ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ ΡΩΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΓΙΑΣΑΓΜΑ
9 Μαπηίος 2022 Απ. 311
ΜΟΥΑ
Πεπί μέηπων για ηην ςλοποίηζη ηος ςπ΄απιθμ. 100 από 8 Μαπηίος 2022
Γιαηάγμαηορ ηος Πποέδπος ηηρ Ρωζικήρ Ομοζπονδίαρ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ "α" ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ππ΄αξηζκ. 100 από 8
Μαξηίνπ 2022 Γηαηάγκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο "Πεξί εθαξκνγήο εηδηθώλ
νηθνλνκηθώλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο», ε Κπβέξλεζε ηεο Ρσζηθήο
Οκνζπνλδίαο απνθαζίδεη:
1.
2.

Σελ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2022 απαγόξεπζε εμαγσγήο έμσ από ην έδαθνο ηεο
Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ησλ αγαζώλ ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ Παξαξηήκαηνο.
Ζ απαγόξεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο δελ
εθαξκόδεηαη γηα:
εκπνξεύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ην έδαθνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο κε
πηζηνπνηεηηθό πξνέιεπζεο ηύπνπ ST-1
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο
Έλσζεο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ακπραδίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Νόηηαο Οζεηίαο
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη από ην έδαθνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζην
πιαίζην ηεο δηεζλνύο δηακεηαθνκηζηηθήο θπθινθνξίαο πνπ μεθηλά θαη ηειεηώλεη εθηόο
ηνπ εδάθνπο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
εκπνξεύκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμύ ηκεκάησλ ηνπ εδάθνπο ηεο Ρσζηθήο
Οκνζπνλδίαο κέζσ ησλ εδαθώλ ησλ μέλσλ θξαηώλ
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη από ην έδαθνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ ηεο
Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο πνπ βξίζθνληαη ζε εδάθε μέλσλ θξαηώλ
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη κε άδεηεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Σερληθνύ
θαη Δμαγσγηθνύ Διέγρνπ, βάζεη αδεηώλ θαη θαηαιόγσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο
ηξαηησηηθήο-Σερληθήο πλεξγαζίαο, ζύκθσλα κε θαηαιόγνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί από
ην Τπνπξγείν Άκπλαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
εκπνξεύκαηα (αλεμάξηεηα από ηελ πξνέιεπζή ηνπο) πνπ εμάγνληαη ζηε Λατθή
Γεκνθξαηία ηνπ Νηνλέηζθ θαη ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Λνπγθάλζθ
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη από ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία κε ζθνπό ηελ
νινθιήξσζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ κεηαπνίεζεο ζην ηεισλεηαθό έδαθνο, εάλ ηα
εκπνξεύκαηα απηά, πξηλ ππαρζνύλ ζην ηεισλεηαθό θαζεζηώο κεηαπνίεζεο ζην

ηεισλεηαθό έδαθνο, δελ ππάγνληαλ ζε άιια ηεισλεηαθά θαζεζηώηα (εθηόο από ην
ηεισλεηαθό θαζεζηώο ηεισλεηαθήο δηακεηαθόκηζεο θαη ην ηεισλεηαθό θαζεζηώο
ηεισλεηαθήο απνζήθεο)
εκπνξεύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από θξάηε κέιε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο
Έλσζεο, ηα νπνία ηίζεληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο ππό
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εμαγσγή ηνπο από ην ηεισλεηαθό έδαθνο
ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη από ην έδαθνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο νξγαληζκώλ ηεο Ρσζηθήο
Οκνζπνλδίαο ζην αξρηπέιαγνο πίηζκπεξγθελ
νρήκαηα δηεζλώλ κεηαθνξώλ
εκπνξεύκαηα πνπ εμάγνληαη από θπζηθά πξόζσπα γηα πξνζσπηθή ρξήζε.
3.
4.

5.

6.

Ζ Οκνζπνλδηαθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία λα δηαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηεο
παξαγξάθνπ 1ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο.
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ε πλνξηαθή Τπεξεζία ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Αζθαιείαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε Οκνζπνλδηαθή
Τπεξεζία ησλ ηξαηεπκάησλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα βνεζνύλ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία
γηα ηε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ κέηξσλ ειέγρνπ..
Οη νκνζπνλδηαθέο εθηειεζηηθέο αξρέο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελώζεσλ παξαγσγώλ λα
αλαπηύμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ζύλνιν κέηξσλ κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο πξνζθνξάο
πξντόλησλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνύλ νη απμήζεηο ηηκώλ.
Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκέξα ηεο επίζεκεο δεκνζίεπζήο ηνπ.

Ο Πξσζππνπξγόο
ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο

M. Mishustin

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ηνπ ππ΄αξηζκ. 311 από 9 Μαξηίνπ 2022
Γηαηάγκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
ΚΑΣΑΛΟΓΟ
οπιζμένων ειδών εμποπεςμάηων για ηα οποία επιβάλλεηαι πποζωπινή
απαγόπεςζη εξαγωγών
Κσδηθόο
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3006 40 000 0
3006 70 000 0

Ολνκαζία πξντόληνο
Φαξκαθεπηηθά πξντόληα, απνζηεηξσκέλα ξάκκαηα ρεηξνπξγηθήο

3815 19 900 0

Τπνθηλεηέο αληίδξαζεο, επηηαρπληέο αληίδξαζεο θαη θαηαιπηηθά
παξαζθεπάζκαηα, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη
αιινύ
Βαξέιηα, θάδνη, καζηέια θαη άιια ηερλνπξγήκαηα βαξεινπνηίαο θαη ηα
κέξε ηνπο, από μύιν, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δνύγεο
Μπιόπεηξεο θαη παξόκνηα είδε, ρσξίο ζθειεηνύο ή πιαίζηα γηα ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο, γηα ην άιεζκα, ηελ αθαίξεζε ηλώλ, ην θνπάληζκα, ην
αθόληζκα, ην γπάιηζκα, ηε δηόξζσζε (ξεθηηθηέ), ηελ θνπή ή ηνλ
ηεκαρηζκό, πέηξεο γηα ην αθόληζκα ή ην γπάιηζκα κε ην ρέξη, θαη ηα
κέξε ηνπο, Από άιια ιεηαληηθά ζπζζσκαησκέλα ή από θεξακεπηηθέο
ύιεο
Γπάιηλα είδε εξγαζηεξίνπ, πγηεηλήο ή θαξκαθείνπ, έζησ θαη
βαζκνινγεκέλα ή νγθνκεηξεκέλα:
Γεμακελέο, βαξέιηα, θάδνη θαη παξόκνηα δνρεία, γηα όιεο ηηο ύιεο (κε
εμαίξεζε ηα πηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα αέξηα), από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν
ή ράιπβα, κε ρσξεηηθόηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα 300 l, ρσξίο κεραληθέο ή
ζεξκηθέο δηαηάμεηο, έζησ θαη κε εζσηεξηθή επέλδπζε ή ζεξκνκόλσζε
Άιια δηαηξεηηθά ζηειέρε
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7311 00
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Γεμακελέο, βαξέιηα, ηύκπαλα, κπηηόληα, θνπηηά θαη παξόκνηα δνρεία,
γηα όιεο ηηο ύιεο (κε εμαίξεζε ηα πηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα αέξηα), από
ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα, κε ρσξεηηθόηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
300 l, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο, έζησ θαη κε εζσηεξηθή
επέλδπζε ή ζεξκνκόλσζε Με ρσξεηηθόηεηα 50 l ή πεξηζζόηεξν
Γνρεία γηα πηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα αέξηα, από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή
ράιπβα
Δξγαιεία θαη ζπιινγέο εξγαιείσλ ηνπ ρεξηνύ (ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη νη γπαινθόπηεο κε δηακάληη) πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. Κακηλέηα γηα ηε
ζπγθόιιεζε ησλ κεηάιισλ θαη παξόκνηα. Μέγθελεο, αξκνζθηρηήξεο
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θαη παξόκνηα, άιια από εθείλα πνπ απνηεινύλ εμαξηήκαηα ή κέξε
κεραλώλ-εξγαιείσλ ή κεραλώλ θνπήο κε έγρπζε ύδαηνο. Ακόληα.
Φνξεηά ζηδεξνπξγηθά θακίληα. Σξνρνί αθνλίζκαηνο κε ην ζθειεηό
ηνπο, ρεηξνθίλεηνη ή πνδνθίλεηνη:
Δξγαιεία ελαιιαζζόκελα γηα εξγαιεία ηνπ ρεξηνύ, κεραληθά ή κε ή γηα
κεραλέο-εξγαιεία (π.ρ. γηα θνίιαλζε, απνηύπσζε, ζθξάγηζε,
θαηαζθεπή εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ζπεηξσκάησλ, δηάηξεζε,
εζσηεξηθή εμνκάιπλζε, άλνηγκα θαη δηεύξπλζε νπώλ, ηόξλεπζε,
βίδσκα), ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπξκαησηήξεο (θηιηέξεο)
γηα ηνλ εθειθπζκό ή ηε δηέιαζε (πέξαζκα από ζπξκαησηήξα κε
ζεξκνπίεζε) ησλ κεηάιισλ, θαζώο θαη ηα εξγαιεία δηάηξεζεο ή
γεώηξεζεο
Μαραίξηα θαη θνθηεξέο ιεπίδεο, γηα κεραλέο ή κεραληθέο ζπζθεπέο
Πιαθίδηα, βέξγεο, κύηεο θαη παξόκνηα αληηθείκελα γηα εξγαιεία, κε
ζπλαξκνινγεκέλα, πνπ απνηεινύληαη από θεξακνκεηαιινπξγηθέο
ζπλζέζεηο
Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο. Καύζηκα ζηνηρεία (ζράζηκα) πνπ δελ έρνπλ
αθηηλνβνιεζεί γηα ππξεληθνύο αληηδξαζηήξεο
Αηκνιέβεηεο (ζπζθεπέο γηα ηελ παξαγσγή αηκνύ), άιινη από ηνπο
ιέβεηεο γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα ηελ
παξαγσγή ζπγρξόλσο ζεξκνύ λεξνύ θαη αηκνύ ζε ρακειή πίεζε.
Λέβεηεο κε ηελ νλνκαζία «ππεξζεξκαηλόκελνπ λεξνύ
Λέβεηεο γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε, άιινη από εθείλνπο ηεο θιάζεο
8402
Βνεζεηηθέο ζπζθεπέο γηα ιέβεηεο ησλ θιάζεσλ 8402 ή 8403 (π.ρ.
ζπζθεπέο εμνηθνλόκεζεο ζεξκόηεηαο, ππεξζεξκαληήξεο, ζπζθεπέο
θαζαξηζκνύ αηζάιεο ή επαλάθηεζεο αεξίσλ). πκππθλσηέο
αηκνκεραλώλ
πζθεπέο γηα ηελ παξαγσγή αεξίσλ (αεξαεξίνπ ή πδξαεξίνπ), κε ή
ρσξίο ηηο δηαηάμεηο θαζαξηζκνύ ηνπο. πζθεπέο παξαγσγήο αζεηπιίλεο
θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο γηα ηελ παξαγσγή αεξίσλ, κε ηε κέζνδν ηνπ
λεξνύ, κε ή ρσξίο ηηο
δηαηάμεηο θαζαξηζκνύ ηνπο
Αηκνζηξόβηινη
Κηλεηήξεο κε παιηλδξνκηθό ή πεξηζηξεθόκελν έκβνιν, ζηνπο νπνίνπο ε
αλάθιεμε γίλεηαη κε ειεθηξηθνύο ζπηλζήξεο (θηλεηήξεο εθξήμεσο
Δκβνινθόξνη θηλεηήξεο ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε
(θηλεηήξαο ληίδει ή εκηληίδει)
Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα
θηλεηήξεο ησλ θιάζεσλ 8407 ή 8408
ηξόβηινη πδξαπιηθνί, ηξνρνί πδξαπιηθνί θαη νη ξπζκηζηέο απηώλ
ηξόβηινη δη' αληηδξάζεσο, ζπζθεπέο πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη
άιινη ζηξόβηινη δη' αεξίνπ
Άιινη θηλεηήξεο θαη θηλεηήξηεο κεραλέο
Αληιίεο γηα πγξά, έζησ θαη κε κεηξηθή δηάηαμε. Αλπςσηέο πγξώλ
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Αεξαληιίεο ή αληιίεο θελνύ, ζπκπηεζηέο αέξνο ή άιισλ αεξίσλ θαη
αλεκηζηήξεο. Απνξξνθεηήξεο πνπ βγάδνπλ ή αλαθπθιώλνπλ ηνλ αέξα,
κε ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα, έζησ θαη κε θίιηξν
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο ηερλεηνύ θιίκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ
αλεκηζηήξα κε θηλεηήξα θαη δηαηάμεηο γηα ηε κεηαβνιή ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη
εθείλεο ζηηο νπνίεο ν πγξνκεηξηθόο βαζκόο δελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί
ρσξηζηά
Καπζηήξεο γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ εζηηώλ, κε πγξά θαύζηκα, κε
ζηεξεά θαύζηκα ζε ζθόλε ή κε αέξηα. Δζηίεο απηόκαηεο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζάιακνί ηνπο, νη κεραληθέο ζράξεο ηνπο, νη
κεραληθέο δηαηάμεηο ηνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο θαη
παξόκνηεο δηαηάμεηο
Κιίβαλνη βηνκεραληθνί ή εξγαζηεξίσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη
θαη νη απνηεθξσηήξεο, κε ειεθηξηθνί
Φπγεία, θαηαςύθηεο-δηαηεξεηέο θαη άιιν πιηθό, κεραλέο θαη ζπζθεπέο
γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ςύρνπο, κε ειεθηξηθό ή άιιν εμνπιηζκό. Αληιίεο
ζεξκόηεηαο, άιιεο από ηηο κεραλέο θαη ζπζθεπέο ηερλεηνύ θιίκαηνο ηεο
θιάζεο 8415
πζθεπέο θαη δηαηάμεηο, έζησ θαη αλ ζεξκαίλνληαη κε ειεθηξηζκό (κε
εμαίξεζε ηνπο θιηβάλνπο θαη ηηο άιιεο ζπζθεπέο ηεο θιάζεο 8514), γηα
ηελ επεμεξγαζία πιώλ κε κεζόδνπο πνπ απαηηνύλ αιιαγή ηεο
ζεξκνθξαζίαο, όπσο ε ζέξκαλζε, ην ςήζηκν, ην θαβνύξδηζκα, ε
απόζηαμε, ε δηύιηζε, ε απνζηείξσζε, ε παζηεξίσζε, ν θιηβαληζκόο, ην
ζηέγλσκα, ε εμάηκηζε, ην ξάληηζκα, ε ζπκπύθλσζε ή ε ςύμε, άιιεο
από ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Θεξκαληήξεο λεξνύ κε ειεθηξηθνί,
ζηηγκηαίαο ζέξκαλζεο ή ζπζζώξεπζεο
Καιάλδξεο θαη έιαζηξα, άιια από εθείλα γηα ηα κέηαιια ή ην γπαιί,
θαη θύιηλδξνη γηα ηα κεραλήκαηα απηά:
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο θπγόθεληξεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη
ηα θπγνθεληξηθά ζηξαγγηζηήξηα θαη ζηεγλσηήξηα. πζθεπέο γηα ηε
δηήζεζε ή ην θαζάξηζκα ησλ πγξώλ ή αεξίσλ
Πιπληήξηα πηάησλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηνλ θαζαξηζκό ή ην
ζηέγλσκα ησλ θηαιώλ ή άιισλ δνρείσλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ην
γέκηζκα, θιείζηκν, πσκαηηζκό ή επηθόιιεζε εηηθεηώλ θηαιώλ, θνπηηώλ,
ζάθσλ ή άιισλ δνρείσλ, ζσιήλσλ θαη αλάινγσλ πεξηεθηώλ. Μεραλέο
θαη ζπζθεπέο γηα ην πεξηηύιηγκα ή ηε ζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεραλώλ θαη ζπζθεπώλ γηα
ζπζθεπαζία ζε ζεξκνζπξξηθλνύκελν θηικ). Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα
ηελ εηζαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηα πνηά:
πζθεπέο θαη όξγαλα δπγίζεσο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη
πιάζηηγγεο θαη νη δπγαξηέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξντόλησλ πνπ
πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζηα εξγαζηήξηα, κε εμαίξεζε όκσο ηηο δπγαξηέο
κε επαηζζεζία ζε βάξνο 5 cg ή ιηγόηεξν. ηαζκά γηα θάζε δπγαξηά
Μεραληθέο ζπζθεπέο (έζησ θαη ηνπ ρεξηνύ) γηα ηελ εθηόμεπζε,
δηαζπνξά ή ςεθαζκό πγξώλ πιώλ ή πιώλ ζε ζθόλε. Ππξνζβεζηήξεο,
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έζησ θαη γεκάηνη. Πηζηόιηα εμαθνληίζεσο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε πηεζκέλν
αέξα ή αηκό θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο πνπ
εθζθελδνλίδνπλ άκκν, αηκό θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο εθζθελδνλίζεσο:
Πνιύζπαζηα. Βαξνύιθα θαη εξγάηεο. Γξύινη ελ γέλεη
Ναπηηθά βαξνύιθα θνξηώζεσο. Γεξαλνί θαη γεξαλνί πάλσ ζε
ζπξκαηόζρνηλν. Κπιηόκελεο γεξαλνγέθπξεο, γεξαλνγέθπξεο-ππιώλεο
γηα ηελ εθθόξησζε ή κεηαθίλεζε, γεξαλνγέθπξεο, ηξνρνθόξα θνξείααξπάγεο γηα ηε κεηαηόπηζε πιηθώλ θαη ηξνρνθόξα θνξεία-γεξαλνί
Σξνρνθόξα θνξεία ζηνηβαζίαο. Άιια ηξνρνθόξα θνξεία γηα ηε
κεηαθίλεζε πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε δηάηαμε αλπςώζεσο
Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλύςσζε, ηε θόξησζε,
εθθόξησζε ή ηε κεηαθίλεζε (π.ρ. αλειθπζηήξεο, κεραληθέο ζθάιεο,
κεηαθνξείο, ελαέξηνη ζηδεξόδξνκνη)
Μπνπιληόδεο, πιάγηεο κπνπιληόδεο (angledozers), ηζνπεδσηήξεο,
αλακνριεπηήξεο (απνμέζηεο δξόκσλ), κεραληθά θηπάξηα, εθζθαθείο,
θνξησηέο θαη θνξησηέο-θηπαξηζηέο, ζπκπηεζηέο θαη νδνζηξσηήξεο,
απηνπξνσζνύκελα
Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ρσκαηηζκό, ηζνπέδσζε, αλακόριεπζε,
εθζθαθή, ζπκπίεζε, εμόξπμε ή γεώηξεζε, γηα νξπθηά ή κέηαιια.
Παζαινκπήρηεο θαη κεραλέο εθξίδσζεο παζάισλ. Δθρηνληζηήξεο
Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα
ηηο κεραλέο ή ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8425 κέρξη 8430
Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα γεσξγηθά, θεπεπηηθά ή
δαζνθνκηθά γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, ή
ηελ θαιιηέξγεηα. Κύιηλδξνη γηα ηε δηακόξθσζε ησλ πξαζηώλ ή ησλ
αζιεηηθώλ γεπέδσλ
Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη κεραληθέο επηλνήζεηο γηα ηε ζπγθνκηδή ή ηνλ
αισληζκό ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη
ηα πηεζηήξηα γηα άρπξα ή ρνξηνλνκέο. Κνπξεπηηθέο κεραλέο ρόξηνπ θαη
κεραλέο-δξεπάληα. Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα ή ηε δηαινγή απγώλ,
θξνύησλ ή άιισλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, άιιεο από ηηο κεραλέο θαη
ζπζθεπέο ηεο θιάζεο 8437
Ακειθηηθέο κεραλέο θαη κεραλέο θαη ζπζθεπέο γαιαθηνθνκίαο
Πηεζηήξεο θαη πηεζηήξηα, παηεηήξηα θαη αλάινγεο κεραλέο θαη
ζπζθεπέο γηα ηελ παξαζθεπή θξαζηνύ, κειίηε, ρπκώλ θξνύησλ ή
παξόκνησλ πνηώλ
Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε γεσξγία, ηελ θεπνπξηθή, ηε
δαζνθνκία, ηελ πηελνηξνθία ή ηε κειηζζνθνκία, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπζθεπέο γηα ηε βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ κε
κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο θαη ηα εθθνιαπηήξηα θαη εθηξνθεία
πηελνηξνθίαο
Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα, ηε δηαινγή ή ην θνζθίληζκα ησλ ζπόξσλ ή
ησλ νζπξίσλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αιεπξνπνηία ή ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεκεηξηαθώλ ή ησλ νζπξίσλ, άιιεο από ηηο κεραλέο
θαη ζπζθεπέο ηνπ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αγξνθηήκαηα
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη
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αιινύ ζην θεθάιαην απηό, γηα ηελ παξαζθεπή ή βηνκεραληθή παξαγσγή
ηξνθίκσλ ή πνηώλ, άιιεο από ηηο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ
εμαγσγή ή ηελ Παξαζθεπή ησλ ζηαζεξώλ θπηηθώλ ιαδηώλ ή ιηπώλ ή
ησλ δσηθώλ ιαδηώλ ή ιηπώλ
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πνιηνύ από ηλώδεηο ύιεο
πνπ πεξηέρνπλ θπηηαξίλε ή γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηελ ηειηθή
επεμεξγαζία ηνπ ραξηηνύ ή ηνπ ραξηνληνύ
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε ζπξξαθή ή ην δέζηκν ησλ βηβιίσλ, ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραλέο γηα ην ξάςηκν ησλ θύιισλ ησλ
βηβιίσλ
Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαηεξγαζία ηεο ραξηόκαδαο ηνπ
ραξηηνύ ή ηνπ ραξηνληνύ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραλέο
θνπήο θάζε ηύπνπ
Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά (άιια από ηηο κεραλέο ησλ θιάζεσλ
8456 κέρξη 8465) γηα ηελ παξαζθεπή ή θαηαζθεπή ησλ πιαθώλ γηα ηελ
εθηύπσζε εηθόλσλ, πιαθώλ πηλάθσλ, θπιίλδξσλ ή άιισλ νξγάλσλ
εθηύπσζεο. Πιάθεο γηα ηελ εθηύπσζε εηθόλσλ, πιάθεο πηλάθσλ,
θύιηλδξνη θαη άιια όξγαλα εθηύπσζεο. Λίζνη ιηζνγξαθίαο, πιάθεο
πηλάθσλ, πιάθεο θαη θύιηλδξνη έηνηκα γηα ηελ εθηύπσζε (π.ρ.
ιεηαζκέλα, κε ζππξσηή επηθάλεηα, γπαιηζκέλα)
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο εθηύπσζεο κέζσ πιαθώλ πηλάθσλ, θπιίλδξσλ
θαη άιισλ νξγάλσλ εθηύπσζεο ηεο θιάζεο 8442. Άιινη εθηππσηέο,
κεραλέο αληηγξαθήο, κεραλέο ηειενκνηνηππίαο, έζησ θαη ζε
ζπλδπαζκό. Μέξε θαη εμαξηήκαηα
Μεραλέο γηα ηε λεκαηνπνίεζε (κε δηέιαζε κέζσ θηιηέξαο), ηνλ
εθειθπζκό, ηελ ύθαλζε ή ηνλ ηεκαρηζκό ησλ ζπλζεηηθώλ ή ηερλεηώλ
πθαληηθώλ πιώλ
Μεραλέο γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ πθαληηθώλ πιώλ. Μεραλέο γηα ην
θιώζηκν, ζύδεπμε ή ηε ζπζηξνθή ησλ πθαληηθώλ πιώλ θαη άιιεο
κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πθαληηθώλ λεκάησλ.
Μεραλέο γηα ηελ πεξηηύιημε ζε πελία (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη
νη αλέκεο) ή ην μεηύιηγκα ησλ πθαληηθώλ πιώλ θαη κεραλέο γηα ηελ
πξνπαξαζθεπή ησλ πθαληηθώλ λεκάησλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο
κεραλέο ησλ θιάζεσλ 8446 ή 8447
Αξγαιεηνί γηα ύθαλζε
Μεραλέο θαη αξγαιεηνί γηα πιέμηκν, ξάςηκν-πιέμηκν, γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπιηώλ, δαληειώλ, θάζε είδνπο θεληεκάησλ,
ηαηληνπιεγκάησλ, πιεμίδσλ, δηθηύσλ ή ηνπθώλ
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο βνεζεηηθέο ησλ κεραλώλ ησλ θιάζεσλ 8444,
8445, 8446 ή 8447 (π.ρ. ξαηηέξεο, κεραληθέο δηαηάμεηο Jacquard,
δηαθνπήο ηνπ πθαδηνύ θαη ηνπ ζηεκνληνύ, κεραληζκνί αιιαγήο ζατηώλ).
Σεκάρηα μερσξηζηά θαη εμαξηήκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα ηηο κεραλέο ηεο θιάζεο απηήο ή
ησλ θιάζεσλ 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.ρ. αμνλίζθνη, πηεξύγηα,
επελδύζεηο ιαλαξηώλ, ρηέληα, βέξγεο, θηιηέξεο, ζαΐηεο, κηηάξηα θαη
πιαίζηα απηώλ, βειόλεο, πιαηίλεο, άγθηζηξα)
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Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ παξαζθεπή ή ην ηειείσκα ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπ πηιήκαηνο ή ησλ κε πθαζκέλσλ πθαζκάησλ, ζε ηόπηα
ή ζε ζρήκαηα, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραλέο θαη
ζπζθεπέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαπέισλ από πίιεκα. Μήηξεο (θαινύπηα)
πηινπνηίαο
Μεραλέο γηα ην πιύζηκν ησλ αζπξόξνπρσλ, έζησ θαη κε δηάηαμε
ζηεγλώκαηνο
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο (άιιεο από ηηο κεραλέο ηεο θιάζεο 8450) γηα ην
πιύζηκν, ην θαζάξηζκα, ην ζηξάγγηζκα, ην ζηέγλσκα, ην ζηδέξσκα, ην
πάηεκα
(πξεζάξηζκα) (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξέζεο
ζηαζεξνπνίεζεο), ηε ιεύθαλζε, ηε βαθή, ην θνιιάξηζκα, ην ηειείσκα,
ηελ επίρξηζε ή δηαπόηηζε ησλ λεκάησλ, πθαζκάησλ ή ηερλνπξγεκάησλ
από πθαληηθέο ύιεο, θαη κεραλέο γηα ηελ επηθάιπςε ησλ πθαζκάησλ ή
άιισλ ππνζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή
θαιπκκάησλ δαπέδσλ, όπσο ν ιηλνηάπεηαο (linoleum). Μεραλέο γηα
ηελ πεξηηύιημε, ην μεηύιηγκα, ην δίπισκα, ην θόςηκν ζε ζρήκαηα ή ην
νδνληώκαηα ησλ πθαζκάησλ
Ραπηνκεραλέο, άιιεο από εθείλεο γηα ην ξάςηκν ησλ θύιισλ ησλ
βηβιίσλ ηεο θιάζεο 8440. Έπηπια, βάζεηο θαη θαιύκκαηα εηδηθά
θαηαζθεπαζκέλα γηα ξαπηνκεραλέο. Βειόλεο γηα ξαπηνκεραλέο
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ παξαζθεπή, ηε δέςε ή ηελ θαηεξγαζία
ησλ δεξκάησλ γεληθά ή γηα ηελ θαηαζθεπή ή επηδηόξζσζε ησλ
ππνδεκάησλ ή άιισλ ηερλνπξγεκάησλ από δέξκα γεληθά, άιιεο από ηηο
ξαπηνκεραλέο
Αλαγσγείο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ρπηνζίδεξνπ ζε ράιπβα, θνπηάιεο
ρπηεξίνπ,
κήηξεο ρεισλώλ θαη κεραλέο γηα ηε ρύηεπζε (ζε ηύπνπο) κεηάιισλ γηα
ηε κεηαιινπξγία, ραιπβνπξγία ή ρπηήξηα
Έιαζηξα κεηάιισλ θαη θύιηλδξνη απηώλ
Μεραλέο-εξγαιεία πνπ εξγάδνληαη αθαηξώληαο θάζε ύιε θαη
ιεηηνπξγνύλ κε ιέηδεξ (laser) ή άιιε δέζκε θσηόο ή θσηνλίσλ, κε
ππεξήρνπο, κε ειεθηξνδηάβξσζε, κε ειεθηξνρεκηθέο κεζόδνπο, κε
δέζκεο ειεθηξνλίσλ, κε ηνληηθέο δέζκεο ή κε εθηόμεπζε πιάζκαηνο.
Μεραλέο θνπήο κε έγρπζε ύδαηνο
Κέληξα κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, κεραλέο ζηαζεξήο ζέζεο θαη κεραλέο
πνιιαπιώλ ζέζεσλ, γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ
Σόξλνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θέληξσλ ηόξλεπζεο) πνπ
ιεηηνπξγνύλ κε αθαίξεζε κεηάιινπ
Μεραλέο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο κε
νδεγνύο) γηα δηάηξεζε, δηακόξθσζε νπώλ, θξεδάξηζκα, εζσηεξηθή ή
εμσηεξηθή ειηθνηόκεζε κεηαιιηθώλ εηδώλ κε αθαίξεζε κεηάιινπ,
εθηόο από ηόξλνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θέληξσλ
ηνξλεύζεσο) ηεο θιάζεο 8458
Μεραλέο γηα ηελ αθαίξεζε αλσκαιηώλ ηεο επηθάλεηαο, ην αθόληζκα,
ηελ εθιέπηπλζε, ηε δηόξζσζε, ην μύζηκν, ην γπάιηζκα ή γηα άιιεο
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εξγαζίεο ηειεηώκαηνο, θαηά ηελ θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ ή ησλ
θεξακνκεηαιινπξγηθώλ ζπλζέζεσλ κε ηε βνήζεηα κπιόπεηξσλ,
ιεηαληηθώλ ή πξντόλησλ γπαιίζκαηνο, άιιεο από ηηο κεραλέο θνπήο ή
ηειεηώκαηνο ησλ νδνλησηώλ ηξνρώλ ηεο θιάζεο 8461
Μεραλέο πιαλίζκαηνο, κέγθελεο γηα ιηκάξηζκα, κεραλέο εληνκήο,
ελζηίμεσο, θνπήο νδνλησηώλ ηξνρώλ, ηειεηώκαηνο νδνλησηώλ ηξνρώλ,
γηα πξηόληζκα ή θόςηκν θαηά ηεκάρηα ζε νξηζκέλν κήθνο θαη άιιεο
κεραλέο-εξγαιεία πνπ εξγάδνληαη κε αθαίξεζε κεηάιινπ ή
θεξακνκεηαιινπξγηθώλ ζπλζέζεσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε
πεξηιακβάλνληαη αιινύ
Μεραλέο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξέζεο) ζθπξειάηεζεο ή
απνηύπσζεο, ζθύξεο θάζε είδνπο γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ.
Μεραλέο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξέζεο) θπιηλδξηθήο ή
ηνμνεηδνύο θάκςεσο, δηπιώζεσο, ηζηώκαηνο, πιαλίζκαηνο,
ςαιηδίζκαηνο, αλνίγκαηνο νπώλ κε πάηεκα ή ξνθαλίζκαηνο ελ γέλεη
ησλ κεηάιισλ. Πξέζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηάιισλ ή ησλ
κεηαιιηθώλ θαξβηδίσλ, άιιεο από εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ
Άιιεο κεραλέο-εξγαιεία γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ ή
θεξακνκεηαιινπξγηθώλ ζπλζέζεσλ, πνπ εξγάδνληαη ρσξίο λα αθαηξνύλ
ύιε
Μεραλέο-εξγαιεία γηα ηελ θαηεξγαζία ηεο πέηξαο, ησλ θεξακεπηηθώλ
πξντόλησλ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνπ ακηαληνηζηκέληνπ ή παξόκνησλ
νξπθηώλ πιώλ ή γηα ηελ θαηεξγαζία ζε ςπρξή θαηάζηαζε γπαιηνύ
Μεραλέο-εξγαιεία (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραλέο γηα ην
θάξθσκα, ζειύθσκα, ζπγθόιιεζε ή κε άιιν ηξόπν ζπλαξκνιόγεζε)
γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ μύινπ, ηνπ θειινύ, ηνπ θόθαινπ, ηνπ
ζθιεξπκέλνπ θανπηζνύθ, ησλ ζθιεξώλ πιαζηηθώλ πιώλ ή παξόκνησλ
ζθιεξώλ πιώλ
Μέξε θαη εμαξηήκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα ηηο κεραλέο ησλ θιάζεσλ 8456 κέρξη 8465,
ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζπγθξαηνύλ ηα ηεκάρηα
γηα επεμεξγαζία θαη νη θνξείο ησλ εξγαιείσλ, νη ζπξκαηνζύξηεο
απηόκαηεο ειεπζέξσζεο, νη δηαηξεηηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο εηδηθέο
δηαηάμεηο πνπ ζπλαξκνινγνύληαη πάλσ ζηηο κεραλέο. Φνξείο εξγαιείσλ
γηα εξγαιεία ή ζπιινγέο εξγαιείσλ ηνπ ρεξηνύ, όισλ ησλ ηύπσλ
Δξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ζπκπηεζκέλν αέξα, πδξαπιηθά ή κε
ελζσκαησκέλν θηλεηήξα (ειεθηξηθό ή κε ειεθηξηθό), γηα εξγαζία κε ην
ρέξη
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε ζπγθόιιεζε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, έζησ
θαη κε ηθαλόηεηα λα θόβνπλ, άιιεο από εθείλεο ηεο θιάζεο 8515.
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε αέξην, γηα ηελ επηθαλεηαθή
ζθιήξπλζε (βάςηκν
Τπνινγηζηηθέο κεραλέο θαη κεραλέο ηζέπεο γηα ηελ θαηαγξαθή,
αλαπαξαγσγή θαη έλδεημε πιεξνθνξηώλ κε ππνινγηζηηθή δπλαηόηεηα.
Λνγηζηηθέο κεραλέο, κεραλέο απνηύπσζεο ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ ζε
θάθεια αιιεινγξαθίαο,κεραλέο εθδόζεσο εηζηηεξίσλ θαη παξόκνηεο
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κεραλέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη δηάηαμε ππνινγηζκνύ. Σακεηνκεραλέο
Απηόκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ θαη κνλάδεο (ζηνηρεία)
απηώλ.
Μαγλεηηθέο ή νπηηθέο δηαηάμεηο αλάγλσζεο, κεραλέο εγγξαθήο ησλ
πιεξν- θνξηώλ ζε ππόζεκα κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή θαη κεραλέο
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε
πεξηιακβάλνληαη αιινύ
Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γξαθείνπ (π.ρ. πνιύγξαθνη εθηνγξαθηθνύ
ηύπνπ ή κεκβξαλώλ, κεραλέο εθηύπσζεο δηεπζύλζεσλ, απηόκαηνη
δηαλνκείο ηξαπεδνγξακκαηίσλ, κεραλέο δηαινγήο, κεηξήζεσο ή
ζπζθεπαζίαο ζε θπιίλδξνπο ησλ θεξκάησλ, ζπζθεπέο γηα ην μύζηκν ησλ
κνιπβηώλ, ζπζθεπέο γηα ην ηξύπεκα ή ηε ζύλδεζε εγγξάθσλ)
Μέξε θαη εμαξηήκαηα (άιια από ηα θηβώηηα κεηαθνξάο, ηα θαιύκκαηα
θαη ηα παξόκνηα) πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή
θύξηα γηα ηηο κεραλέο ή ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8470 κέρξη 8472
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε δηαινγή, ην θνζθίληζκα, ην δηαρσξηζκό,
ην πιύζηκν, ην θνπάληζκα, ηνλ ηεκαρηζκό, ηελ αλάκεημε ή κάιαμε
ρσκάησλ, ιίζσλ, κεηαιιεπκάησλ ή άιισλ ζηεξεώλ νξπθηώλ πιώλ (ζηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζθόλεο θαη νη δύκεο). Μεραλέο γηα ηε
ζπζζσκάησζε,ηε κνξθνπνίεζε ή ην ζρεκαηηζκό ζε ηύπνπο ησλ
ζηεξεώλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, ησλ θεξακεπηηθώλ δπκώλ, ηνπ ηζηκέληνπ,
ηνπ γύςνπ ή άιισλ νξπθηώλ πιώλ ζε ζθόλε ή δύκε. Μεραλέο
ζρεκαηηζκνύ ησλ κεηξώλ ησλ ρπηεξίσλ από άκκν:
Μεραλέο γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ ιακπηήξσλ, ζσιήλσλ ή ιπρληώλ
ξαδηνθσλίαο, ειεθηξηθώλ ή ειεθηξνληθώλ, ή ησλ ιακπηήξσλ γηα ηελ
παξαγσγή αζηξαπηαίνπ θσηόο (θιαο), πνπ θέξνπλ γπάιηλν πεξίβιεκα.
Μεραλέο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηελ θαηεξγαζία ζε ζεξκή θαηάζηαζε ηνπ
γπαιηνύ ή ησλ ηερλνπξγεκάησλ από γπαιί
Μεραλέο απηόκαηεο πσιήζεσο πξντόλησλ (π.ρ. πσιεηέο
γξακκαηνζήκσλ, ηζηγάξσλ, ηξνθίκσλ, πνηώλ), ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραλέο γηα ηε κεηαηξνπή λνκηζκάησλ:
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ θανπηζνύθ ή ησλ
πιαζηηθώλ πιώλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντόλησλ από ηηο ύιεο απηέο,
πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην
απηό
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή ηε κεηαπνίεζε ηνπ
θαπλνύ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην
θεθάιαην απηό
Μεραλέο θαη κεραληθέο ζπζθεπέο κε ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό
Πιαίζηα ρπηεξίνπ. Βάζεηο γηα κήηξεο. Μνληέια γηα κήηξεο. Μήηξεο γηα
κέηαιια (άιιεο από ηηο κήηξεο ρεισλώλ), ηα κεηαιιηθά θαξβίδηα, ην
γπαιί, ηηο νξπθηέο ύιεο, ην θανπηζνύθ ή ηηο πιαζηηθέο ύιεο:
Δίδε θξνπλνπνηίαο θαη παξόκνηα όξγαλα γηα ζσιελώζεηο, αηκνιέβεηεο,
δεμακελέο, θάδνπο ή παξόκνηα δνρεία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη
νη ππνβηβαζηέο πίεζεο θαη νη ζεξκνζηαηηθέο δηθιείδεο
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Ρνπιεκάλ κε ζθαηξίδηα (κπίιηεο), κε θώλνπο, κε θπιίλδξνπο ή κε
βειόλεο
Άμνλεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη
θαη νη εθθεληξνθόξνη θαη νη ζηξνθαινθόξνη άμνλεο) θαη ζηξόθαινη.
Έδξαλα θαη θνπδηλέηα. Οδνλησηνί ηξνρνί θαη ηξνρνί ηξηβήο. Διηθσηνί
άμνλεο κε κπίιηεο ή θπιηλδξίζθνπο. Τπνπνιιαπιαζηαζηέο,
πνιιαπιαζηαζηέο θαη κεηαηξνπείο ηαρύηεηαο, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαηξνπείο δεύμεο. θόλδπινη θαη ηξνραιίεο,
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απιαθσηέο ηξνραιίεο. πκπιέθηεο
θαη όξγαλα ζύδεπμεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη αξζξσηέο
ζπλαξκνγέο ξνπιεκάλ κε θπιηλδξηθνύο θπιίλδξνπο
Μεηαιινπιαζηηθέο ζπλαξκνγέο (θιάληδεο). πιινγέο ή ζπλδπαζκνί
ζπλαξκνγώλ δηαθόξσλ ζπλζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζαθνπιάθηα,
θαθέινπο ή κεραληθέο ζηεγαλνπνηεηηθέο ζπλαξκνγέο:
Μεραλήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζζέησλ
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο ηνπ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά
ή θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή πιηλζσκάησλ, ή δίζθσλ (wafers) ή
δηαηάμεσλ κε εκηαγσγό, ειεθηξνληθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ή
δηαηάμεσλ απεηθόληζεο κε επίπεδε νζόλε. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 9 ζεκείν Γ) ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ.
Μέξε θαη εμαξηήκαηα
Μέξε κεραλώλ ή ζπζθεπώλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε
πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό θαη δελ έρνπλ ειεθηξηθέο
ζπλδέζεηο, κέξε κε ειεθηξηθή κόλσζε, δηαηάμεηο πελίσλ, επαθέο, νύηε
άιια ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ζιεθηξνθηλεηήξεο θαη ειεθηξνγελλήηξηεο, κε εμαίξεζε ηα
ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη κεηαηξνπείο
ζηξεθόκελνη ειεθηξηθνί
Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα
ηηο κεραλέο ησλ θιάζεσλ 8501 ή 8502
Ζιεθηξηθνί κεηαζρεκαηηζηέο, ειεθηξηθνί κεηαηξνπείο ξεύκαηνο ζηαηνί
(π.ρ. αλνξζσηέο), πελία αληίδξαζεο θαη απηεπαγσγήο:
Ζιεθηξνκαγλήηεο. Μαγλήηεο κόληκνη θαη είδε πνπ πξννξίδνληαη λα
γίλνπλ κόληκνη καγλήηεο κεηά από καγλεηνπνίεζε. Γίζθνη, ζώκαηα
πελίσλ θαη παξόκνηεο καγλεηηθέο ή ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηάμεηο
ζπγθξάηεζεο. πδεύμεηο, ζπκπιέθηεο, δηαηάμεηο κεηαβνιήο ηεο
ηαρύηεηαο θαη θξέλα, ειεθηξνκαγλεηηθά. Ζιεθηξνκαγλεηηθέο θεθαιέο
αλύςσζεο
Ζιεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζηνηρίεο ειεθηξηθώλ ζηειώλ
Ζιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
δηαρσξηζηέο ηνπο, έζησ θαη κε ηεηξάγσλν ή νξζνγώλην ζρήκα
Ζιεθηξηθέο ζθνύπεο
πζθεπέο ειεθηξνκεραληθέο κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθό θηλεηήξα, γηα
νηθηαθή ρξήζε, άιιεο από ηηο ειεθηξηθέο ζθνύπεο ηεο θιάζεο 8508
Ξπξηζηηθέο κεραλέο, κεραλέο θνπξέκαηνο θαη απνηξηρσηηθέο ζπζθεπέο
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κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθό θηλεηήξα
πζθεπέο θαη δηαηάμεηο ειεθηξηθέο γηα ηελ αθή ή ην μεθίλεκα ησλ
θηλεηήξσλ, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζήξεο ή κε
ζπκπίεζε [π.ρ. καγλεηνειεθηξηθέο, δπλακνκαγλεηνειεθηξηθέο, πελία
αθήο, αλαθιεθηήξεο αθήο ή ζέξκαλζεο, εθθηλεηήξεο (κίδεο)].
Γελλήηξηεο (π.ρ. δπλακνειεθηξηθέο, ελαιιάθηεο) θαη δηαηάμεηο
ζύλδεζεο-απνζύλδεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνπο θηλεηήξεο
απηνύο
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο θσηηζκνύ ή ζεκαηνδόηεζεο (κε εμαίξεζε ηα είδε
ηεο θιάζεο 8539), παινθαζαξηζηήξεο, δηαηάμεηο ειεθηξηθέο γηα ηελ
αθαίξεζε ησλ θξπζηάιισλ πάγνπ θαη ηνπ αρλνύ, ησλ ηύπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πνδήιαηα ή απηνθίλεηα
Ζιεθηξηθέο ιπρλίεο θνξεηέο, πνπ πξννξίδνληαη λα ιεηηνπξγνύλ κε ηε
δηθή ηνπο πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. (π.ρ. κε ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο,
ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηάμεηο), άιιεο από ηηο ζπζθεπέο θσηηζκνύ ηεο
θιάζεο 8512
Κιίβαλνη ειεθηξηθνί, βηνκεραληθνί ή εξγαζηεξίσλ, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλνη πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επαγσγή ή κε
δηειεθηξηθέο απώιεηεο. Άιιεο ζπζθεπέο βηνκεραληθέο ή εξγαζηεξίσλ
γηα ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ πιώλ, κε επαγσγή ή κε δηειεθηξηθέο
απώιεηεο
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε ζπγθόιιεζε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο (έζησ
θαη κε ηελ ηθαλόηεηα λα θόβνπλ), ειεθηξηθέο (ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο κε αέξην πνπ ζεξκαίλνληαη κε ειεθηξηζκό)
ή πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ιέηδεξ (laser) ή άιιεο δέζκεο θσηόο ή θσηνλίσλ,
κε ππεξήρνπο, κε δέζκεο ειεθηξνλίσλ, κε καγλεηηθέο σζήζεηο ή κε
εθηόμεπζε πιάζκαηνο. Ζιεθηξηθέο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ
εθηόμεπζε ζε ζεξκή θαηάζηαζε κεηάιισλ ή κεηαιινθεξακηθώλ
ζπλζέζεσλ
Θεξκαληήξεο λεξνύ θαη ζπζθεπέο, πνπ βπζίδνληαη ζην λεξό γηα ηε
ζέξκαλζή ηνπ, ειεθηξηθά. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ
θιεηζηώλ ρώξσλ, ηνπ εδάθνπο ή γηα παξόκνηεο ρξήζεηο. πζθεπέο
ειεθηξνζεξκηθέο γηα ηελ θόκκσζε (π.ρ. ζηεγλώκαηνο, θαηζαξώκαηνο,
ζέξκαλζεο ηζηκπίδσλ θαηζαξώκαηνο) ή γηα ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηώλ.
Ζιεθηξηθά ζίδεξα ζηδεξώκαηνο. Άιιεο ειεθηξνζεξκηθέο ζπζθεπέο γηα
νηθηαθέο ρξήζεηο. Θεξκαληηθέο αληηζηάζεηο,
άιιεο από εθείλεο ηεο θιάζεο 8545
Σειεθσληθέο ζπζθεπέο ζπλδξνκεηώλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα
ηειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζύξκαηα δίθηπα. Άιιεο
ζπζθεπέο γηα ηε κεηάδνζε ή ηε ιήςε ηεο θσλήο, εηθόλσλ ή άιισλ
δεδνκέλσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο γηα ηελ
επηθνηλσλία ζε ελζύξκαην ή αζύξκαην δίθηπν (ηνπηθό δίθηπν ή δίθηπν
επξείαο πεξηνρήο), άιιεο από ηηο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8443, 8525,
8527ή 8528:
Μηθξόθσλα θαη ηα ππνζηεξίγκαηά ηνπο. Μεγάθσλα, έζησ θαη
πξνζαξκνζκέλα ζε πιαίζηα. Αθνπζηηθά θεθαιήο θαη απηηώλ, έζησ θαη
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ζπλδπαζκέλα κε κηθξόθσλν, θαη ζύλνια ή ζπλδπαζκνί πνπ
απνηεινύληαη από έλα κηθξόθσλν θαη έλα ή πεξηζζόηεξα κεγάθσλα.
Ζιεθηξηθνί εληζρπηέο αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ
πζθεπέο εγγξαθήο ηνπ ήρνπ. πζθεπέο αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ.
πζθεπέο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ
πζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο βηληενθσληθέο, έζησ θαη κε
ελζσκαησκέλν δέθηε βηληενθσληθώλ ζεκάησλ
Μέξε θαη πξόζζεηα εμαξηήκαηα θαηάιιεια γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά ή
θπξίσο κε ηηο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8519 ή 8521
Γίζθνη, ηαηλίεο, δηαηάμεηο ζηεξεάο θαηάζηαζεο κε πηεηηθήο
απνζήθεπζεο κε εκηαγσγό, «έμππλεο θάξηεο» (smart cards) θαη άιια
ππνζέκαηα γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ήρνπ ή γηα αλάινγεο εγγξαθέο, έζησ
θαη γξακκέλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη κήηξεο θαη ηα
γαιβαληζκέλα εθκαγεία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δίζθσλ, άιια από ηα
πξντόληα ηνπ θεθαιαίνπ 37
Δπίπεδεο κνλάδεο νζόλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ κε νζόλε αθήο
πζθεπέο εθπνκπήο γηα ηε ξαδηνθσλία ή ηελ ηειεόξαζε, έζησ θαη κε
ελζσκαησκέλε ζπζθεπή ιήςεο ή ζπζθεπή εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο
ηνπ ήρνπ. πζθεπέο ιήςεο εηθόλσλ γηα ηελ ηειεόξαζε, ςεθηαθέο
θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη βηληενθάκεξεο
πζθεπέο ξαδηναλίρλεπζεο θαη ξαδηνβόιηζεο (ξαληάξ), ζπζθεπέο
ξαδηνλαπζηπινΐαο θαη ζπζθεπέο ξαδηνηειερεηξηζκνύ
πζθεπέο ιήςεο γηα ηε ξαδηνθσλία, έζησ θαη ζπλδπαζκέλεο, ζην ίδην
πεξίβιεκα, κε ζπζθεπή εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ ή
σξνινγηαθή ζπζθεπή
Οζόλεο απεηθόληζεο θαη ζπζθεπέο πξνβνιήο, πνπ δελ ελζσκαηώλνπλ
δέθηεο ηειεόξαζεο. Γέθηεο ηειεόξαζεο κε ελζσκαησκέλε ή κε
ζπζθεπή ιήςεο γηα ηε ξαδηνθσλία ή ζπζθεπή εγγξαθήο ή
αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ ή εηθόλαο
Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα
ηηο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8525 κέρξη 8528
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζεκαηνδόηεζεο (άιιεο από εθείλεο γηα ηε
κεηάδνζε εηδήζεσλ), αζθαιείαο, ειέγρνπ ή ρεηξηζκνύ γηα
ζηδεξνδξνκηθέο ή παξόκνηεο γξακκέο, νδηθέο ή πνηάκηεο νδνύο, ρώξνπο
ή πάξθα ζηάζκεπζεο, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ή αεξνδξόκηα (άιιεο
από εθείλεο ηεο θιάζεο 8608)
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδόηεζεο (π.ρ.
ζπζηήκαηα θνπδνπληώλ, ζεηξήλεο, αλαγγειηήξηνη πίλαθεο,
εηδνπνηεηήξηεο ζπζθεπέο γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο θινπήο ή
ππξθαγηάο), άιιεο από εθείλεο ησλ θιάζεσλ 8512 ή 8530
Ζιεθηξηθνί ππθλσηέο, ζηαζεξνί, κεηαβιεηνί ή ξπζκηδόκελνη
Αληηζηάζεηο ειεθηξηθέο κε ζεξκαληηθέο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
θαη νη ξενζηάηεο θαη ηα πνηελζηόκεηξα)
Σππσκέλα θπθιώκαηα
πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηε δηαθνπή, θαηαλνκή, πξνζηαζία,
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δηαθιάδσζε, ζπλαξκνγή ή ζύλδεζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (π.ρ.
δηαθόπηεο, δηαθόπηεο αλαζηξνθήο, δηαηάμεηο δηαθνπήο θπθισκάησλ,
αιεμηθέξαπλα, δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ηάζεο, αληηζηάζεηο ζηα
θύκαηα ειεθηξηζκνύ, ξεπκαηνιήπηεο θαη άιινη ζύλδεζκνη, θνπηηά
ζύλδεζεο), γηα ηάζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 1 000 V
πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηε δηαθνπή, θαηαλνκή, πξνζηαζία,
δηαθιάδσζε, ζπλαξκνγή ή ζύλδεζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθιώκαησλ [π.ρ.
δηαθόπηεο, δηαθόπηεο αλαζηξνθήο, ειεθηξνλόκνη, δηαηάμεηο δηαθνπήο
θπθισκάησλ, αληηζηάζεηο ζηα θύκαηα ειεθηξηζκνύ, βύζκαηα (θηο) θαη
ξεπκαηνιήπηεο, ππνδνρέο ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ (ληνπί) θαη άιινη
ζύλδεζκνη, θνπηηά ζύλδεζεο], γηα ηάζε πνπ δελ ππεξβαίλεη 1 000 V.
ύλδεζκνη γηα νπηηθέο ίλεο, δέζκεο ή θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ
Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζόιεο, αλαιόγηα, θηβώηηα (ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εξκάξηα γηα αξηζκεηηθνύο ρεηξηζκνύο) θαη
άιιεο βάζεηο πνπ θέξνπλ πνιιέο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8535 ή 8536,
γηα ηνλ έιεγρν ή ηε δηαλνκή ηνπ ξεύκαηνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
θαη εθείλα πνπ θέξνπλ ελζσκαησκέλα όξγαλα ή ζπζθεπέο ηνπ
θεθαιαίνπ 90, θαζώο επίζεο θαη ζπζθεπέο ςεθηαθνύ ειέγρνπ εθηόο από
ηηο ζπζθεπέο κεηαγσγήο ηεο θιάζεο 8517:
Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα
ηηο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8535, 8536 ή 8537
Λακπηήξεο θαη ζσιήλεο ειεθηξηθνί ππξάθησζεο ή εθθέλσζεο, ζηνπο
νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα είδε κε ηελ νλνκαζία «θάξνη θαη
πξνβνιείο ζθξαγηζκέλνη» θαη νη ιακπηήξεο θαη ζσιήλεο ππεξησδώλ ή
ππέξπζξσλ αθηίλσλ. Ζιεθηξηθνί ιακπηήξεο ηόμνπ· ειεθηξηθνί
ιακπηήξεο δηόδνπ θσηνεθπνκπήο (LED)
Λπρλίεο θάζε είδνπο ειεθηξνληθέο, ζεξκήο θαζόδνπ, ςπρξήο θαζόδνπ ή
θσηνθαζόδνπ (π.ρ. ιπρλίεο θάζε είδνπο, θελνύ, αηκνύ ή αεξίνπ,
ζσιελσηνί αλνξζσηέο αηκνύ πδξαξγύξνπ, ζσιελσηέο θαζνδηθέο
ιπρλίεο, ζσιελσηέο θαη άιιεο ιπρλίεο γηα ζπζθεπέο ιήςεο εηθόλσλ
ηειεόξαζεο), άιιεο από εθείλεο ηεο θιάζεο 8539:
Γίνδνη, θξπζηαιινιπρλίεο θαη παξόκνηεο δηαηάμεηο κε εκηαγσγό.
Γηαηάμεηο θσηνεπαίζζεηεο κε εκηαγσγό, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
θαη ηα θσηνβνιηατθά θύηηαξα έζησ θαη ζπλαξκνινγεκέλα ζε
απηνηειείο κνλάδεο ή θαηαζθεπαζκέλα ζε πιάθεο. Γίνδνη εθπνκπήο
θσηόο (LED). Κξύζηαιινη πηεδνειεθηξηθνί ζπλαξκνινγεκέλνη:
Ζιεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο ειεθηξηθέο πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ιεηηνπξγία, πνπ
δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό
ύξκαηα, θαιώδηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νκναμνληθά
θαιώδηα) θαη άιινη αγσγνί κε ειεθηξηθή κόλσζε (έζησ θαη
βεξληθσκέλα ή αλνδηθώο νμεηδσκέλα), εθνδηαζκέλα ή όρη κε ηεκάρηα
ζύλδεζεο. Καιώδηα από νπηηθέο ίλεο, πνπ απνηεινύληαη από ίλεο
επελδπκέλεο θαζεκία ρσξηζηά, έζησ θαη αλ θέξνπλ ειεθηξηθνύο
αγσγνύο ή είλαη εθνδηαζκέλα κε ηεκάρηα ζύλδεζεο
Ζιεθηξόδηα από άλζξαθα, ςήθηξεο από άλζξαθα, άλζξαθεο γηα
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ιακπηήξεο ή ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη άιια είδε από γξαθίηε ή άιιν
άλζξαθα, κε ή ρσξίο κέηαιιν, γηα ειεθηξηθέο ρξήζεηο
Μνλσηήξεο από θάζε ύιε γηα ειεθηξηθή ρξήζε
Σεκάρηα κνλσηηθά, πνπ απνηεινύληαη ζην ζύλνιό ηνπο από κνλσηηθέο
ύιεο ή πνπ πεξηιακβάλνπλ απιά κεηαιιηθά ηεκάρηα ζπλαξκνιόγεζεο
(π.ρ. θνριησηέο ππνδνρέο) ζπλαξκνινγεκέλα ζηε κάδα, γηα κεραλέο,
ζπζθεπέο ή ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, άιια από ηνπο κνλσηήξεο ηεο
θιάζεο 8546. Μνλσηηθνί ζσιήλεο θαη ηα ζπλδεηηθά ηεκάρηά ηνπο, από
θνηλά κέηαιια, πνπ έρνπλ κνλσζεί εζσηεξηθά:
Απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ζηειώλ, ζπζηνηρηώλ ζηειώλ θαη
ειεθηξηθώλ ζπζζσξεπηώλ. Υξεζηκνπνηεκέλεο ζηήιεο θαη ζπζηνηρίεο
ζηειώλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλνη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο. Ζιεθηξηθά
κέξε κεραλώλ ή ζπζθεπώλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ή πεξηιακβάλνληαη
αιινύ ζην παξόλ θεθάιαην
Απνξξίκκαηα θαη ζθξαπ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ
ηδεξνδξνκηθέο κεραλέο, πνπ θηλνύληαη κε εμσηεξηθή πεγή
ειεθηξηζκνύ ή κε ειεθηξηθνύο ζπζζσξεπηέο
Άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο κεραλέο. Δθνδηνκεηαθνξηθέο
Απηνθηλεηάκαμεο θαη νρήκαηα απηνθηλνύκελα ζε ζηδεξνηξνρηέο, άιια
από εθείλα ηεο θιάζεο 8604
Ορήκαηα γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ ή
παξόκνησλ γξακκώλ, έζησ θαη απηνπξνσζνύκελα (π.ρ. νρήκαηαεξγαζηήξηα, νρήκαηα-γεξαλνί, βαγόληα εμνπιηζκέλα κε κεραλήκαηα γηα
ην παξαγέκηζκα ησλ ζηδεξνγξακκώλ κε έξκα, νρήκαηα γηα ηελ
επζπγξάκκηζε ησλ γξακκώλ, νρήκαηα δνθηκώλ θαη ειέγρνπ γξακκώλ
(δξαηδίλεο)
Ορήκαηα επηβαηώλ, κε-απηνπξνσζνύκελα, ζθεπνθόξνη, νρήκαηα ηα
ρπδξνκείνπ θαη άιια εηδηθά νρήκαηα, γηα ζηδεξνδξνκηθέο ή παξόκνηεο
γξακκέο, κε-απηνπξνσζνύκελα (κε εμαίξεζε ηα νρήκαηα ηεο θιάζεο
8604)
Βαγόληα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πάλσ ζε ζηδεξνηξνρηέο, κεαπηνπξνσζνύκελα
Μέξε νρεκάησλ γηα ζηδεξνδξνκηθέο ή παξόκνηεο γξακκέο
Μόληκν πιηθό ζηδεξνδξνκηθώλ ή παξόκνησλ γξακκώλ. Μεραληθέο
ζπζθεπέο(ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ειεθηξνκεραληθέο)
ζεκαηνδόηεζεο,αζθαιείαο, ειέγρνπ ή ρεηξηζκνύ γηα ζηδεξνδξνκηθέο ή
παξόκνηεο γξακκέο, νδηθέο ή πνηάκηεο, ρώξνπο ή πάξθα ζηάζκεπζεο,
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ή αεξνδξόκηα. Σα κέξε ηνπο
Πιαίζηα θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
εκπνξεπκαηνθηβώηηα-δεμακελέο θαη ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα-απνζήθεο)
εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα γηα έλα ή πεξηζζόηεξα
κεηαθνξηθά κέζα
Διθπζηήξεο (κε εμαίξεζε ηα νρήκαηα-ειθπζηήξεο ηεο θιάζεο 8709)
Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά δέθα πξνζώπσλ ή πεξηζζνηέξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνύ
Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ είλαη
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θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ (άιια από εθείλα
ηεο θιάζεο 8702),ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νρήκαηα ηύπνπ
break θαη ηα αγσληζηηθά νρήκαηα
Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ
Απηνθίλεηα νρήκαηα εηδηθώλ ρξήζεσλ, άιια από εθείλα πνπ είλαη
θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ
[π.ρ. απηνθίλεηα-ζπλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ, απηνθίλεηα θνξηεγάγεξαλνί, νρήκαηα ππξνζβεζηηθά, θνξηεγά-αλακεηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο
(κπεηνληέξεο),
απηνθίλεηα θαζαξηζκνύ δξόκσλ, απηνθίλεηα-θαηαβξερηήξεο,
απηνθίλεηα-εξγαζηήξηα, απηνθίλεηα-αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα]
Βάζεηο (ζαζί) απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη 8705,
κε ηνλ θηλεηήξα ηνπο
Ακαμώκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη
8705, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζάιακνη νδήγεζεο
Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701
κέρξη 8705
Απηνθίλεηα νρήκαηα ρσξίο δηάηαμε αλύςσζεο ησλ ηύπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηα εξγνζηάζηα, απνζήθεο, ιηκάληα ή
αεξνδξόκηα,γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζε κηθξέο απνζηάζεηο.
Ορήκαηα, ειθπζηήξεο ησλ ηύπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο
ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο. Σα κέξε ηνπο:
Μνηνζηθιέηεο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κνηνπνδήιαηα) θαη
πνδήιαηα κε βνεζεηηθό θηλεηήξα, κε ή ρσξίο πιάγην θαιάζη (side-car).
Πιάγηα θαιάζηα (side-cars)
Γίηξνρα πνδήιαηα θαη άιια πνδήιαηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη
ηα ηξίηξνρα δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ), ρσξίο θηλεηήξα
Ακαμάθηα ηύπνπ πνιπζξόλαο θαη άιια νρήκαηα γηα αλαπήξνπο, έζησ
θαη κε θηλεηήξα ή άιιν κεραληζκό πξνώζεζεο
Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8711 κέρξη 8713
Ακαμάθηα γηα ηε κεηαθνξά παηδηώλ (ιαληό-πνπζέηεο) θαη παξόκνηα
νρήκαηα θαη ηα κέξε ηνπο
Ρπκνπιθνύκελα θαη εκηξπκνπιθνύκελα γηα θάζε είδνπο νρήκαηα. Άιια
κε απηνθηλνύκελα νρήκαηα. Σα κέξε ηνπο
Αεξόζηαηα θαη πεδαιηνρνύκελα. Αλεκόπηεξα, αησξόπηεξα θαη άιια
νρήκαηα αέξνο, πνπ δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα κεραληθή πξνώζεζε
Άιια νρήκαηα αέξνο (π.ρ. ειηθόπηεξα, αεξνπιάλα). Γηαζηεκηθά
νρήκαηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δνξπθόξνη) θαη ηα νρήκαηα
γηα ηελ εθηόμεπζή ηνπο θαη νρήκαηα ππό ηξνρηά
Αιεμίπησηα [ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαηεπζπλόκελα θαη ηα
εηδηθά νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο πηώζεσο από πιαγηά (παξαπέληε)] θαη
ζηξνθόπησηα (rotochutes). Σα κέξε θαη εμαξηήκαηά ηνπο
πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ εθηόμεπζε ησλ νρεκάησλ αέξνο.
πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζγείσζε ησλ νρεκάησλ αέξνο θαη
παξόκνηεο ζπζθεπέο θαη δηαηάμεηο. πζθεπέο εδάθνπο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ζηελ πηήζε. Σα κέξε ηνπο
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Με επαλδξσκέλα ελαέξηα νρήκαηα
Μέξε αεξνζθαθώλ ηεο θιάζεο 8801 8802 ή 8806
Δπηβαηηθά πινία, θξνπαδηεξόπινηα, νρεκαηαγσγά (θέξη-κπνη),
θνξηεγά, θνξηεγίδεο θαη παξόκνηα πινία γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή
εκπνξεπκάησλ
Αιηεπηηθά πινία. Πινία-εξγνζηάζηα θαη άιια πινία γηα ηελ
επεμεξγαζία ή ηελ θνλζεξβνπνίεζε ησλ πξντόλησλ ηεο αιηείαο
Θαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία θαη πινηάξηα αλαςπρήο ή αζιεηηζκνύ.
Πινία κε θνππηά θαη θαλό
Πινία ξπκνπιθά θαη πινία πξνσζεηηθά
Πινία-θάξνη, πινία-αληιίεο, βπζνθόξνη, πισηνί γεξαλνί θαη άιια πινία
γηα ηα νπνία ε λαπζηπινΐα έρεη δεπηεξεύνπζα ζεκαζία ζε ζρέζε κε ην
θύξην έξγν ηνπο. Πισηέο δεμακελέο. Δμέδξεο γεώηξεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο, πισηέο ή θαηαδπόκελεο
Άιια πινία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνιεκηθά πινία θαη ηα
λαπαγνζσζηηθά πινία, άιια από εθείλα κε θνππηά
Άιιεο πισηέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ζρεδίεο, δεμακελέο, ζηεγαλά, θηβώηηα,
πξνζδεηήξεο πινίσλ, ζεκαληήξεο θαη πθαινδείθηεο
Πινία θαη άιιεο πισηέο θαηαζθεπέο γηα δηάιπζε
Οπηηθέο ίλεο θαη δέζκεο νπηηθώλ ηλώλ. Καιώδηα από νπηηθέο ίλεο άιια
από εθείλα ηεο θιάζεο 8544. Ύιεο πόισζεο ζε θύιια ή πιάθεο. Φαθνί
(ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαθνί επαθήο), πξίζκαηα,
θαζξέπηεο θαη άιια ζηνηρεία νπηηθήο από θάζε ύιε, κε
ζπλαξκνινγεκέλα, άιια από εθείλα από γπαιί πνπ δελ είλαη νπηηθά
θαηεξγαζκέλν
Φαθνί, πξίζκαηα, θαζξέπηεο θαη άιια ζηνηρεία νπηηθήο από θάζε ύιε,
ζπλαξκνινγεκέλα, γηα όξγαλα ή ζπζθεπέο, άιια από εθείλα από γπαιί,
πνπ δελ είλαη θαηεξγαζκέλα νπηηθά
θειεηνί καηνγπαιηώλ ή παξόκνησλ εηδώλ, θαη ηα κέξε ηνπο
Μαηνγπάιηα (δηνξζσηηθά, πξνζηαηεπηηθά ή άιια) θαη παξόκνηα είδε
Γηόπηξεο κε δύν νπηηθά πεδία, δηόπηξεο κε έλα νπηηθό πεδίν,
αζηξνλνκηθέο δηόπηξεο, ηειεζθόπηα νπηηθά, θαη νη βάζεηο ηνπο. Άιια
όξγαλα αζηξνλνκίαο θαη νη βάζεηο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο ζπζθεπέο
ξαδηναζηξνλνκίαο
Φσηνγξαθηθέο κεραλέο. πζθεπέο θαη δηαηάμεηο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ιακπηήξεο θαη ζσιήλεο, γηα ηελ παξαγσγή
αζηξαπηαίνπ θσηόο (θιαο) θαηά ηε θσηνγξάθεζε, κε εμαίξεζε ηνπο
ιακπηήξεο θαη ζσιήλεο εθθέλσζεο ηεο θιάζεο 8539
Κηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο ιήςεο θαη πξνβνιήο, έζησ θαη κε
ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ
Μεραλέο πξνβνιήο ζηαζεξώλ εηθόλσλ. Φσηνγξαθηθέο κεραλέο
κεγέζπλζεο ή ζκίθξπλζεο
πζθεπέο θαη πιηθό γηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα (πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ), πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε
πεξηιακβάλνληαη αιινύ
ζην θεθάιαην απηό. Νεγθαηνζθόπηα. Οζόλεο γηα πξνβνιέο
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Οπηηθά κηθξνζθόπηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηθξνζθόπηα
γηα ηε θσηνκηθξνγξαθία, ηελ θηλεκαηνθσηνκηθξνγξαθία ή ηε
κηθξνπξνβνιή
Μηθξνζθόπηα άιια από ηα νπηηθά. πζθεπέο θαηαγξαθήο ηεο
πεξίζιαζεο
Γηαηάμεηο κε πγξνύο θξπζηάιινπο πνπ δελ απνηεινύλ είδε πνπ
αλαθέξνληαη εηδηθόηεξα αιινύ. Λέηδεξ (lasers) άιιεο από ηηο δηόδνπο
ιέηδεξ (laser). Άιιεο ζπζθεπέο θαη όξγαλα νπηηθήο, πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό
Ππμίδεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππμίδεο λαπζηπινΐαο. Άιια
όξγαλα θαη ζπζθεπέο λαπζηπινΐαο
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γεσδαηζίαο, ηνπνγξαθίαο, ρσξνκεηξίαο,
ρσξνζηάζκηζεο, εηθνλνκεηξίαο, πδξνγξαθίαο, σθεαλνγξαθίαο,
πδξνινγίαο, κεηεσξνινγίαο ή γεσθπζηθήο, κε εμαίξεζε ηηο ππμίδεο.
Σειέκεηξα
Επγνί επαίζζεηνη ζε βάξνο 5 cg ή ιηγόηεξν, κε ή ρσξίο ζηαζκά
Όξγαλα ζρεδίαζεο, ράξαμεο ή ππνινγηζκνύ (π.ρ. κεραλέο ζρεδίαζεο,
παληνγξάθνη, κνηξνγλσκόληα, ζήθεο καζεκαηηθώλ εξγαιείσλ,
ινγαξηζκηθνί θαλόλεο θαη θύθινη). Όξγαλα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο, γηα
ρξήζε κε ην ρέξη [π.ρ. κέηξα, κηθξόκεηξα, κεηξεηέο (πόδηα) κε
απιαθώζεηο θαη κεηξεηέο πάρνπο], πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε
πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή
ή ηελ θηεληαηξηθή, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπζθεπέο
ζπηλζεξνγξαθήκαηνο θαη άιιεο ζπζθεπέο ειεθηξνζεξαπείαο, θαζώο θαη
νη ζπζθεπέο γηα δηάθνξεο νπηηθέο δνθηκαζίεο:
πζθεπέο κεραλνζεξαπείαο. πζθεπέο κάιαμεο (καζάδ). πζθεπέο
ςπρνηερληθήο. πζθεπέο νδνλνζεξαπείαο, νμπγνλνζεξαπείαο,
ηαπηόρξνλεο ρνξήγεζεο νμπγόλνπ θαη θαξκάθσλ, αλαπλεπζηηθέο
ζπζθεπέο γηα ηελ ηερλεηή αλαπλνή θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα
αλαπλεπζηηθή ζεξαπεία
Άιιεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θαη πξνζσπίδεο θαηά ησλ αεξίσλ, κε
εμαίξεζε ηηο πξνζηαηεπηηθέο πξνζσπίδεο πνπ δελ θέξνπλ κεραληζκό
θαη θηλεηό ζηνηρείν θηιηξαξίζκαηνο
Δίδε θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη
ηαηξνρεηξνπξγηθέο δώλεο θαη επίδεζκνη θαη νη παηεξίηζεο. Νάξζεθεο,
ππνζηεξίγκαηα θαη άιια είδε θαη ζπζθεπέο γηα θαηάγκαηα. Δίδε θαη
ζπζθεπέο πξνζέζεσο. πζθεπέο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο αθνήο ζηνπο
θνπθνύο θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ θξαηηνύληαη κε ην ρέξη, θέξνληαη από
ηα πξόζσπα ή εηζάγνληαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, κε ζθνπό ηελ
αλαπιήξσζε κηαο έιιεηςεο ή ηε ζεξαπεία κηαο αλαπεξίαο
πζθεπέο αθηίλσλ X θαη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο αθηηλνβνιίεο
άιθα, βήηα ή γάκα, έζησ θαη γηα ρξήζε ηαηξηθή, ρεηξνπξγηθή,
νδνληηαηξηθή ή θηεληαηξηθή, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
ζπζθεπέο αθηηλνγξαθίαο ή αθηηλνζεξαπείαο, νη ζσιήλεο γηα αθηίλεο X
θαη άιιεο δηαηάμεηο παξαγσγήο αθηίλσλ X, νη γελλήηξηεο ηάζεο, νη
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πίλαθεο ρεηξηζκνύ, ηα πξνζηαηεπηηθά πιαίζηα, ηα ηξαπέδηα, νη
πνιπζξόλεο θαη παξόκνηα είδε γηα ηελ εμέηαζε ή ζεξαπεία:
Όξγαλα, ζπζθεπέο θαη ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα
επίδεημε (π.ρ. ζηε δηδαζθαιία ή ηηο εθζέζεηο), αθαηάιιεια γηα άιιεο
ρξήζεηο
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα δνθηκέο ζθιεξόηεηαο, εθειθπζκνύ,
ζπκπίεζεο, ειαζηηθόηεηαο ή άιισλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ
(π.ρ. κεηάιισλ, μύινπ, πθαληηθώλ πιώλ, ραξηηνύ, πιαζηηθώλ πιώλ)
Ππθλόκεηξα, αξαηόκεηξα θάζε είδνπο θαη παξόκνηα όξγαλα πνπ
επηπιένπλ, ζεξκόκεηξα, ππξόκεηξα, βαξόκεηξα, πγξόκεηξα θαη
ςπρξόκεηξα, πνπ θαηαγξάθνπλ ή όρη ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο,
έζησ θαη ζπλδπαζκέλα κεηαμύ ηνπο
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηε κέηξεζε ή ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο, ηεο
ζηάζκεο, ηεο πίεζεο ή ησλ άιισλ κεηαβιεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ
πγξώλ ή ησλ αεξίσλ (π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο, δείθηεο ζηάζκεο,
καλόκεηξα, κεηξεηέο ζεξκόηεηαο), κε εμαίξεζε ηα όξγαλα θαη ζπζθεπέο
ησλ θιάζεσλ 9014, 9015, 9028 ή 9032
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα αλαιύζεηο θπζηθέο ή ρεκηθέο (π.ρ.
πνισζίκεηξα, δηαζιαζίκεηξα, θαζκαηόκεηξα, αλαιπηέο αεξίσλ ή
θαπλώλ). Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα δνθηκέο ηνπ ημώδνπο, ηνπ πνξώδνπο,
ηεο δηαζηνιήο, ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ή παξόκνηα γηα κεηξήζεηο
ζεξκίδσλ, αθνπζηηθήο ή έληαζεο θσηόο (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
θαη νη κεηξεηέο ηνπ ρξόλνπ ηεο ζηάζεο γηα θσηνγξάθεζε). Μηθξνηόκνη
Μεηξεηέο αεξίσλ, πγξώλ ή ειεθηξηζκνύ, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηξεηέο γηα ηε κέηξεζε άιισλ κεηξεηώλ
Άιινη κεηξεηέο (π.ρ. κεηξεηέο ζηξνθώλ, κεηξεηέο παξαγσγήο,
ηαμίκεηξα, κεηξεηέο ηεο απόζηαζεο πνπ έρεη δηαλπζεί, βεκαηόκεηξα).
πζθεπέο έλδεημεο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηαρύκεηξα, άιια από εθείλα ησλ
θιάζεσλ 9014 ή 9015. ηξνβνζθόπηα
Παικνγξάθνη, αλαιπηέο θάζκαηνο θαη άιια όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα
ηε κέηξεζε ή ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ. Όξγαλα θαη
ζπζθεπέο γηα ηε κέηξεζε ή αλίρλεπζε ησλ αθηηλνβνιηώλ άιθα, βήηα,
γάκα, X, θνζκηθώλ ή άιισλ αθηηλνβνιηώλ ηνληζκνύ
Όξγαλα, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα κέηξεζεο ή ειέγρνπ, πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό.
Πξνβνιείο πιάγηαο όςεο (πξνθίι)
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ απηόκαηε ξύζκηζε ή ηνλ απηόκαην έιεγρν
Μέξε θαη εμαξηήκαηα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη
αιινύ ζην θεθάιαην απηό, γηα κεραλέο, ζπζθεπέο, όξγαλα ή είδε ηνπ
θεθαιαίνπ 90

* Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο απηνύ ηνπ θαηαιόγνπ, ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά από
ηνλ θσδηθό TN VED ηεο EAEU, ην όλνκα ηνπ πξντόληνο δίλεηαη γηα επθνιία ζηε ρξήζε
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