
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1047 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου 
για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και 
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθορίστηκε ονοματολογία εμπορευμάτων (εφεξής «συνδυασμένη 
ονοματολογία» ή «ΣΟ») ώστε να πληρούνται, ταυτοχρόνως, οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, οι απαιτήσεις οι 
σχετικές με τα στατιστικά δεδομένα του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και οι απαιτήσεις άλλων ενωσιακών πολιτικών 
που διέπουν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων. 

(2)  Η απόφαση (ΕΕ) 2016/971 του Συμβουλίου (2) προβλέπει την κατάργηση ή μείωση των δασμών για ορισμένα προϊόντα. 
Προκειμένου να εφαρμοστούν στη συνδυασμένη ονοματολογία τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, είναι 
αναγκαίο να ταυτοποιηθούν τα σχετικά προϊόντα με κωδικούς ΣΟ. Όταν οι υφιστάμενοι κωδικοί ΣΟ καλύπτουν μια 
ευρύτερη ομάδα προϊόντων από αυτά που επηρεάζονται από την κατάργηση ή τη μείωση των δασμών, η δασμολογική 
απαλλαγή ή μείωση δασμών θα πρέπει να χορηγείται μόνο στα προϊόντα που απαριθμούνται στην απόφαση. 

(3)  Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(4)  Δεδομένου ότι η απόφαση (ΕΕ) 2016/971 αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αρχίσει να ισχύει επειγόντως και να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2016. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2016/971 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας 

υπό τη μορφή δήλωσης σχετικά με την επέκταση του εμπορίου των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (ΕΕ L 161 της 18.6.2016, 
σ. 2). 



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

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται ως εξής: 

α)  Στο Μέρος Πρώτο τίτλος II προστίθεται το ακόλουθο σημείο Ζ: 

«Ζ. Δασμολογική ατέλεια για τα «ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη» (MCO): 

1.  Η απαλλαγή από τους δασμούς εφαρμόζεται στα «Ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη 
(MCOs)», τα οποία ορίζονται ως: 

συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων μονολιθικών, υβριδικών ή πολλαπλών ψηφίδων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: αισθητήρες, ενεργοποιητές, ταλαντωτές, συντονιστές με βάση το πυρίτιο ή 
συνδυασμός αυτών ή στοιχεία που εκτελούν τις λειτουργίες των ειδών που κατατάσσονται στις κλάσεις 8532, 8533, 
8541, ή πηνία αυτεπαγωγής που κατατάσσονται στην κλάση 8504, συγκεντρωμένα κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο σε 
ένα ενιαίο σώμα όπως το ολοκληρωμένο κύκλωμα, ως συστατικό στοιχείο του τύπου που χρησιμοποιείται για συναρμο
λόγηση πάνω σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) ή άλλο υπόθεμα, με τη σύνδεση ακίδων, συρμάτων, σφαιρικών 
αρθρώσεων, δισκίων, εξογκωμάτων, ή βύσματα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, στο προηγούμενο εδάφιο: 

1. Τα «συστατικά μέρη», ενδεχομένως να είναι διακριτά, κατασκευασμένα ανεξάρτητα και στη συνέχεια να έχουν συναρμο
λογηθεί στο υπόλοιπο MCO, ή ενσωματωθεί σε άλλα συστατικά μέρη.  

2. «Με βάση το πυρίτιο», σημαίνει ότι βασίζονται σε ένα υπόστρωμα πυριτίου, ή παρασκευάζονται από πυρίτιο, ή 
κατασκευάζονται πάνω σε πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος.  

3. α)  Οι «αισθητήρες με βάση το πυρίτιο» αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται 
στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και ανιχνεύουν φυσικές ή χημικές ποσότητες τις οποίες μετατρέπουν 
σε ηλεκτρικά σήματα, όταν δημιουργούνται διακυμάνσεις των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ή μετατόπιση μηχανικής 
δομής. Οι «φυσικές ή χημικές ποσότητες» συνδέονται με πραγματικά φαινόμενα, όπως η πίεση, τα ακουστικά 
κύματα, η επιτάχυνση, η δόνηση, η κίνηση, ο προσανατολισμός, η πίεση, η ένταση μαγνητικού πεδίου, η ένταση 
ηλεκτρικού πεδίου, το φως, η ραδιενέργεια, η υγρασία, η ροή, η συγκέντρωση χημικών ουσιών κ.λπ. 

β) Οι «ενεργοποιητές με βάση το πυρίτιο» αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές και μηχανικές δομές που δημιουρ
γούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα σε φυσική κίνηση. 

γ)  Οι «συντονιστές με βάση το πυρίτιο» είναι συστατικά που αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές 
που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και παράγουν μηχανική ή ηλεκτρική ταλάντωση 
προκαθορισμένης συχνότητας που εξαρτάται από τη φυσική γεωμετρία των δομών αυτών ως απόκριση σε 
εξωτερικό παράγοντα. 

δ)  Οι «ταλαντωτές με βάση το πυρίτιο» είναι ενεργά συστατικά που αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές 
δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και παράγουν μηχανική ή ηλεκτρική 
ταλάντωση προκαθορισμένης συχνότητας που εξαρτάται από τη φυσική γεωμετρία των δομών αυτών. 

2.  Τα εμπορεύματα που είναι επιλέξιμα για απαλλαγή από δασμούς τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
υπάγονται στις ακόλουθες διακρίσεις ΣΟ: 

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 
8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 
8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 
8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 
8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 
8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 
8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 
8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 
8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 
9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 
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9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 
9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90, 

3.  Κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των MCOs στις τελωνειακές αρχές 
κράτους μέλους, ο διασαφιστής αναγράφει τον κωδικό «Y035» στη θέση 44 του ΕΔΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016 
(Παράρτημα 9)).» 

β)  Το δεύτερο μέρος τροποποιείται ως εξής:  

1) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3215 έως 3215 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«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 (1) — 

3215 19 00 – –  Άλλα 6,5 (3) — 

3215 90 00 –  Άλλα 6,5 (5) — 

(1)  Δοχεία μελάνης (χωρίς ενσωματωμένη κεφαλή εκτύπωσης) για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων 8443 31, 8443 32 ή 
8443 39, που περιλαμβάνουν μηχανικά ή ηλεκτρικά στοιχεία: ατελώς 

(3)  Δοχεία μελάνης (χωρίς ενσωματωμένη κεφαλή εκτύπωσης) για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων 8443 31, 8443 32 ή 
8443 39, που περιλαμβάνουν μηχανικά ή ηλεκτρικά στοιχεία: 

(5)  Στερεή μελάνη σε τεχνολογικά επεξεργασμένα σχήματα για ενσωμάτωση σε συσκευές των διακρίσεων 8443 31, 8443 32 ή 
8443 39: ατελώς»   

2) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3506 91 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3506 91 00 – –  Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 
3913 ή το καουτσούκ 

6,5 (7) — 

(7)  Οπτικώς διαυγή συγκολλητικά αποσπώμενης μεμβράνης και οπτικώς διαυγή σκληρυνόμενα συγκολλητικά υγρής μορφής του 
είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη ή πλαισίων 
οθόνης αφής: 4,9 %»   

3) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3701 30 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3701 30 00 –  Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση 
μιας τουλάχιστον πλευράς υπερβαίνει τα 255 mm 

4,9 m2»   

4) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3701 99 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3701 99 00 – –  Άλλες 4,9 —»   

5) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3705 90 10 και 3705 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3705 90 10 – –  Μικροταινίες ατελώς — 

3705 90 90 – –  Άλλες ατελώς —»  
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6) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3707 90 20 και 3707 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3707 90 20 – –  Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά 4,5 (8) — 

3707 90 90 – –  Άλλα ατελώς — 

(8) δοχεία μελάνης από θερμοπλαστικά ή ηλεκτροστατικά σωματίδια (έστω και με κινητά μέρη) για εισαγωγή σε συσκευές των δια
κρίσεων του ΕΣ 844331, 844332 ή 844339: ατελώς»   

7) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3907 99 έως 3907 99 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3907 99 – –  Άλλα:   

3907 99 10 – – –  Πολυ(αιθυλενο ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό) ατελώς — 

3907 99 90 – – –  Άλλα 6,5 (9) — 

(9)  Θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων από αρωματικό πολυεστέρα: 4,9»   

8) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3919 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3919 90 00 –  Άλλα 6,5 (11) — 

(11)  Αυτοκόλλητοι κυκλικοί στιλβωτικοί σπόγγοι του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers): 
ατελώς»   

9) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3923 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3923 10 00 –  Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη 6,5 (13) — 

(13)  Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες, που έχουν ειδικά διαμορφωθεί ή επενδυθεί εσωτερικά για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία δίσκων ημιαγωγών, μασκών ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles): ατελώς»   

10) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 5911 90 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5911 90 90 – –  Άλλα 6 (15) — 

(15)  Αυτοκόλλητοι κυκλικοί στιλβωτικοί σπόγγοι του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers): 
ατελώς»   

11) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8414 10 έως 8414 10 89 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8414 10 –  Αντλίες κενού:   

8414 10 20 – –  Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών ατελώς p/st  

– –  Άλλες:   

8414 10 25 – – –  Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες 
μοριακές και αντλίες Roots 

1,7 (17) p/st  

– – –  Άλλες:   

8414 10 81 – – – – Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρό
φησης 

1,7 (17) p/st 

8414 10 89 – – – –  Άλλες 1,7 (17) p/st 

(17)  που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή ημιαγωγών ή επίπεδων οθονών: ατελώς»  
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12) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8414 59 έως 8414 59 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8414 59 – –  Άλλοι:   

8414 59 20 – – –  Αξονικοί 2,3 (18) p/st 

8414 59 40 – – –  Φυγόκεντροι 2,3 (18) p/st 

8414 59 80 – – –  Άλλοι 2,3 (18) p/st 

(18) Ανεμιστήρες του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για ψύξη μικροεπεξεργαστών, συσκευών τηλεπικοινω
νιών, αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων ή μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων: ατελώς»   

13) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8419 50 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8419 50 00 –  Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας 1,7 (19) — 

(19) Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας από φθοροπολυμερή των οποίων η εσωτερική διάμετρος των οπών των σωλήνων εισό
δου και εξόδου δεν υπερβαίνει τα 3 cm: ατελώς»   

14) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8420 10 έως 8420 10 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8420 10 –  Καλάνδρες και έλαστρα:   

8420 10 10 – –  Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία 

1,7 — 

8420 10 30 – –  Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία 1,7 — 

8420 10 80 – –  Άλλα 1,7 (21) — 

(21) Πλαστικοποιητές ρολού του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή υποστρωμάτων τυπωμέ
νου κυκλώματος ή τυπωμένων κυκλωμάτων: ατελώς»   

15) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8421 29 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8421 29 00 – –  Άλλες 1,7 (23) — 

(23)  Από φθοροπολυμερή και με φίλτρο ή μεμβράνη καθαρισμού με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 140 μm: ατελώς»   

16) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8421 39 έως 8421 39 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8421 39 – –  Άλλες:   

8421 39 20 – – –  Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα 1,7 (25) —  

– – –  Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:   

8421 39 60 – – – –  Με καταλυτική μέθοδο 1,7 (25) — 

8421 39 80 – – – –  Άλλες 1,7 (25) — 

(25)  Με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα και με εσωτερική διάμετρο οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου που δεν υπερβαίνει 
τα 1,3 cm: ατελώς»  
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17) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8421 99 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8421 99 00 – –  Άλλα 1,7 (29) — 

(29)  Μέρη των ακόλουθων μηχανών και συσκευών: 
— μηχανών και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών, κατασκευασμένων από φθοροπολυμερή και με φίλτρο ή μεμ

βράνη καθαρισμού πάχους που δεν υπερβαίνει τα 140 μm: ατελώς 
—  μηχανών και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων, με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα και με εσωτερική διάμετρο 

οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm: ατελώς»   

18) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8423 20 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8423 20 00 –  Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων 1,7 (31) p/st 

(31)  Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών: ατελώς»   

19) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8423 30 00 έως 8423 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8423 30 00 –  Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες 
για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων 

1,7 (33) p/st  

–  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 μη
χανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι δια
λογείς 

1,7 (35) p/st 

8423 81 30 – – – Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση εν
δεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων 

1,7 (35) p/st 

8423 81 50 – – –  Ζυγαριές καταστημάτων 1,7 (35) p/st 

8423 81 90 – – –  Άλλες 1,7 (35) p/st 

8423 82 – – Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαί
νει τα 5 000 kg:   

8423 82 10 – – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μη
χανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι δια
λογείς 

1,7 (40) p/st 

8423 82 90 – – –  Άλλες 1,7 (40) p/st 

8423 89 00 – –  Άλλες 1,7 (43) p/st 

8423 90 00 – Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγί
σεως 

1,7 (45) — 

(33)  Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών: ατελώς 
(35)  Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών: ατελώς 
(40)  Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών, εκτός των μηχανών ζύγισης μηχανοκίνητων οχημάτων: ατελώς 
(43)  Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών: ατελώς 
(45)  Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους, εκτός από τα μέρη μηχανών 

για τη ζύγιση μηχανοκίνητων οχημάτων: ατελώς»  
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20) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8424 89 00 έως 8424 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8424 89 00 – –  Άλλες 1,7 (47) — 

8424 90 00 –  Μέρη 1,7 (50) — 

(47)  Μηχανικές συσκευές για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την 
κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος: ατελώς 

(50)  Μέρη μηχανικών συσκευών για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος: ατελώς»   

21) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8442 30 έως 8442 50 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8442 30 –  Μηχανές, συσκευές και υλικό:   

8442 30 10 – –  Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης ατελώς p/st  

– –  Άλλες:   

8442 30 91 – – –  Για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση τυπογραφικών στοιχείων 
(π.χ. λινοτυπικές, μονοτυπικές, διατυπικές), με ή χωρίς διάταξη 
χύτευσης 

ατελώς p/st 

8442 30 99 – – –  Άλλες ατελώς — 

8442 40 00 –  Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού ατελώς — 

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. λεια
σμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):   

8442 50 20 – –  Με τυπογραφικές παραστάσεις ατελώς — 

8442 50 80 – –  Άλλα ατελώς —»   

22) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8443 31 έως 8443 99 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8443 31 – – Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσό
τερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή 
ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που 
μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας 
πληροφοριών ή με δίκτυο:   

8443 31 20 – – –  Μηχανές με κύρια λειτουργία την ψηφιακή αντιγραφή, στις 
οποίες η αντιγραφή πραγματοποιείται με σάρωση του πρωτο
τύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια συσκευής 
ηλεκτροστατικής εκτύπωσης 

ατελώς p/st 

8443 31 80 – – –  Άλλες ατελώς p/st 

8443 32 – – Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργα
σίας πληροφοριών ή με δίκτυο:   

8443 32 10 – – –  Εκτυπωτές ατελώς p/st 

8443 32 30 – – –  Τηλεομοιοτυπικές συσκευές ατελώς p/st 
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– – –  Άλλες:   

8443 32 91 – – – – Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγρα
φής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγρά
φων με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης 

ατελώς p/st 

8443 32 93 – – – – Άλλες μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντι
γραφής με ενσωματωμένο οπτικό σύστημα 

ατελώς p/st 

8443 32 99 – – – –  Άλλες ατελώς p/st 

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 

ατελώς p/st  

– – –  Άλλες συσκευές αντιγραφής:   

8443 39 31 – – – –  Με οπτικό σύστημα ατελώς p/st 

8443 39 39 – – – –  Άλλες ατελώς p/st 

8443 39 90 – – –  Άλλες ατελώς p/st  

–  Μέρη και εξαρτήματα:   

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

8443 91 10 – – –  Για συσκευές των διακρίσεων 8443 19 40 (E0013) ατελώς —  

– – –  Άλλα:   

8443 91 91 – – – –  Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους ατελώς — 

8443 91 99 – – – –  Άλλα ατελώς — 

8443 99 – –  Άλλα:   

8443 99 10 – – –  Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις ατελώς — 

8443 99 90 – – –  Άλλα ατελώς — 

(E0013) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1))»   

23) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8456 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8456 10 00 – Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φω
τονίων 

4,5 (51) p/st 

(51) Μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων του είδους που χρησιμοποιείται απο
κλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλά
σης 8517, ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων: ατελώς»  
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24) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8466 93, 8466 93 30 και 8466 93 70 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«8466 93 – –  Για μηχανές των κλάσεων 8456 έως 8461:   

8466 93 30 – – –  Για μηχανές της διάκρισης 8456 90 20 1,7 — 

8466 93 70 – – –  Άλλα 1,2 (54) — 

(54)  Μέρη και εξαρτήματα μηχανών-εργαλείων που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων του είδους 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυ
κλώματος, μερών της κλάσης 8517, ή μερών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων: Μέρη και εξαρτήματα μηχανών 
των διακρίσεων 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 ή 8461 50 
του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπω
μένων κυκλωμάτων, μερών της κλάσης 8517 ή μερών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων: ατελώς»   

25) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8472 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8472 10 00 –  Πολύγραφοι 1,5 p/st»   

26) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8472 90 έως 8472 90 70 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8472 90 –  Άλλες:   

8472 90 10 – –  Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους 
των κερμάτων 

1,7 p/st 

8472 90 30 – –  Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές ατελώς p/st 

8472 90 70 – –  Άλλες 1,7 —»   

27) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8473 10 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8473 10 19 – – –  Άλλα ατελώς —»   

28) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8473 40 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8473 40 18 – – –  Άλλα ατελώς —»   

29) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8475 21 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8475 21 00 – – Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμά
των τους 

ατελώς —»   

30) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8475 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8475 90 00 –  Μέρη 1,7 (140) — 

(140)  Μέρη για μηχανές της διάκρισης 8475 21 00: ατελώς»  
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31) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8476 89 00 και 8476 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8476 89 00 – –  Άλλες 1,7 (57) p/st 

8476 90 00 –  Μέρη 1,7 (59) — 

(57)  Μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων: ατελώς 
(59)  Μέρη μηχανών για τη μετατροπή νομισμάτων: ατελώς»   

32) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8479 89 έως 8479 90 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8479 89 – –  Άλλες:   

8479 89 30 – – –  Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων 1,7 — 

8479 89 60 – – –  Συστήματα κεντρικής λίπανσης 1,7 — 

8479 89 97 – – –  Άλλα 1,7 (61) — 

8479 90 –  Μέρη:   

8479 90 20 – –  Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους 1,7 — 

8479 90 80 – –  Άλλα 1,7 (63) — 

(61)  Αυτοματοποιημένες μηχανές τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος: ατελώς 

(63)  Μέρη για αυτοματοποιημένες μηχανές τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος: ατελώς»   

33) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8486 20 έως 8486 30 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8486 20 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημι
αγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων:   

8486 20 10 – –  Μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με υπερήχους ατελώς p/st 

8486 20 90 – –  Άλλες ατελώς — 

8486 30 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνι
σης με επίπεδη οθόνη: 

ατελώς — 

8486 30 10 – –  Συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσεως σε υποστρώματα 
για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

ατελώς — 

8486 30 30 – –  Συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε υποστρώματα για διατάξεις 
υγρών κρυστάλλων (LCD) 

ατελώς — 

8486 30 50 – –  Συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό διασκορπισμό σε 
υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

ατελώς — 

8486 30 90 – –  Άλλες ατελώς —»  
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34) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8486 90 έως 8486 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8486 90 –  Μέρη και εξαρτήματα:   

8486 90 10 – –  Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης. 
Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία 

ατελώς —  

– –  Άλλα:   

8486 90 20 – – – Μέρη για μηχανές φυγοκέντρησης για την επικάλυψη φωτο
γραφικών αιωρημάτων υποστρωμάτων για διατάξεις υγρών 
κρυστάλλων (LCD) 

ατελώς — 

8486 90 30 – – –  Μέρη για μηχανές για καθαρισμό των μεταλλικών συναρμογών 
για συσκευασίες ημιαγωγών πριν τη διαδικασία ηλεκτροεπικά
λυψης 

ατελώς — 

8486 90 40 – – – Μέρη για συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό δια
σκορπισμό σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων 

ατελώς — 

8486 90 50 – – –  Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε 
υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 

ατελώς — 

8486 90 60 – – – Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για χημική εναπόθεση αε
ρίου φάσεως σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλ
λων (LCD) 

ατελώς — 

8486 90 70 – – –  Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν 
με υπερήχους 

ατελώς — 

8486 90 90 – – –  Άλλα ατελώς —»   

35) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8504 40 55 έως 8504 90 99 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8504 40 55 – – –  Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών 2,5 p/st  

– – –  Άλλοι:   

8504 40 82 – – – –  Ανορθωτές 2,5 —  

– – – –  Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:   

8504 40 84 – – – – –  Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ 2,5 — 

8504 40 88 – – – – –  Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA 2,5 — 

8504 40 90 – – – –  Άλλοι 2,5 — 

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 μηχανές 
επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους 

ατελώς — 

8504 50 95 – –  Άλλα 2,8 — 

29.6.2016 L 170/47 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



8504 90 –  Μέρη:    

– –  Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:   

8504 90 05 – – –  Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 
8504 50 20 

ατελώς —  

– – –  Άλλα:   

8504 90 11 – – – –  Πυρήνες από φερρίτη 1,7 — 

8504 90 18 – – – –  Άλλα 1,7 —  

– –  Μετατροπέων ρεύματος στατών:   

8504 90 91 – – –  Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 
8504 40 30 

ατελώς — 

8504 90 99 – – –  Άλλα 1,7 —»   

36) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8505 90 έως 8505 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8505 90 –  Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:   

8505 90 20 – – Ηλεκτρομαγνήτες. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητι
κές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης 

1,8 (70) — 

8505 90 50 – –  Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 2,2 — 

8505 90 90 – –  Μέρη 1,8 — 

(70) Ηλεκτρομαγνήτες του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνη
τικό συντονισμό άλλοι από τους ηλεκτρομαγνήτες της κλάσης 9018: ατελώς»   

37) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8514 30 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8514 30 00 –  Άλλοι κλίβανοι 2,2 (72) p/st 

(72) Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυ
πωμένου κυκλώματος: 1,7 %»   

38) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8514 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8514 90 00 –  Μέρη 2,2 (75) — 

(75) Άλλων κλιβάνων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συν
αρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος: 1,7 %»   

39) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8515 19 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8515 19 00 – –  Άλλες 2,7 (78) — 

(78) Μηχανές συγκόλλησης κυμάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογή
σεων τυπωμένου κυκλώματος: 2 %»  
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40) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8515 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8515 90 00 –  Μέρη 2,7 (80) — 

(80) Μηχανών συγκόλλησης κυμάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογή
σεων τυπωμένου κυκλώματος: ατελώς»   

41) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8517 69 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8517 69 39 – – – –  Άλλες ατελώς p/st»   

42) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8517 70 15 και 8517 70 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8517 70 15 – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φο
ρητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτο
κίνητα οχήματα 

ατελώς — 

8517 70 19 – – –  Άλλες ατελώς —»   

43) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8518 10 έως 8518 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«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 — 

8518 10 95 – –  Άλλα 1,9 —  

–  Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:   

8518 21 00 – –  Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο ατελώς p/st 

8518 22 00 – –  Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο 3,4 p/st 

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 p/st 

8518 29 95 – – –  Άλλα 2,3 p/st 

8518 30 – Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μι
κρόφωνο, και σύνολα που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο 
και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα:   

8518 30 20 – –  Ακουστικά ενσύρματης τηλεφωνίας ατελώς — 

8518 30 95 – –  Άλλα 1,5 — 
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8518 40 –  Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:   

8518 40 30 – –  Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για τη μέτρηση 2,3 — 

8518 40 80 – –  Άλλα 3,4 p/st 

8518 50 00 –  Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου 1,5 p/st 

8518 90 00 –  Μέρη 1,5 —»   

44) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8519 81 έως 8519 81 21 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«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 ατελώς p/st  

– – – –  Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:   

8519 81 15 – – – – –  Κασετόφωνα τσέπης ατελώς p/st  

– – – – –  Άλλα κασετόφωνα:   

8519 81 21 – – – – – –  Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης 6,8 p/st»   

45) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8519 81 25 έως 8519 89 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8519 81 25 – – – – – –  Άλλα ατελώς p/st  

– – – – –  Άλλες:    

– – – – – –  Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):   

8519 81 31 – – – – – – –  Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα, 
με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ) με διάμε
τρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm 

6,8 p/st 

8519 81 35 – – – – – – –  Άλλες 7,1 p/st 

8519 81 45 – – – – – –  Άλλες 3,4 p/st  

– – –  Άλλες συσκευές:   

8519 81 51 – – – – Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουρ
γήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας 

ατελώς p/st  

– – – –  Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, 
πάνω σε μαγνητικές ταινίες:    

– – – – –  Με κασέτες:    

– – – – – – Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα εν
σωματωμένα μεγάφωνα:   

8519 81 55 – – – – – – –  Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική 
πηγή ενέργειας 

ατελώς p/st 
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8519 81 61 – – – – – – –  Άλλες ατελώς p/st 

8519 81 65 – – – – – –  Κασετόφωνα τσέπης ατελώς p/st 

8519 81 75 – – – – – –  Άλλες ατελώς p/st  

– – – – –  Άλλες:   

8519 81 81 – – – – – –  Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και 
επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, 
είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με πε
ρισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 
19 cm/s συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες τα
χύτητες 

ατελώς p/st 

8519 81 85 – – – – – –  Άλλες ατελώς p/st 

8519 81 95 – – – –  Άλλες 1,5 p/st 

8519 89 – –  Άλλες:    

– – –  Συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη 
εγγραφής ήχου:   

8519 89 11 – – – –  Ηλεκτρόφωνα, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8519 20 ατελώς p/st 

8519 89 15 – – – –  Μηχανές για την υπαγόρευση ατελώς p/st 

8519 89 19 – – – –  Άλλες ατελώς p/st 

8519 89 90 – – –  Άλλες ατελώς p/st»   

46) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8521 10 έως 8521 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8521 10 –  Με μαγνητικές ταινίες:   

8521 10 20 – –  Με πλάτος που δεν υπερβαίνει το 1,3 cm, οι οποίες επιτρέπουν 
την εγγραφή ή την αναπαραγωγή με ταχύτητα εκτύλιξης που δεν 
υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο 

ατελώς p/st 

8521 10 95 – –  Άλλες 6 p/st 

8521 90 00 –  Άλλες 12,2 p/st»   

47) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8522 90 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8522 90 49 – – – –  Άλλα 3 —»   

48) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8522 90 80 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8522 90 80 – – –  Άλλα 3 (90) — 

(90)  Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή 
περισσότερες LED, και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπό
θεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, 
και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD): ατελώς»  
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49) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 21 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 21 00 – –  Κάρτες με μαγνητική λωρίδα ατελώς p/st»   

50) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8523 29 39 και 8523 29 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 29 39 – – – – –  Άλλα ατελώς p/st 

8523 29 90 – – –  Άλλοι ατελώς —»   

51) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 49 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 49 31 – – – – –  Με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm ατελώς p/st»   

52) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 49 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 49 39 – – – – –  Με διάμετρο που υπερβαίνει τα 6,5 cm ατελώς p/st»   

53) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8523 49 51 και 8523 49 59 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 49 51 – – – – – –  Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD) ατελώς p/st 

8523 49 59 – – – – – –  Άλλα ατελώς p/st»   

54) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 49 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 49 99 – – – –  Άλλα ατελώς p/st»   

55) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 51 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 51 99 – – – –  Άλλα ατελώς p/st»   

56) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 52 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 52 10 – – –  Με δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ατελώς p/st»   

57) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 59 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 59 99 – – – –  Άλλα ατελώς p/st»  
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58) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 80 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8523 80 99 – – –  Άλλες ατελώς —»   

59) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8525 50 00 έως 8526 92 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8525 50 00 –  Συσκευές εκπομπής 2,7 p/st 

8525 60 00 –  Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ατελώς p/st 

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 ατελώς p/st 

8525 80 19 – – –  Άλλες 4,1 p/st 

8525 80 30 – –  Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ατελώς p/st  

– –  Βιντεοκάμερες:   

8525 80 91 – – –  Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται 
μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση 

4,1 p/st 

8525 80 99 – – –  Άλλες 10,5 p/st 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:   

8526 10 00 –  Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ) 2,8 —  

–  Άλλες:   

8526 91 – –  Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας:   

8526 91 20 – – –  Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας 2,8 p/st 

8526 91 80 – – –  Άλλες 2,8 — 

8526 92 00 – –  Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 2,8 —»   

60) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8527 12 έως 8527 13 91 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8527 12 – –  Ραδιοκασετόφωνα τσέπης:   

8527 12 10 – – –  Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης ατελώς p/st 

8527 12 90 – – –  Άλλα 7,5 p/st 
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8527 13 – – Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή ανα
παραγωγής του ήχου:   

8527 13 10 – – –  Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 9 p/st  

– – –  Άλλες:   

8527 13 91 – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνω
σης 

10,5 p/st»   

61) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8527 13 99 έως 8527 99 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8527 13 99 – – – –  Άλλες 7,5 p/st 

8527 19 00 – –  Άλλες ατελώς p/st  

– 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 σημά
των του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS):   

8527 21 20 – – – –  Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 12,3 p/st  

– – – –  Άλλες:   

8527 21 52 – – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά
γνωσης 

12,3 p/st 

8527 21 59 – – – – –  Άλλες 8,8 p/st  

– – –  Άλλες:   

8527 21 70 – – – –  Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 14 p/st  

– – – –  Άλλες:   

8527 21 92 – – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά
γνωσης 

14 p/st 

8527 21 98 – – – – –  Άλλες 10 p/st 

8527 29 00 – –  Άλλες 10,5 p/st  

–  Άλλες:   

8527 91 – –  Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου:    

– – – Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περί
βλημα:   

8527 91 11 – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνω
σης 

10,5 p/st 
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8527 91 19 – – – –  Άλλες 7,5 p/st  

– – –  Άλλες:   

8527 91 35 – – – –  Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser) 9 p/st  

– – – –  Άλλες:   

8527 91 91 – – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά
γνωσης 

ατελώς p/st 

8527 91 99 – – – – –  Άλλες 7,5 p/st 

8527 92 – –  Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής 
του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή:   

8527 92 10 – – –  Ραδιόφωνα-ξυπνητήρια ατελώς p/st 

8527 92 90 – – –  Άλλες 6,8 p/st 

8527 99 00 – –  Άλλες 6,8 p/st»   

62) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8528 49 έως 8528 49 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8528 49 – –  Άλλες:   

8528 49 10 – – –  Μονόχρωμες 10,5 p/st 

8528 49 80 – – –  Έγχρωμες 10,5 p/st»   

63) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8528 71 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8528 71 19 – – – –  Άλλες 12,3 p/st»   

64) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8528 71 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8528 71 99 – – – –  Άλλες 12,3 p/st»   

65) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8529 10 έως 8529 10 95 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8529 10 –  Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που 
αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:    

– –  Κεραίες:   

8529 10 11 – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φο
ρητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτο
κίνητα οχήματα 

3,8 —  

– – –  Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:   

8529 10 31 – – – –  Για λήψη μέσω δορυφόρου 2,7 — 

8529 10 39 – – – –  Άλλες 2,7 — 
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8529 10 65 – – –  Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνο
νται 

3 — 

8529 10 69 – – –  Άλλες ατελώς — 

8529 10 80 – –  Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών 2,7 — 

8529 10 95 – –  Άλλα ατελώς —»   

66) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8529 90 έως 8529 90 97 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«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 —  

– –  Άλλα: ατελώς —  

– – –  Πλαίσια και κουτιά:   

8529 90 41 – – – –  Από ξύλο ατελώς — 

8529 90 49 – – – –  Από άλλες ύλες ατελώς — 

8529 90 65 – – –  Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις 2,6 —  

– – –  Άλλα:   

8529 90 92 – – – – Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση των διακρί
σεων 8525 80 11 και 8525 80 19 και για συσκευές των 
κλάσεων 8527 και 8528 

4,4 (145b) — 

8529 90 97 – – – –  Άλλα 2,6 (145a) (145b) — 

(145a) Λυχνίες οργανικών διόδων φωτοεκπομπής και πίνακες οργανικών διόδων φωτοεκπομπής που προορίζονται για συσκευές των 
διακρίσεων 8528 72 ή 8528 73: 3 % 

(145b) Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή 
περισσότερες LED, και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπό
θεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, 
και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD): ατελώς»   

67) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8531 80 έως 8531 90 85 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8531 80 –  Άλλες συσκευές:   

8531 80 20 – –  Διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οθόνη ατελώς — 

8531 80 95 – –  Άλλες ατελώς (83) — 

8531 90 –  Μέρη:   

8531 90 20 – –  Συσκευών των διακρίσεων 8531 20 και 8531 80 20 ατελώς — 

8531 90 85 – –  Άλλων ατελώς — 

(83)  Κουδούνια, βομβητές, κουδούνια θύρας και παρόμοιες συσκευές: 2,2 %»  
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68) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8536 30 έως 8536 30 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8536 30 – Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμά
των:   

8536 30 10 – –  Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A 1,7 — 

8536 30 30 – –  Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 125 A 

1,7 — 

8536 30 90 – –  Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A 1,7 —»   

69) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8536 50 11 έως 8536 50 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8536 50 11 – – – –  Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου 1,7 — 

8536 50 15 – – – –  Περιστροφικοί διακόπτες 1,7 — 

8536 50 19 – – – –  Άλλοι 1,7 — 

8536 50 80 – – –  Άλλοι 1,7 —»   

70) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8536 90 01 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8536 90 01 – –  Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις 1,7 —»   

71) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8536 90 85 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8536 90 85 – –  Άλλες 1,7 (87) — 

(87)  Σφιγκτήρας μπαταρίας του είδους που χρησιμοποιείται για μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8702, 8703, 8704 ή 
8711: 2,3 %»   

72) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8537 10 έως 8537 10 99 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8537 10 –  Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:   

8537 10 10 – – Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυ
τόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών 

2,1 —  

– –  Άλλα:   

8537 10 91 – – –  Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη 2,1 — 

8537 10 99 – – –  Άλλα 2,1 (88) — 

(88) Διατάξεις εισαγωγής δεδομένων αφής (καλούμενες οθόνες αφής) χωρίς δυνατότητες εμφάνισης στην οθόνη, που προορίζο
νται για ενσωμάτωση σε συσκευές με οθόνη, οι οποίες λειτουργούν με την ανίχνευση της παρουσίας και της θέσης της επα
φής στην επιφάνεια οθόνης: ατελώς»   

73) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8538 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8538 10 00 – Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υπο
θέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις συσκευές τους 

1,7 —»  
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74) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8539 39 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8539 39 00 – –  Άλλοι 2,7 (89) p/st 

(89)  Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL) για οπίσθιο φωτισμό διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη: 2 %»   

75) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8543 20 00 έως 8543 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8543 20 00 –  Γεννήτριες σημάτων 2,8 — 

8543 30 00 –  Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή 
ηλεκτροφόρησης 

3,7 (100) — 

8543 70 –  Άλλες μηχανές και συσκευές:   

8543 70 10 – – Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιη
θούν ως λεξικά 

ατελώς — 

8543 70 30 – –  Ενισχυτές κεραιών 3,7 — 

8543 70 50 – –  Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για 
μαύρισμα 

3,7 p/st 

8543 70 60 – –  Ηλεκτροδότες φρακτών 3,7 — 

8543 70 90 – –  Άλλες 3,7 (53) (88) 
(102) (103) (104) 
(105) (106) (107) 

(108) 

— 

8543 90 00 –  Μέρη ατελώς —  

(53) Μηχανές καθαρισμού με πλάσμα για την απομάκρυνση οργανικών ρυπαντών από τα δείγματα και τους φορείς δειγμάτων 
για ηλεκτρονικά μικροσκόπια: 2,8 % 

(88) Διατάξεις εισαγωγής δεδομένων αφής (καλούμενες οθόνες αφής) χωρίς δυνατότητες εμφάνισης στην οθόνη, που προορίζο
νται για ενσωμάτωση σε συσκευές με οθόνη, οι οποίες λειτουργούν με την ανίχνευση της παρουσίας και της θέσης της επα
φής στην επιφάνεια οθόνης: ατελώς 

(100) Μηχανές γαλβανοτεχνικής και ηλεκτρόλυσης του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυ
πωμένων κυκλωμάτων: ατελώς 

(102) Είδη ειδικά σχεδιασμένα για σύνδεση με τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές συσκευές ή μέσα ή με τηλεγραφικά ή τηλεφωνικά δί
κτυα: 2,8 %  

(103) Ενισχυτές μικροκυμάτων: 2,8 %  
(104) Ασύρματες διατάξεις τηλεχειρισμού με υπέρυθρες για χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών: 2,8 %  
(105) Ψηφιακές συσκευές καταγραφής δεδομένων πτήσης:2,8 %  
(106) Φορητή ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης που λειτουργεί με μπαταρία για την καταγραφή και την αναπαραγωγή αρχείου 

κειμένου, ακίνητης εικόνας ή ήχου: 2,8 %  
(107) Ψηφιακές συσκευές επεξεργασίας σημάτων ικανές να συνδέονται με ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο για τη μείξη ήχου: 

2,8 %  
(108) Φορητές, διαδραστικές, ηλεκτρονικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρωτίστως σχεδιασμένες για παιδιά: ατελώς»   

76) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8548 90, 8548 90 20 και 8548 90 90 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«8548 90 –  Άλλα:   

8548 90 20 – –  Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μηχανισμούς σωρού 
(stack D-RAMs) και σε ενότητες (modules) 

ατελώς — 

8548 90 90 – –  Άλλα 2,7 (110) — 

(110)  Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία 
ή περισσότερες LED, και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο 
υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διό
δους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD): ατελώς»  
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77) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8802 60, 8802 60 10 και 8802 60 90 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«8802 60 – Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δο
ρυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα 
υπό τροχιά:   

8802 60 10 – – Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφό
ροι) 

4,2 (113) p/st 

8802 60 90 – –  Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά 4,2 p/st 

(113)  Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι: 3,2 %»   

78) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8803 90 έως 8803 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8803 90 –  Άλλα:   

8803 90 10 – –  Ελκόμενων ανεμόπτερων 1,7 — 

8803 90 20 – – Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυ
φόροι) 

1,7 (115) — 

8803 90 30 – –  Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων υπό τροχιά 1,7 — 

8803 90 90 – –  Άλλα 2,7 (E0166) —  

(115) Τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων: ατελώς 
(E0166) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται προσωρινά, σε αυτόνομη βάση, για τα είδη που εισάγονται και προορίζονται 

να συναρμολογηθούν στα αεροδύναμα, τα οποία έχουν τύχει, αυτά τα ίδια, ατέλειας δασμού ή κατασκευάζονται μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευεργέτημα της αναστολής αυτής εξαρτάται από την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προ
βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)).»   

79) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8805 21 00 και 8805 29 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8805 21 00 – –  Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους ατελώς — 

8805 29 00 – –  Άλλα ατελώς —»   

80) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9001 20 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9001 20 00 –  Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες 2,2 —»   

81) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9001 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9001 90 00 –  Άλλα 2,4 —»   

82) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9002 19 00, 9002 20 00 και 9002 90 00 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«9002 19 00 – –  Άλλοι 5 p/st 

9002 20 00 –  Φίλτρα 5 p/st 

9002 90 00 –  Άλλα 5,9 —»  
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83) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9010 50 00 έως 9010 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9010 50 00 – Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογρα
φικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια 

ατελώς — 

9010 60 00 –  Οθόνες για προβολές 2 — 

9010 90 00 –  Μέρη και εξαρτήματα 2,7 (118) — 

(118)  Μηχανημάτων και συσκευών των διακρίσεων 9010 50 00 ή 9010 60 00: ατελώς»   

84) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9011 10 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9011 10 90 – –  Άλλα 5 p/st»   

85) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9011 80 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9011 80 00 –  Άλλα μικροσκόπια 5 p/st»   

86) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9011 90 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9011 90 90 – –  Άλλα 5 —»   

87) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9012 10 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9012 10 90 – –  Άλλα 2,8 —»   

88) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9012 90 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9012 90 90 – –  Άλλα ατελώς —»   

89) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9013 10 00 και 9013 20 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9013 10 00 – Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μη
χανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήμα
τος XVI 

4,7 (120) — 

9013 20 00 –  Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) ατελώς — 

(120)  Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI: 3,5 %»   

90) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9013 90 έως 9013 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9013 90 –  Μέρη και εξαρτήματα:   

9013 90 10 – –  Για διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ατελώς — 

9013 90 90 – –  Άλλων ατελώς (122) — 

(122)  Για διόπτρες σκόπευσης για όπλα ή για περισκόπια: 4,7 %»  
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91) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9014 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9014 10 00 – Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσι
πλοΐας 

2 —»   

92) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9014 20 έως 9014 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9014 20 – Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσι
πλοΐα (άλλα από τις πυξίδες):   

9014 20 20 – –  Συστήματα πλοήγησης δι'αδρανείας ατελώς p/st 

9014 20 80 – –  Άλλα ατελώς — 

9014 80 00 –  Άλλα όργανα και συσκευές ατελώς — 

9014 90 00 –  Μέρη και εξαρτήματα ατελώς —»   

93) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9015 10 έως 9015 20 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9015 10 –  Τηλέμετρα:   

9015 10 10 – –  Ηλεκτρονικά 2,8 — 

9015 10 90 – –  Άλλα ατελώς — 

9015 20 –  Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα:   

9015 20 10 – –  Ηλεκτρονικά 2,8 — 

9015 20 90 – –  Άλλα ατελώς —»   

94) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9015 40 έως 9015 80 11 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9015 40 –  Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:   

9015 40 10 – –  Ηλεκτρονικά ατελώς — 

9015 40 90 – –  Άλλα ατελώς — 

9015 80 –  Άλλα όργανα και συσκευές:    

– –  Ηλεκτρονικά:   

9015 80 11 – – –  Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής ατελώς —»   

95) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9015 80 19 έως 9015 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9015 80 19 – – –  Άλλα ατελώς —  

– –  Άλλα:   

9015 80 91 – – – Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας και χωροστάθμι
σης· Της υδρογραφίας 

ατελώς — 
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9015 80 93 – – –  Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής ατελώς — 

9015 80 99 – – –  Άλλα ατελώς — 

9015 90 00 –  Μέρη και εξαρτήματα ατελώς —»   

96) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9022 29 00 και 9022 30 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9022 29 00 – –  Για άλλες χρήσεις ατελώς p/st 

9022 30 00 –  Σωλήνες για ακτίνες X ατελώς p/st»   

97) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9022 90 00 έως 9023 00 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9022 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτή
ματα 

2,1 (125) — 

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 ατελώς — 

9023 00 80 –  Άλλα ατελώς — 

(125)  Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ: ατελώς»   

98) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9024 10 έως 9024 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9024 10 –  Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:    

– –  Ηλεκτρονικές:   

9024 10 11 – – –  Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού ατελώς — 

9024 10 13 – – –  Για δοκιμές σκληρότητας ατελώς — 

9024 10 19 – – –  Άλλες ατελώς — 

9024 10 90 – –  Άλλες ατελώς — 

9024 80 –  Άλλες μηχανές και συσκευές:    

– –  Ηλεκτρονικές:   

9024 80 11 – – –  Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού ατελώς — 

9024 80 19 – – –  Άλλες 2,4 — 

9024 80 90 – –  Άλλες 1,6 — 

9024 90 00 –  Μέρη και εξαρτήματα ατελώς —»  
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99) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9025 19 20 και 9025 19 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9025 19 20 – – –  Ηλεκτρονικά ατελώς p/st 

9025 19 80 – – –  Άλλα 1,6 p/st»   

100) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9025 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9025 90 00 –  Μέρη και εξαρτήματα 2,4 —»   

101) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9027 10 10 και 9027 10 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9027 10 10 – –  Ηλεκτρονικοί 1,9 p/st 

9027 10 90 – –  Άλλοι 1,9 p/st»   

102) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9027 80 05 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9027 80 05 – –  Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση 1,9 —»   

103) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9027 90 10 έως 9027 90 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9027 90 10 – –  Μικροτόμοι 1,9 p/st  

– –  Μέρη και εξαρτήματα:   

9027 90 50 – – –  Για συσκευές των διακρίσεων 9027 20 έως 9027 80 ατελώς — 

9027 90 80 – – –  Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών 1,9 —»   

104) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9028 30 έως 9028 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9028 30 –  Μετρητές ηλεκτρισμού:    

– –  Για εναλλασσόμενο ρεύμα:   

9028 30 11 – – –  Μονοφασικό 1,8 p/st 

9028 30 19 – – –  Πολυφασικό 1,8 p/st 

9028 30 90 – –  Άλλοι 1,8 p/st 

9028 90 –  Μέρη και εξαρτήματα:   

9028 90 10 – –  Για μετρητές ηλεκτρισμού 1,6 — 

9028 90 90 – –  Άλλα 1,6 —»  
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105) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9030 10 00 έως 9030 33 99 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9030 10 00 –  Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των 
ακτινοβολιών ιονισμού 

ατελώς — 

9030 20 –  Παλμογράφοι και παλμογράφοι με διάταξη καταγραφής:   

9030 20 10 – –  Καθοδικά ατελώς — 

9030 20 30 – –  Άλλοι, με διάταξη καταγραφής ατελώς —  

– –  Άλλα:   

9030 20 91 – – –  Ηλεκτρονικά ατελώς — 

9030 20 99 – – –  Άλλα ατελώς —  

–  Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της 
τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύμα
τος:   

9030 31 00 – –  Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής 3,2 — 

9030 32 00 – –  Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής ατελώς — 

9030 33 – –  Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής:   

9030 33 10 – – –  Ηλεκτρονικά 3,2 —  

– – –  Άλλα:   

9030 33 91 – – – –  Βολτόμετρα 1,6 — 

9030 33 99 – – – –  Άλλα 1,6 (127) — 

(127)  όργανα μέτρησης της αντίστασης: 2,1 %»   

106) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9030 89 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9030 89 90 – – –  Άλλα 1,6 —»   

107) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9030 90 85 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9030 90 85 – –  Άλλα ατελώς —»   

108) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9031 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9031 10 00 –  Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών 2,1 —»  
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109) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9031 49 έως 9031 49 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9031 49 – –  Άλλα:   

9031 49 10 – – –  Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) ατελώς p/st 

9031 49 90 – – –  Άλλα ατελώς —»   

110) οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 9031 80 έως 9031 90 85 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«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 εστία
σης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημι
αγωγών διατάξεων 

ατελώς — 

9031 80 34 – – – –  Άλλα ατελώς — 

9031 80 38 – – –  Άλλα ατελώς —  

– –  Άλλα:   

9031 80 91 – – –  Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών ατελώς — 

9031 80 98 – – –  Άλλα ατελώς — 

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 σω
ματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 
9031 49 90 

ατελώς — 

9031 90 30 – –  Για συσκευές της διάκρισης 9031 80 32 ατελώς — 

9031 90 85 – –  Άλλα ατελώς —»   

111) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9032 20 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9032 20 00 –  Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης) 2,1 p/st»   

112) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9032 81 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9032 81 00 – –  Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα ατελώς —»  
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113) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9033 00 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9033 00 00 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όρ
γανα ή είδη του κεφαλαίου 90 

3,7 (130) — 

(130)  Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία 
ή περισσότερες LED, και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο 
υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διό
δους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD): ατελώς»   

114) η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 9503 00 95 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9503 00 95 – – –  Από πλαστική ύλη 4,7 (133) — 

(133)  Φορητές, διαδραστικές, ηλεκτρονικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρωτίστως σχεδιασμένες για παιδιά: ατελώς»   
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