει τη συγκομιδή, την παγίδευση, 
την παραγωγή, την εκτροφή και την αποσυναρμολόγηση. 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 1 στοιχείο ζ), επιβεβαιώσιμη σημαίνει «που καθορίστηκε βάσει της συμφωνίας 
για τη δασμολογητέα αξία». 

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), η αξία των μη καταγόμενων υλών προκύπτει εάν 
αφαιρεθεί από την τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος η αξία των καταγόμενων υλών, συμπεριλαμβα 
νομένων των καταγόμενων υλών ιδιοπαραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προαναφερό 
μενων μη καταγόμενων υλών. 

4. Η αξία των καταγόμενων υλών που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή περιλαμβάνει όλο το κόστος που 
υπεισέρχεται στην παραγωγή της ύλης και ένα ποσό για το κέρδος ίσο με το κέρδος που προστίθεται στις 
κανονικές εμπορικές συναλλαγές. 

5. Για τους σκοπούς του άρθρου 6 «απλή» χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν απαιτεί ούτε ειδικές 
δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές ή εξοπλισμό που να παράγονται ή να εγκαθίστανται ειδικά για την 
εκτέλεση της δραστηριότητας. Ωστόσο, η απλή ανάμειξη δεν περιλαμβάνει χημική αντίδραση. Χημική αντί 
δραση είναι μια διεργασία, που μπορεί να είναι και βιοχημική, η οποία παράγει ως αποτέλεσμα ένα μόριο με 
νέα δομή, διασπώντας τους ενδομοριακούς δεσμούς και σχηματίζοντας νέους ενδομοριακούς δεσμούς ή 
μεταβάλλοντας τη χωρική διάταξη των ατόμων μέσα στο μόριο. 

6. Για τους σκοπούς του άρθρου 10, τα ουδέτερα στοιχεία περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν: 

α) ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα· 

β) εγκαταστάσεις και εξοπλισμό· 

γ) μηχανήματα και εργαλεία· και 

δ) προϊόντα που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. 

7. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, πανομοιότυπες και εναλλασσόμενες ύλες σημαίνει ύλες του ίδιου είδους 
και εμπορικής ποιότητας, που έχουν τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά και οι οποίες δεν μπορούν να 
διακριθούν η μία από την άλλη ως προς την καταγωγή, μόλις ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν. 

8. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, η συγκεκριμένη «περίοδος» θα καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες 
εσωτερικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 

9. Μόνο για τους ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους μπορεί να μην εφαρμοστεί προτιμησιακή μεταχείριση, 
χωρίς να ελεγχθεί το πιστοποιητικό καταγωγής, επειδή το πιστοποιητικό θεωρείται άνευ αντικειμένου όταν: 

α) δεν έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις του άρθρου 13 σχετικά με την απευθείας μεταφορά, 

β) το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται εκ των υστέρων για εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί αρχικά με 
αθέμιτες πρακτικές, 

γ) το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί από εξαγωγέα χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της 
παρούσας συμφωνίας, 

δ) ο εισαγωγέας δεν υποβάλλει πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους 
εισαγωγής εντός της περιόδου που ορίζεται στη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 

10. Για τους σκοπούς της κοινής δήλωσης για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, αρμόδιες για την εφαρμογή της 
κοινής δήλωσης στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας είναι οι τελωνειακές αρχές του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. 

11. Για τους σκοπούς της κοινής δήλωσης για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, αρμόδιες για την εφαρμογή 
της κοινής δήλωσης στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου είναι οι τελωνειακές αρχές της Δημοκρατίας του 
Αγίου Μαρίνου.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, νοούνται ως: 

α) τελωνειακή νομοθεσία οι νομικές και κανονιστικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες 
διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευ 
μάτων και την υπαγωγή αυτών σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, 
περιορισμού και ελέγχου· 

β) αιτούσα αρχή η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από 
ένα συμβαλλόμενο μέρος για τον σκοπό αυτό και η οποία 
υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος Πρωτοκόλ 
λου· 

γ) αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση η αρμόδια διοικητική 
αρχή, η οποία ορίζεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος για τον 
σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται αίτηση συνδρομής 
βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου· 

δ) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν ταυτοποιούμενο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· 

ε) πράξη που διενεργείται κατά παράβαση της τελωνειακής νoμo 
θεσίας, κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής 
νoμoθεσίας. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Το μέρη αλληλοβοηθούνται στους τομείς που υπάγονται στην 
αρμοδιότητά τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπει το παρόν Πρωτόκολλο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, διε 
ρεύνηση και δίωξη των πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση 
της εν λόγω νομοθεσίας. 

2. Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο 
παρόν Πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των συμβαλλόμε 
νων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέ 
πουν την αμοιβαία συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων. Δεν αφορά 
πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την άσκηση των αρμο 
διοτήτων κατόπιν αίτησης των δικαστικών αρχών, εκτός αν η κοι 
νοποίηση τέτοιων πληροφοριών επιτραπεί από τις αρχές αυτές. 

3. Η συνδρομή στον τομέα της είσπραξης δασμών, φόρων ή 
προστίμων δεν καλύπτεται από το παρόν Πρωτόκολλο. 

Άρθρο 3 

Συνδρομή κατόπιν αίτησης 

1. Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία 
που επιτρέπει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημει 
ώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβιάζουν ή είναι 
δυνατόν να παραβιάσουν αυτή τη νομοθεσία. 

2. Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώνει: 

α) σχετικά με το αν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος 
ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του 
άλλου συμβαλλομένου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιο 
ρίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που 
εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα· 

β) εάν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα 
συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου συμ 
βαλλόμενου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, διευκρινίζοντας, 
κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε 
στα εν λόγω εμπορεύματα. 

3. Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, εντός του πλαισίου των νομοθετικών 
ή κανονιστικών διατάξεών της, να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
εξασφαλίσει την ειδική επιτήρηση: 

α) φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες 
ενδείξεις ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που παρα 
βιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 

β) χώρων στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκε 
ντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε 
να πιθανολογείται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πρά 
ξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 

γ) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή είναι δυνατόν να μετα 
φερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι τα 
εμπορεύματα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 
πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομο 
θεσίας· 

δ) μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησι 
μοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την 
τελωνειακή νομοθεσία. 

Άρθρο 4 

Αυθόρμητη συνδρομή 

Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν μεταξύ τους, με δική τους πρω 
τοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές τους 
διατάξεις, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι ανα 
γκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέ 
χοντας ιδίως τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά με: 

α) δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν ή φαίνεται ότι παραβιά 
ζουν την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίες ενδέχεται να ενδια 
φέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος· 

β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πρά 
ξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομο 
θεσίας· 

γ) εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πρά 
ξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομο 
θεσίας· 

δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες 
ενδείξεις ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που παρα 
βιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία· 

ε) μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 
έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησι 
μοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων διενεργούμενων κατά παρά 
βαση της τελωνειακής νομοθεσίας.
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Άρθρο 5 

Επίδοση/κοινοποίηση 

Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλ 
λεται η αίτηση οφείλει, εντός του πλαισίου των νομοθετικών ή 
κανονιστικών διατάξεών της, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε: 

α) να επιδοθούν τυχόν έγγραφα ή 

β) να κοινοποιηθούν τυχόν αποφάσεις 

που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, προς αποδέκτη που δια 
μένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση. 

Οι αιτήσεις επίδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων πρέπει 
να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην 
οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την 
αρχή. 

Άρθρο 6 

Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής 

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος Πρωτο 
κόλλου πρέπει να είναι γραπτές. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Εφόσον το απαιτεί ο 
επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, μπορούν να γίνουν δεκτές και 
προφορικές αιτήσεις, οι οποίες όμως πρέπει αμέσως να επιβεβαι 
ώνονται γραπτώς. 

2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβά 
νουν τα παρακάτω στοιχεία: 

α) την αιτούσα αρχή· 

β) το αιτούμενο μέτρο· 

γ) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης· 

δ) τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά 
νομικά στοιχεία· 

ε) όσο το δυνατόν πιο ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο της έρευ 
νας· 

στ) περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών καθώς και 
των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί. 

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από 
αυτή την αρχή. 

4. Αν μια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές προϋ 
ποθέσεις, μπορεί να ζητείται η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· στο 
μεταξύ, ενδέχεται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. 

Άρθρο 7 

Εκτέλεση αιτήσεων 

1. Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων 
της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαρια 
σμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου 
μέρους, παρέχοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, διεξάγοντας τις 
κατάλληλες έρευνες ή ρυθμίζοντας τη διεξαγωγή τους. Η διάταξη 
αυτή ισχύει επίσης για οιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία διαβιβά 
ζεται η αίτηση δυνάμει της παρούσας συμφωνίας από την αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, όταν αυτή αδυνατεί να ενεργήσει 
αφ’ εαυτής. 

2. Οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους 
στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 

3. Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου 
μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφε 
ρόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της τελωνει 
ακής αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία σχετικά με τις πράξεις που 
παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία η αιτούσα αρχή 
χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

4. Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου 
μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμε 
νου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, 
να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευ 
ταίου. 

Άρθρο 8 

Μορφή υπό την οποία πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία 

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς 
τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα ή 
άλλα στοιχεία. 

2. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να παρέχονται με 
ηλεκτρονική μορφή. 

3. Τα πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται μόνο κατόπιν αίτησης, 
εφόσον τα επικυρωμένα αντίγραφα αποδειχθούν ανεπαρκή. Τα πρω 
τότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. 

Άρθρο 9 

Εξαιρέσεις από τηv υπoχρέωση παρoχής συvδρoμής 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχoυν τη δυνατότητα να αρνηθούν 
την παροχή συνδρομής ή να επιβάλουν ορισμένες προϋποθέσεις ή 
απαιτήσεις για την παροχή συνδρομής, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες θεωρούν ότι η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος 
Πρωτοκόλλου: 

α) ενδέχεται να θίξει την κυριαρχία κράτους μέλους της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης ή την κυριαρχία της Κορέας από το/την οποίο/-α 
ζητήθηκε συνδρομή δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου· ή 

β) ενδέχεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα 
ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου· ή 

γ) παραβιάζει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρ 
ρητο. 

2. Η παροχή της συνδρομής είναι δυνατόν να αναβληθεί από 
την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σε περίπτωση που 
επηρεάζει διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί 
διαβουλεύσεις με την αιτούσα αρχή για να εξεταστεί αν είναι δυνα 
τόν να παρασχεθεί βοήθεια υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους 
που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κρίνει αναγκαίους. 

3. Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή, την 
οποία η ίδια δεν θα μπορούσε να παράσχει αν της είχε ζητηθεί, 
εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλ 
λεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα 
ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση.
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4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η 
σχετική αιτιολόγηση πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στην αιτούσα 
αρχή. 

Άρθρο 10 

Αvταλλαγή πληρoφoριώv και εμπιστευτικότητα 

1. Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε 
μορφή, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική ή 
περιορισμένης διάδοσης, αναλόγως των κανόνων που εφαρμόζει 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρη 
σης του υπηρεσιακού απορρήτου και απολαμβάνει την προστασία 
που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες τόσο από τη σχετική 
νομοθεσία του μέρους που την έλαβε όσο και από τις αντίστοιχες 
διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον όταν 
το συμβαλλόμενο μέρος που τα λαμβάνει δεσμεύεται να τα προ 
στατεύσει με τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο προς αυτόν που ισχύει 
στη συγκεκριμένη περίπτωση στο συμβαλλόμενο μέρος που τα 
παρέχει. 

3. Η χρησιμοποίηση, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που 
έχουν κινηθεί για πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελω 
νειακής νομοθεσίας, των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί δυνάμει 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιείται για 
τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά 
στοιχεία στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και στις μαρτυρικές 
καταθέσεις, καθώς και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμ 
πονται στα δικαστήρια, πληροφορίες που συγκέντρωσαν και 
έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό 
ντος Πρωτοκόλλου. Αυτή η χρήση γνωστοποιείται στην αρμόδια 
αρχή, η οποία χορήγησε τις εν λόγω πληροφορίες ή επέτρεψε 
την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα. 

4. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται αποκλει 
στικά για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. Αν κάποιο 
συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να επιτραπεί η χρήση των πληροφο 
ριών αυτών για άλλους σκοπούς, οφείλει να ζητήσει προηγουμένως 
τη γραπτή συγκατάθεση της τελωνειακής αρχής που τις παρέσχε. Εν 
συνεχεία, η χρήση αυτή υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει η 
εν λόγω αρχή. 

Άρθρο 11 

Εμπειρoγvώμoνες και μάρτυρες 

Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι 
δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παρα 
χωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του 
μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν 
ζητήματα που καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο και να προσκομίσει 
αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, 
ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παρά 
στασης πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής πρέπει να εμφανιστεί ο υπάλληλος, καθώς και για 
ποιο ζήτημα και υπό ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί. 

Άρθρο 12 

Δαπάνες της συνδρομής 

Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση 
επιστροφής δαπανών, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του 
παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες για 
εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μετα 
φραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Άρθρο 13 

Εφαρμογή 

1. Η εφαρμoγή του παρόντος Πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός, 
στις τελωνειακές αρχές της Κορέας και, αφετέρου, στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής και, ενδεχομένως, στις τελω 
νειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν 
λόγω αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις 
ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος Πρω 
τοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον 
τομέα της προστασίας των δεδομένων. Μπορούν επίσης να προτεί 
νουν στις αρμόδιες αρχές τις τροποποιήσεις οι οποίες κατά τη 
γνώμη τους θα πρέπει να επέλθουν στο παρόν Πρωτόκολλο. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ 
τους και, ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομε 
ρείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 14 

Άλλες συμφωνίες 

1. Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης, οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου: 

α) δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διεθνούς συμφωνίας ή σύμβασης 

β) θεωρούνται συμπληρωματικές προς τις συμφωνίες αμοιβαίας 
συνδρομής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν 
μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Κορέας και 

γ) δεν επηρεάζουν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέ 
πουν τη γνωστοποίηση, μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφοριών που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου και οι οποίες είναι 
δυνατόν να ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις του 
παρόντος Πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων οποιασδήποτε 
διμερούς συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή 
ενδέχεται να συναφθεί μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της Ευρω 
παϊκής Ένωσης και της Κορέας, στο μέτρο που οι διατάξεις της 
τελευταίας είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Πρω 
τοκόλλου. 

3. Όσον αφορά τα προβλήματα τα σχετικά με την υποχρέωση 
εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για την επίλυσή τους 
στο πλαίσιο της Επιτροπής Τελωνείων που θεσπίστηκε δυνάμει του 
άρθρου 6.16 (Επιτροπή Τελωνείων) της παρούσας συμφωνίας.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

πολιτιστικής συνεργασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙ τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών 
εκφράσεων, η οποία εγκρίθηκε στο Παρίσι στις 20 Οκτωβρίου 2005 («σύμβαση της UNESCO») και άρχισε να ισχύει στις 
18 Μαρτίου 2007, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15.10 παράγραφος 3 (Έναρξη ισχύος) και προτιθέμενα 
να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη σύμβαση της UNESCO και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής της, βάσει των 
αρχών της σύμβασης και αναπτύσσοντας δράσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των πολιτιστικών βιομηχανιών και την πολύπλευρη φύση των πολιτιστικών αγαθών και 
υπηρεσιών ως δραστηριοτήτων πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής αξίας, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαδικασία την οποία υποστηρίζει η παρούσα συμφωνία καταλήγει σε μια γενικότερη στρατηγική με 
στόχο την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και την ενίσχυση της οικονομικής, εμπορικής και πολιτιστικής συνεργασίας 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι στόχοι του παρόντος Πρωτοκόλλου συμπληρώνονται και υποστηρίζονται από ισχύοντα αλλά και 
μελλοντικά μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται εντός άλλων πλαισίων, με σκοπό: 

α) την ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ανεξαρτησίας των πολιτιστικών βιομηχανιών των συμβαλλόμενων μερών, 

β) την προώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου, 

γ) την αναγνώριση, την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας ως προϋπόθεσης για ένα επιτυχημένο 
διάλογο μεταξύ πολιτισμών, και 

δ) την αναγνώριση, την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την προώθηση της αναγνώρισής 
της από τους τοπικούς πληθυσμούς και την αναγνώριση της αξίας της ως μέσου έκφρασης της πολιτιστικής ταυτότητας, 

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και, για το 
σκοπό αυτό, τη σημασία να λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, ο βαθμός ανάπτυξης των πολιτιστικών τους 
βιομηχανιών, το επίπεδο και οι διαρθρωτικές ανισορροπίες των πολιτιστικών ανταλλαγών και η ύπαρξη προτιμησιακών καθε 
στώτων για την προώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου, 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο, στόχοι και ορισμοί 

1. Υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμ 
φωνίας, το παρόν Πρωτόκολλο καθορίζει το πλαίσιο εντός του 
οποίου τα μέρη συνεργάζονται για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμ 
βανομένου, μεταξύ άλλων, και του οπτικοακουστικού τομέα. 

2. Η εξαίρεση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής του έβδομου κεφαλαίου (εμπορικές συναλλαγές στον 
τομέα των υπηρεσιών, της εγκατάστασης και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου) ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υπο 
χρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο. Για οποι 
οδήποτε θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλ 
λου, τα συμβαλλόμενα μέρη προσφεύγουν μόνο στις διαδικασίες 
που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 3α. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν για τη διατήρηση και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητάς τους για την επεξεργασία και 
εφαρμογή των πολιτιστικών τους πολιτικών, με σκοπό την προστα 
σία και προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, ενώ ταυτόχρονα 
συνεργάζονται με στόχο τη βελτίωση των όρων που διέπουν τις 
ανταλλαγές πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών 
και τη διόρθωση των διαρθρωτικών ανισορροπιών και ασυμμετριών 
που ενδέχεται να υπάρχουν στις εν λόγω ανταλλαγές. 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: 

οι όροι πολιτιστική πολυμορφία, πολιτιστικό περιεχόμενο, πολιτι 
στικές εκφράσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες 
και πολιτιστικές βιομηχανίες έχουν την ίδια σημασία με εκείνη που 
ορίζεται και χρησιμοποιείται στη σύμβαση της UNESCO, και 

ως καλλιτέχνες και άλλοι που ασχολούνται επαγγελματικά και μη 
με τον πολιτισμό νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που επιτελούν 
πολιτιστικές δραστηριότητες, παράγουν πολιτιστικά αγαθά ή συμ 
μετέχουν στην άμεση παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών. 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 2 

Πολιτιστικές ανταλλαγές και διάλογος 

1. Τα μέρη επιδιώκουν την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για 
χάραξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών τους πολιτικών, την ανά 
πτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών τους και την προώθηση των 
ευκαιριών ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών των 
μερών, μεταξύ άλλων μέσω προτιμησιακών καθεστώτων για την 
προώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομέ 
νου. 

2. Τα μέρη συνεργάζονται ώστε να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
μιας κοινής αντίληψης και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφο 
ριών σχετικά με πολιτιστικά και οπτικοακουστικά θέματα μέσω του 
διαλόγου, καθώς και σχετικά με τις ορθές πρακτικές στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο διάλογος 
αυτός θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιτροπής πολιτιστικής 
συνεργασίας καθώς και σε άλλα σχετικά φόρουμ, όπως και όταν 
κρίνεται σκόπιμο. 

Άρθρο 3 

Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας 

1. Συγκροτείται Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας το αργό 
τερο έξι μήνες μετά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
Η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας περιλαμβάνει ανώτερους 
υπαλλήλους των διοικητικών αρχών των συμβαλλόμενων μερών οι 
οποίοι διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε πολιτιστικά ζητή 
ματα και πρακτικές.
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2. Η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας συνεδριάζει εντός του 
πρώτου έτους από την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και, 
στη συνέχεια, όποτε κρίνεται αναγκαίο και πάντως τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως, ώστε να εποπτεύει την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. 

3. Κατά παρέκκλιση από τις θεσμικές διατάξεις του δέκατου 
πέμπτου κεφαλαίου (Θεσμικές γενικές και τελικές διατάξεις), η Επι 
τροπή Εμπορίου δεν έχει καμία δικαιοδοσία επί του Πρωτοκόλλου 
και η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας ασκεί όλα τα καθήκοντα 
της Επιτροπής Εμπορίου όσον αφορά το εν λόγω Πρωτόκολλο, 
όταν τα καθήκοντα αυτά αφορούν τους σκοπούς εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει μια υπηρεσία των διοικητι 
κών αρχών του η οποία λειτουργεί ως εγχώριο σημείο επαφής με το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
παρόντος Πρωτοκόλλου. 

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει εσωτερική(-ές) συμβουλευ 
τική(-ές) ομάδα(-ες) για την πολιτιστική συνεργασία, η(οι) οποία(-ες) 
απαρτίζεται(-ονται) από εκπροσώπους που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο και 
έχει(-ουν) ως καθήκον την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρ 
μογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

6. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με 
το άλλο συμβαλλόμενο μέρος στην Επιτροπή Πολιτιστικής Συνερ 
γασίας για οποιοδήποτε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που ανακύ 
πτει βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή Πολιτιστικής 
Συνεργασίας συγκαλείται αμέσως και καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
για την εξεύρεση μιας αμοιβαίως ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα. 
Στην προσπάθειά της αυτή, η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας 
μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή της μιας εκ των δύο ή και των δύο 
εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων και κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
να ζητήσει τη συμβουλή της(των) δικής(–ών) του εσωτερικής(-ών) 
συμβουλευτικής(-ών) ομάδας(-ων). 

Άρθρο 3α 

Επίλυση των διαφορών 

Εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, και 
μόνο στην περίπτωση που το ζήτημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν έχει αντιμετωπιστεί 
επιτυχώς με τη διαδικασία της διαβούλευσης που ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, εφαρμόζεται το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο (Επίλυση των 
διαφορών) στο παρόν Πρωτόκολλο με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) Όλες οι αναφορές του δέκατου τέταρτου κεφαλαίου (Επίλυση 
των διαφορών) στην Επιτροπή Εμπορίου νοούνται ως αναφορές 
στην Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας· 

β) Για τους σκοπούς του άρθρου 14.5 (Σύσταση ομάδας διαιτη 
σίας), τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν επί 
διαιτητών που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και την πείρα 
για τα θέματα του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εάν ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη αδυνατεί να συμφωνήσει σχετικά με τη 
σύνθεση της ομάδας διαιτησίας, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 14.5 παράγραφος 3, από τον κατά 
λογο που καταρτίζεται βάσει του στοιχείου γ) και όχι από τον 
κατάλογο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 14.18 (Κατάλο 
γος διαιτητών)· 

γ) Η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας, αμέσως μετά τη συγκρό 
τησή της, καταρτίζει κατάλογο 15 ατόμων που επιθυμούν και 
είναι ικανά να υπηρετήσουν ως διαιτητές. Κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος προτείνει πέντε άτομα ως διαιτητές. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη επιλέγουν επίσης πέντε πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι 
κανενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να εκτελέσουν 
χρέη προέδρου της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η Επιτροπή Πολι 
τιστικής Συνεργασίας εξασφαλίζει τη διατήρηση του καταλόγου 
πάντα σ’αυτό το επίπεδο. Οι διαιτητές διαθέτουν γνώσεις και 
πείρα για το αντικείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου. Κατά 
την υπηρεσία τους ως διαιτητών είναι ανεξάρτητοι, υπηρετούν 
ως άτομα και δεν λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν οργανισμό ή 
δημόσια αρχή σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη διαφορά, 
ούτε συνδέονται με την κυβέρνηση οιουδήποτε από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρ 
τήματος 14-Γ (Κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη των ειδικών 
ομάδων διαιτησίας και για τους διαμεσολαβητές)· 

δ) Το καταγγέλλον μέρος, όταν επιλέγει τις υποχρεώσεις που προ 
τίθεται να αναστείλει σύμφωνα με το άρθρο 14.11 παράγραφος 
2 (Προσωρινά μέτρα αποκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρ 
φωσης) στο πλαίσιο διαφοράς η οποία προκύπτει από το παρόν 
Πρωτόκολλο, μπορεί να αναστείλει μόνο υποχρεώσεις που απορ 
ρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο· και 

ε) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 14.11 παράγραφος 2, κατά την 
επιλογή υποχρεώσεων προς αναστολή στο πλαίσιο διαφορών που 
δεν προκύπτουν βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, το καταγ 
γέλλον μέρος δεν μπορεί να αναστείλει υποχρεώσεις που απορ 
ρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο. 

Άρθρο 4 

Καλλιτέχνες και άλλοι που ασχολούνται επαγγελματικά και 
μη με τον πολιτισμό 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν, σύμ 
φωνα με την οικεία νομοθεσία, την είσοδο και προσωρινή παραμονή 
στο έδαφός τους καλλιτεχνών και άλλων που ασχολούνται επαγ 
γελματικά και μη με τον πολιτισμό, από το άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση των δεσμεύσεων 
που αναλήφθηκαν βάσει του έβδομου κεφαλαίου (Εμπορικές συναλ 
λαγές στον τομέα των υπηρεσιών, της εγκατάστασης και του ηλε 
κτρονικού εμπορίου) και οι οποίοι είτε: 

α) είναι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τεχνικοί ή άλλοι που ασχολούνται 
επαγγελματικά και μη με τον πολιτισμό από το άλλο συμβαλ 
λόμενο μέρος, οι οποίοι ασχολούνται με το γύρισμα κινηματο 
γραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, ή 

β) είναι καλλιτέχνες και άλλοι που ασχολούνται επαγγελματικά και 
μη με τον πολιτισμό όπως καλλιτέχνες του χώρου των εικαστι 
κών και πλαστικών τεχνών και του χώρου του θεάματος καθώς 
και εκπαιδευτές, συνθέτες, συγγραφείς, πάροχοι υπηρεσιών δια 
σκέδασης και άλλα άτομα από το άλλο συμβαλλόμενομέρος που 
ασχολούνται επαγγελματικά ή μη με πολιτιστικές δραστηριότη 
τες όπως, π.χ., η εγγραφή μουσικών έργων ή η ενεργός συμμε 
τοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως λογοτεχνικές εκθέσεις, 
φεστιβάλ, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων,
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υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμεύονται να πωλούν τις υπηρεσίες 
τους στο ευρύ κοινό ή να προμηθεύουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες τους, 
δεν εισπράττουν για λογαριασμό τους οποιαδήποτε αμοιβή από 
πηγή που βρίσκεται εντός του συμβαλλόμενου μέρους όπου διαμέ 
νουν προσωρινά και δεν δεσμεύονται για παροχή υπηρεσίας στο 
πλαίσιο συμβολαίου που έχει συναφθεί μεταξύ ενός νομικού προ 
σώπου χωρίς εμπορική παρουσία στο συμβαλλόμενο μέρος όπου ο 
καλλιτέχνης ή άλλος επαγγελματίας ή μη στο χώρο του πολιτισμού 
διαμένει προσωρινά και ενός καταναλωτή στο μέρος αυτό. 

2. Η είσοδος και προσωρινή παραμονή στο έδαφος των συμβαλ 
λόμενων μερών βάσει της παραγράφου 1, όταν επιτρέπεται, είναι 
για περίοδο έως και 90 ημερών σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη 
περίοδο. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν, σύμ 
φωνα με την οικεία νομοθεσία, την κατάρτιση καθώς και την ανά 
πτυξη αυξημένων επαφών μεταξύ καλλιτεχνών και άλλων που ασχο 
λούνται επαγγελματικά και μη με τον πολιτισμό, όπως είναι οι 
ακόλουθοι: 

α) θεατρικοί παραγωγοί, μουσικά συγκροτήματα και μέλη συμφω 
νικών και ελαφρών ορχηστρών, 

β) συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, ψυχαγωγοί και άλλοι μεμονωμέ 
νοι καλλιτέχνες, 

γ) καλλιτέχνες και άλλοι που ασχολούνται επαγγελματικά και μη 
με τον πολιτισμό, οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στην παροχή 
υπηρεσιών σχετικών με τσίρκο, λούνα παρκ και παρόμοιες υπη 
ρεσίες διασκέδασης, και 

δ) καλλιτέχνες και άλλοι που ασχολούνται επαγγελματικά και μη 
με τον πολιτισμό, οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στην παροχή 
υπηρεσιών σχετικών με αίθουσες χορού ή ντισκοτέκ καθώς και 
χοροδιδάσκαλοι. 

ΤΜΗΜΑ B 

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α 

Διατάξεις σχετικές με οπτικοακουστικά έργα 

Άρθρο 5 

Οπτικοακουστικές συμπαραγωγές 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, ως συμπαρα 
γωγή νοείται ένα οπτικοακουστικό έργο που παράγεται από παρα 
γωγούς τόσο του συμβαλλόμενου μέρους Κορέας όσο και του 
συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ, στο οποίο έχουν επενδύσει οι εν 
λόγω παραγωγοί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πρωτο 
κόλλου ( 1 ). 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τη διαπραγμάτευση 
νέων και την εφαρμογή ισχυουσών συμφωνιών συμπαραγωγής 
μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Κορέας. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας μπορούν να 
χορηγούν χρηματοδοτικές παροχές σε συμπαραγωγές οπτικοακου 
στικών έργων, όπως ορίζεται από σχετικές υφιστάμενες ή μελλοντι 
κές διμερείς συμφωνίες, στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κορέα. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία 
τους, διευκολύνουν τις συμπαραγωγές μεταξύ παραγωγών του συμ 
βαλλόμενου μέρους ΕΕ και του συμβαλλόμενου μέρους Κορέα, 
μεταξύ άλλων, παρέχοντας το δικαίωμα στις συμπαραγωγές να επω 
φελούνται από τα οικεία συστήματα προώθησης του τοπικού/περι 
φερειακού πολιτιστικού περιεχομένου. 

4. Οι οπτικοακουστικές συμπαραγωγές δικαιούνται να επωφελη 
θούν από το προτιμησιακό καθεστώς του συμβαλλόμενου μέρους 
ΕΕ για την προώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού 
περιεχομένου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, χαρακτηριζόμενες 
ως ευρωπαϊκά έργα σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο ιδ) σημείο i) 
της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2007/65/ΕΚ και όπως θα τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σχετικά με 
τις απαιτήσεις για την προώθηση οπτικοακουστικών έργων, όπως 
προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 3θ 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 2007/65/ΕΚ και όπως θα τροποποιηθεί μεταγενέ 
στερα ( 2 ). 

5. Οι συμπαραγωγές οπτικοακουστικών έργων δικαιούνται να 
επωφεληθούν από κορεατικά προτιμησιακά καθεστώτα για την προ 
ώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 χαρακτηριζόμενες ως κορεατικά 
έργα για τους σκοπούς του άρθρου 40 του νόμου για την προώ 
θηση κινηματογραφικών και βιντεογραφικών προϊόντων (Νόμος υπ’ 
αριθ. 9676 της 21ης Μαΐου 2009) ή των μεταγενέστερων τροπο 
ποιήσεών του και του άρθρου 71 του νόμου για τη ραδιοτηλεό 
ραση (Νόμος υπ’ αριθ. 9280 της 31ης Δεκεμβρίου 2008) ή των 
μεταγενέστερων τροποποιήσεών του και της εγκυκλίου για την 
αναλογία των προγραμμάτων (εγκύκλιος της επιτροπής επικοινωνιών 
της Κορέας υπ’ αριθ. 2008-135 της 31ης Δεκεμβρίου 2008) ή των 
μεταγενέστερων τροποποιήσεών της ( 3 ). 

6. Το δικαίωμα για τις συμπαραγωγές να επωφελούνται από τα 
αντίστοιχα προτιμησιακά καθεστώτα για την προώθηση του τοπικού 
και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου που αναφέρεται στις 
παραγράφους 4 και 5 απονέμεται με τους ακόλουθους όρους: 

α) Οι οπτικοακουστικές συμπαραγωγές πραγματοποιούνται από 
επιχειρήσεις που ανήκουν και συνεχίζουν να ανήκουν, άμεσα 
ή βάσει πλειοψηφικής συμμετοχής, σε κράτος μέλος της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή στην Κορέα και/ή σε υπηκόους κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόους της Κορέας. 

β) Ο ή οι εκπροσωπούντες την επιχείρηση συμπαραγωγής διευθυ 
ντές ή διαχειριστές έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας αντίστοιχα και είναι σε 
θέση να αποδείξουν ότι έχουν εκεί την κατοικία τους. 

γ) Η συμμετοχή παραγωγών από δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα είναι απαραίτητη για κάθε οπτικοακουστική συμπα 
ραγωγή, με εξαίρεση τα έργα κινουμένων σχεδίων. Για τα έργα 
κινουμένων σχεδίων θα είναι απαραίτητη η συμμετοχή παραγω 
γών από τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ενός ή περισσότερων παρα 
γωγών από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
είναι κατώτερο του 10%.

EL L 127/1420 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Στην Κορέα υπάρχει μια διαδικασία αναγνώρισης για τις συμπαραγωγές, 
την οποία διαχειρίζεται η Κορεατική Επιτροπή Επικοινωνιών όσον αφορά 
τη μετάδοση προγραμμάτων και το Κορεατικό Συμβούλιο Κινηματογρά 
φου όσον αφορά τις κινηματογραφικές ταινίες. Η διαδικασία αναγνώρι 
σης περιορίζεται σε έναν έλεγχο τεχνικού χαρακτήρα με τον οποίο εξα 
σφαλίζεται ότι η συμπαραγωγή πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6. 
Αναγνώριση χορηγείται σε κάθε συμπαραγωγή που πληροί αυτά τα 
κριτήρια. 

( 2 ) Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας δεν θίγουν την εφαρμογή της 
παραγράφου 10. 

( 3 ) Ό.π.
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δ) Η ελάχιστη αντίστοιχη χρηματοδοτική συνεισφορά σε οπτικοα 
κουστική συμπαραγωγή, εκτός των έργων κινουμένων σχεδίων, 
των παραγωγών του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ (όλων μαζί) και 
των παραγωγών της Κορέας (όλων μαζί) δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο του 30 τοις εκατό επί του συνολικού κόστους παρα 
γωγής του οπτικοακουστικού έργου. Όσον αφορά τα έργα 
κινουμένων σχεδίων, η συνεισφορά αυτή δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 35 τοις εκατό επί του συνολικού κόστους παρα 
γωγής. 

ε) Η συνεισφορά των παραγωγών (όλων μαζί) κάθε συμβαλλόμε 
νου μέρους περιλαμβάνει πραγματική τεχνική και καλλιτεχνική 
συμμετοχή και εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ των συνεισφο 
ρών των δύο συμβαλλόμενων μερών. Ειδικότερα, στις συμπα 
ραγωγές οπτικοακουστικών έργων εκτός των έργων κινουμένων 
σχεδίων η τεχνική και καλλιτεχνική συνεισφορά των παραγωγών 
κάθε συμβαλλόμενου μέρους (όλων μαζί) δεν παρουσιάζει δια 
φορές άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τη 
χρηματοδοτική τους συνεισφορά και δεν μπορεί σε καμία περί 
πτωση να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70 τοις 
εκατό επί της συνολικής συνεισφοράς. Όσον αφορά τα έργα 
κινουμένων σχεδίων, η τεχνική και καλλιτεχνική συνεισφορά των 
παραγωγών κάθε συμβαλλόμενου μέρους (όλων μαζί) δεν 
παρουσιάζει διαφορές άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων σε 
σύγκριση με τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά και δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο 
του 65 τοις εκατό επί της συνολικής συνεισφοράς. 

στ) Η συμμετοχή παραγωγών από τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει 
τη σύμβαση της UNESCO σε συμπαραγωγή οπτικοακουστικού 
έργου είναι αποδεκτή μέχρι ποσοστού 20 τοις εκατό κατά 
μέγιστο όριο, ει δυνατόν, επί του συνολικού κόστους παραγω 
γής και/ή επί της τεχνικής και καλλιτεχνικής συνεισφοράς στο 
οπτικοακουστικό έργο. 

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το δικαίωμα για τις 
συμπαραγωγές να επωφελούνται από τα οικεία προτιμησιακά καθε 
στώτα προώθησης του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού 
περιεχομένου που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 εξασφα 
λίζει αμοιβαία οφέλη και ότι στις συμπαραγωγές που πληρούν τα 
κριτήρια της παραγράφου 6 αναγνωρίζεται το καθεστώς του ευρω 
παϊκού/κορεατικού έργου που αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 
5 αντιστοίχως, χωρίς άλλη προϋπόθεση πέραν εκείνων που ορίζο 
νται στην παράγραφο 6. 

8. α) Το δικαίωμα για τις συμπαραγωγές να επωφελούνται από 
τα αντίστοιχα προτιμησιακά καθεστώτα για την προώθηση 
του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου 
που αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5 εξασφαλίζεται 
για τριετή περίοδο ύστερα από την εφαρμογή του παρό 
ντος Πρωτοκόλλου. Έπειτα από γνωμοδότηση των εσωτε 
ρικών συμβουλευτικών ομάδων, έξι μήνες πριν από τη 
λήξη της ισχύος, η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας 
συνέρχεται με σκοπό να αξιολογήσει τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή του δικαιώματος σε σχέση με την 
αβάθμιση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία σε συμπαραγωγές. 

β) Το δικαίωμα ανανεώνεται για τριετή περίοδο και στη 
συνέχεια ανανεώνεται αυτομάτως για περαιτέρω διαδοχι 
κές περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν ένα συμβαλ 
λόμενο μέρος τερματίσει το δικαίωμα με γραπτή προει 
δοποίηση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την εκπνοή 
της αρχικής ή οποιασδήποτε επακόλουθης περιόδου. Έξι 
μήνες πριν από την εκπνοή κάθε ανανεούμενης περιόδου 

η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας διενεργεί αξιολό 
γηση με κριτήρια ανάλογα με εκείνα που περιγράφονται 
στο στοιχείο α). 

γ) Εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφο 
ρετικά, ο τερματισμός του εν λόγω δικαιώματος δεν εμπο 
δίζει τις συμπαραγωγές να επωφελούνται από τα αντί 
στοιχα προτιμησιακά καθεστώτα προώθησης του τοπικού 
και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου που αναφέ 
ρονται στις παραγράφους 4 και 5 βάσει των όρων της 
παραγράφου 6, εάν η ημερομηνία της πρώτης αναμετά 
δοσης ή προβολής των εν λόγω συμπαραγωγών στις αντί 
στοιχες επικράτειες έγινε πριν από τη λήξη της σχετικής 
περιόδου. 

9. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος για τις συμπα 
ραγωγές να επωφελούνται από τα προτιμησιακά συστήματα για την 
προώθηση του τοπικού και περιφερειακού περιεχομένου που ανα 
φέρονται στις παραγράφους 4 και 5, τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω 
των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων, παρακολουθούν τακτικά 
την εφαρμογή της παραγράφου 6 και αναφέρουν στην Επιτροπή 
Πολιτιστικής Συνεργασίας κάθε πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει 
σχετικά. Η Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας μπορεί να επανεξε 
τάσει, ύστερα από αίτημα συμβαλλόμενου μέρους, το δικαίωμα να 
επωφελούνται οι συμπαραγωγές από τα προτιμησιακά καθεστώτα 
προώθησης του τοπικού και περιφερειακού περιεχομένου που ανα 
φέρονται στις παραγράφους 4 και 5 και/ή τα κριτήρια που αναφέ 
ρονται στην παράγραφο 6. 

10. Ένα συμβαλλόμενο μέρος, τηρώντας δίμηνη προειδοποιητική 
προθεσμία, μπορεί να αναστείλει το δικαίωμα να επωφεληθεί μια 
συμπαραγωγή από το δικό του ή τα δικά του προτιμησιακά καθε 
στώτα για την προώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτι 
στικού περιεχομένου που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, 
εάν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα έργα συμπαραγωγής 
βάσει των προαναφερόμενων παραγράφων θίγονται εξαιτίας τροπο 
ποίησης των οικείων νομοθετικών διατάξεων του άλλου συμβαλλό 
μενου μέρους που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους. Πριν 
προβεί στην αναστολή, το κοινοποιούν συμβαλλόμενο μέρος συζη 
τεί και επανεξετάζει μαζί με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος στο 
πλαίσιο της επιτροπής πολιτιστικής συνεργασίας τη φύση και τον 
αντίκτυπο των νομοθετικών αλλαγών. 

Άρθρο 6 

Άλλες μορφές οπτικοακουστικής συνεργασίας 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να προωθήσει τα οπτι 
κοακουστικά έργα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους με τη διορ 
γάνωση φεστιβάλ, σεμιναρίων και παρόμοιων δραστηριοτήτων. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν, πέρα από το διάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 2.2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, τη 
συνεργασία στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα με σκοπό να προαγάγουν 
τις πολιτιστικές ανταλλαγές μέσω δραστηριοτήτων όπως: 

α) η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων για τη 
ραδιοτηλεοπτική πολιτική και το κανονιστικό πλαίσιο μεταξύ 
αρμόδιων αρχών· 

β) η ενθάρρυνση της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των 
ραδιοτηλεπτικών τομέων τους· 

γ) η ενθάρρυνση των ανταλλαγών οπτικοακουστικών έργων· και 

δ) η ενθάρρυνση επισκέψεων και συμμετοχής σε διεθνείς ραδιοτη 
λεοπτικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στο έδαφος του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους.
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3. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν τη 
χρήση διεθνών και περιφερειακών προτύπων για να εξασφαλίσουν 
τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των οπτικοακουστικών 
τεχνολογιών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, στην ενίσχυση 
των πολιτιστικών ανταλλαγών. Συνεργάζονται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν την 
ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση του αναγκαίου τεχνικού υλι 
κού και εξοπλισμού, όπως ο ραδιοτηλεοπτικός εξοπλισμός, τα μου 
σικά όργανα και ο εξοπλισμός εγγραφής για στούντιο, για τη δημι 
ουργία και εγγραφή οπτικοακουστικών έργων. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν την 
ψηφιοποίηση των οπτικοακουστικών αρχείων. 

Άρθρο 7 

Προσωρινή εισαγωγή υλικού και εξοπλισμού για το γύρισμα 
οπτικοακουστικών έργων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν κατάλληλα τη χρησιμοποί 
ηση του εδάφους τους για το γύρισμα κινηματογραφικών ταινιών 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

2. Παρά τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις 
εμπορικές συναλλαγές προϊόντων, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν 
και επιτρέπουν, σύμφωνα με τη σχετική τους νομοθεσία, την προ 
σωρινή εισαγωγή, από το έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους στο 
έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, του αναγκαίου τεχνικού 
υλικού και εξοπλισμού για το γύρισμα κινηματογραφικών ταινιών 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων από επαγγελματίες και μη του 
πολιτιστικού τομέα. 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ B 

Προώθηση πολιτιστικών τομέων εκτός του 
οπτικοακουστικού 

Άρθρο 8 

Τέχνες του θεάματος 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν, σύμφωνα με την οικεία 
νομοθεσία τους και μέσω κατάλληλων προγραμμάτων τις αυξημένες 
επαφές μεταξύ ενασχολουμένων στο χώρο του θεάματος σε τομείς 
όπως οι επαγγελματικές ανταλλαγές και η κατάρτιση, συμπεριλαμ 
βανομένων, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής σε οντισιόν, της ανά 
πτυξης δικτύων και της προώθησης της δικτύωσης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τις κοινές παραγωγές 
στον τομέα των τεχνών του θεάματος μεταξύ παραγωγών ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Κορέας. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων θεατρικής τεχνολογίας και τη χρήση συμβόλων θεατρικής 
σκηνής, μεταξύ άλλων, μέσω κατάλληλων φορέων τυποποίησης. 
Διευκολύνουν τη συνεργασία για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Άρθρο 9 

Εκδόσεις 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διευκολύνει, σύμφωνα με την οικεία 
νομοθεσία του, τις ανταλλαγές και τη διάδοση εκδόσεων του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους μέσω κατάλληλων προγραμμάτων 
σε τομείς όπως: 

α) η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, λογοτεχνικών εκδηλώσεων 
και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων σχετικών με τις εκδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων κινητών κατασκευών δημόσιας ανάγνω 
σης· 

β) η διευκόλυνση συνεκδόσεων και μεταφράσεων· και 

γ) η διευκόλυνση επαγγελματικών ανταλλαγών και κατάρτισης για 
βιβλιοθηκάριους, συγγραφείς, μεταφραστές, βιβλιοπώλες και 
εκδότες. 

Άρθρο 10 

Προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών 
μνημείων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν, σύμφωνα με την οικεία νομο 
θεσία τους, χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται 
στις δεσμεύσεις τους στις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, 
και στο πλαίσιο κατάλληλων προγραμμάτων, τις ανταλλαγές εμπει 
ρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την προστασία 
χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών μνημείων, έχοντας 
υπόψη την αποστολή της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά, 
διευκολύνοντας μεταξύ άλλων την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, τη 
συνεργασία στην επαγγελματική κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση 
του τοπικού κοινού και παρέχοντας συμβουλές σχετικά με την 
προστασία των ιστορικών μνημείων, των προστατευόμενων τόπων, 
καθώς και για τη νομοθεσία και την εφαρμογή μέτρων σχετικών με 
την κληρονομιά, ιδίως για την ενσωμάτωσή της στην τοπική ζωή.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7-Α (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

Όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως παρατίθενται στους καταλόγους υποχρεώ 
σεων του παραρτήματος 7-Α (Κατάλογος υποχρεώσεων), συγκεκριμένα την ασφάλιση κινδύνων σχετικά με: 

α) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο 
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων 
στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς 
ευθύνες, και 

β) τα εμπορεύματα σε καθεστώς διεθνούς διαμετακόμισης, 

τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι όταν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί να παρασχεθούν 
αυτές οι υπηρεσίες από παρόχους εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί ένας κορεάτης πάροχος 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές μέσω της εμπορικής παρουσίας του σε οποι 
οδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Για να καταστεί σαφέστερη η έννοια, η παροχή περιλαμβάνει 
την παραγωγή, διανομή, εμπορία, πώληση και παράδοση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκείνων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που υποστηρίζουν αυτή την απαίτηση εγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουν 
περαιτέρω στη διευκόλυνση της παροχής αυτών των υπηρεσιών στο έδαφός τους. Το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Κορέας να διεξαχθούν διαβουλεύσεις στο μέλλον με σκοπό 
την επίτευξη συμφωνίας για το θέμα αυτό. 

Το παρόν μνημόνιο συμφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΡΕΑΣ ( 1 ) 

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, η αντιπροσωπεία της Κορέας 
εξήγησε στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προθέσεις της κορεατικής κυβέρνησης σχετικά με το 
σχέδιο μεταρρύθμισης των ταχυδρομικών της υπηρεσιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Κορέα επέστησε την προσοχή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες 
πτυχές του σχεδίου μεταρρύθμισης των ταχυδρομικών υπηρεσιών της: 

Η Κορέα προτίθεται να επεκτείνει σταδιακά τις εξαιρέσεις από το μονοπώλιο της κορεατικής ταχυδρομικής αρχής 
με σκοπό να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής ιδιωτικών υπηρεσιών επίδοσης αλληλογραφίας που επιτρέπονται. Αυτό 
θα επιτευχθεί με την τροποποίηση του νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών, των συναφών νομοθετικών διατάξεων 
ή των επιμέρους κανονισμών. 

α) Μόλις θεσπιστούν οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις, το πεδίο εφαρμογής της επίδοσης αλληλογραφίας της 
κορεατικής ταχυδρομικής αρχής θα είναι σαφέστερο χάρη στον επαναπροσδιορισμό της έννοιάς της και οι 
εξαιρέσεις από το μονοπώλιο της επίδοσης αλληλογραφίας θα επεκταθούν με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως 
το βάρος, η τιμή ή ο συνδυασμός των δύο. 

β) Κατά τον καθορισμό της φύσης και της έκτασης των εν λόγω τροποποιήσεων, η Κορέα θα συνεκτιμήσει 
διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων τις συνθήκες της εσωτερικής αγοράς, την εμπειρία άλλων χωρών από 
την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την ανάγκη κατοχύρωσης της καθολικής υπηρεσίας. Η 
Κορέα σχεδιάζει να εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις εντός της επόμενης τριετίας από την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 

Κατά την εφαρμογή των εν λόγω αναμορφωμένων κριτηρίων η Κορέα θα παράσχει ευκαιρίες χωρίς να εφαρμόζει 
διακρίσεις σε όλους τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας 
στην Κορέα. 

Η Κορέα θα τροποποιήσει επίσης το άρθρο 3 του εκτελεστικού διατάγματος του νόμου περί ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, επεκτείνοντας τις εξαιρέσεις από το μονοπώλιο της κορεατικής ταχυδρομικής αρχής έτσι ώστε να 
συμπεριληφθούν όλα τα διεθνή έγγραφα υπηρεσιών ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, οι διεθνείς και εσωτερικές υπηρεσίες ταχείας επίδοσης 
αλληλογραφίας όλων των εγγράφων δεν εμπίπτουν στο μονοπώλιο ταχυδρομικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EL L 127/1424 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011 

( 1 ) Το παρόν μνημόνιο συμφωνίας δεν είναι δεσμευτικό και δεν εμπίπτει στο κεφάλαιο δεκατέσσερα (Επίλυση των διαφορών).
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Οι αντιπροσωπείες της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήψαν το ακόλουθο μνημόνιο συμφωνίας κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρε 
σιών στην παρούσα συμφωνία: 

Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος εξαρτά τη χορήγηση άδειας για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε 
πρόσωπο του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο ένα πρόσωπο του άλλου συμβαλλόμενου μέρους κατέχει μετοχικό 
κεφάλαιο από τη διαπίστωση ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, το 
συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι: i) τόσο για τη διαπίστωση όσο και για τις διαδικασίες με τις οποίες 
καταλήγει στη διαπίστωση αυτή στηρίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια· ii) κατά τεκμήριο μπορεί να 
διαπιστωθεί ότι η χορήγηση άδειας σε πρόσωπο του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο κατέχει μετοχικό κεφάλαιο 
ένα πρόσωπο του άλλου συμβαλλόμενου μέρους θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον· και iii) αναπτύσσει τις 
σχετικές τυχόν διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 7.22 (Διαφάνεια και εμπιστευτικές πληροφορίες), το άρθρο 7.23 
(Εσωτερικές ρυθμίσεις) και το άρθρο 7.36 (Επίλυση των διαφορών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών). 

Το παρόν μνημόνιο συμφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1425
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κατά τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο επτά (Εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, της εγκατά 
στασης και του ηλεκτρονικού εμπορίου) της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συζήτησαν τους 
κανονισμούς σχετικά με τη ζώνωση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική προστασία που ισχύουν 
στην Κορέα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμμερίζονται την άποψη ότι στο βαθμό που οι κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των 
κανονισμών για τη ζώνωση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική προστασία, συνιστούν μη ποσο 
τικά μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση, δεν υποβάλλονται σε προγραμματισμό. 

Με βάση την προαναφερόμενη συναντίληψη, τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα ειδικά μέτρα που 
διατηρεί η Κορέα στις ακόλουθες νομικές πράξεις δεν υποβάλλονται σε προγραμμαατισμό: 

— Νόμος για τον ανασχεδιασμό της μητροπολιτικής περιφέρειας της Σεούλ 

— Νόμος για την ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών και την εγκατάσταση εργοστασίων 

— Νόμος για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα στη μητροπολιτική περιφέρεια της Σεούλ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το δικαίωμά τους να θεσμοθετούν νέους κανονισμούς σχετικά με τη 
ζώνωση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική προστασία. 

Το παρόν μνημόνιο συμφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

EL L 127/1426 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011
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Τιμή συνδρομής 2011 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για 
κανονική αποστολή) 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 1 100 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο 
DVD 

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 1 200 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 770 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό 
DVD 

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 400 EUR ετησίως 

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες 
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα 

πολύγλωσσο: 23 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ 

300 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί γλώσσα(-ες) ανάλογα με το 
διαγωνισμό 

50 EUR ετησίως 

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C 
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες). 
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να 
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά 
πωλείται ξεχωριστά. 
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί) 
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD. 
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτη- 
μάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Πωλήσεις και συνδρομές 

Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων 
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm 

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις 

προπαρασκευαστικές πράξεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu 
EL
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