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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΕΧΟ Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Τραπεζικά 

Ιδρύματα) 

ΤΑ Τελικός Αποδέκτης {Καν (ΕΕ) 1303/2013 άρθρο 2(12)}  

ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Ν. 

4314/2014 

ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr/mis 

TIN (T.I.N.) Taxpayer Identification Number 
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Δ.1 – Ενέργεια εγγραφής στο ΠΣΚΕ 

Διαδικασία 

Ο ΤΑ εισάγεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΚΕ και πιο συγκεκριμένα στην φόρμα «Εγγραφή 

Νέου Χρήστη». Επιλέγει Δράση «Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ» από την λίστα των 

δράσεων και εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα για να λάβει τον προσωπικό κωδικό 

στο email που δηλώνει. 

 

 

Εικόνα 1. Εγγραφή χρήστη 

Σε περίπτωση που το Όνομα Χρήστη που εισάγεται υπάρχει ήδη στο σύστημα, τότε 

εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στο κάτω μέρος της οθόνης ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εισαχθεί από τον ΤΑ ένα 

άλλο Όνομα Χρήστη.  

Εφ’ όσον η διαδικασία εγγραφής ολοκληρωθεί σωστά, αποστέλλεται, άμεσα με 

αυτοματοποιημένη διαδικασία, στη διεύθυνση email που έχει συμπληρωθεί, ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό (Password), τα οποία 

αποτελούν τα στοιχεία πρόσβασης/εισόδου στο σύστημα. 
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Δ.2 – Εισαγωγή του δικαιούχου στο ΠΣΚΕ 

Διαδικασία 

Ο ΤΑ στο email που του έχει αποσταλεί έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, πλοηγείται 

στην σελίδα «Είσοδος στο Σύστημα» και εισάγει τα αναγνωριστικά στα σχετικά πεδία. 

 

Εικόνα 2. Είσοδος Χρήστη 
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Δ.3 – Υποβολή αίτησης στο ΠΣΚΕ 

Συμπλήρωση της αίτησης 

Ο ΤΑ από το αριστερό μενού επιλέγει Νέα Υποβολή και εισάγεται στην φόρμα επιλογής 

δράσης , όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

Αφού επιλέξει δράση, ο ΤΑ μεταφέρεται στην αρχική οθόνη της αίτησης. 

 

Εικόνα 3. Αρχική οθόνη αίτησης 

 

Για την επεξεργασία της αίτησης, ο ΤΑ κάνει είσοδο στο «Επεξεργασία», και 

μεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη. 



  6 

 

 

Εικόνα 4. Επεξεργασία αίτησης 

Πατώντας το κουμπί  εισέρχεται στο περιβάλλον επεξεργασίας της αίτησης, όπου 

συμπληρώνει, επιλέγει από λίστες τιμών ή επιβεβαιώνει τα ακόλουθα πεδία, ανάλογα 

με τη δράση: 

ΛΕΚΤΙΚΟ Επεξήγηση Δράση που αφορά 

Τράπεζα Επιλέξτε την Τράπεζα προς την οποία απευθύνετε την 

αίτησή σας 

4.1.4 και 4.2.4 

Είδος Δανείου Επιλέξτε το είδος του δανείου που θέλετε να αιτηθείτε. 

Μεγάλα δάνεια θεωρούνται όσα υπερβαίνουν τα 

5.000.000 ευρώ. Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών 

δείτε τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. 

4.1.4 και 4.2.4 

Αιτούμενο ποσό δανείου για 

επενδύσεις 

Συμπληρώστε το ποσό του δανείου που αφορά σε 

δαπάνες για επενδύσεις  

4.1.4 και 4.2.4 

Αιτούμενο ποσό δανείου για 

κεφάλαιο κίνησης 

Συμπληρώστε το ποσό του δανείου που αφορά σε 

κεφάλαιο κίνησης 

4.1.4 και 4.2.4 
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ΛΕΚΤΙΚΟ Επεξήγηση Δράση που αφορά 

Συνδυασμός με πρόγραμμα 

επιχορήγησης ή άλλο μέσο 

χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που 

χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Επιλέξτε ΝΑΙ σε περίπτωση που έχετε ενταχθεί σε 

κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης (πχ Σχέδια Βελτίωσης 

(4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (4.2)). 

4.1.4 και 4.2.4 

Κωδικός πρότασης στο 

πρόγραμμα επιχορήγησης  

Το πεδίο εμφανίζεται στην περίπτωση που επιλέξετε ΝΑΙ 

στο συνδυασμό με πρόγραμμα επιχορήγησης ή άλλο 

μέσο. Συμπληρώστε τον κωδικό που έχει λάβει η 

εγκεκριμένη πρόταση στο ΠΣΚΕ 

4.1.4 και 4.2.4 

Αιτούμενο ποσό δανείου για 

επενδύσεις που συνδυάζεται 

με επιχορήγηση 

Το πεδίο εμφανίζεται στην περίπτωση που επιλέξετε ΝΑΙ 

στο συνδυασμό με πρόγραμμα επιχορήγησης ή άλλο 

μέσο. Συμπληρώστε το ποσό του δανείου που θα 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ιδιωτικής 

συμμετοχής της επένδυσης που έχει ενταχθεί στο 

πρόγραμμα επιχορήγησης. 

4.1.4 και 4.2.4 

Χρήση Cosme Επιλέξτε στην περίπτωση που έχετε λάβει δάνειο μέσω 

του προγράμματος COSME 

4.1.4 και 4.2.4 

Κ.Α.Δ. επένδυσης Επιλέξτε τον Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στην επένδυση που 

θα χρηματοδοτηθεί μέσω του δανείου ή για τον οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο κίνησης. Για τον πλήρη 

κατάλογο των επιλογών δείτε τους Πίνακες 5 και 6 του 

Παραρτήματος. 

4.1.4 και 4.2.4 

Συνδυασμένη ονοματολογία Επιλέξτε την κατηγορία Συνδυασμένης Ονοματολογίας 

που αντιστοιχεί στην επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί 

μέσω του δανείου ή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί το 

κεφάλαιο κίνησης. Για τον πλήρη κατάλογο των 

επιλογών δείτε τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. 

4.1.4 και 4.2.4 

Επωνυμία της Επιχείρησης Η επωνυμία της επιχείρησης για την οποία αιτείται ο ΤΑ. 4.1.4 και 4.2.4 

Κλάδος μεταποίησης Επιλέξτε τον κλάδο μεταποίησης τον οποίο αφορά η 

επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του δανείου ή 

για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο κίνησης. 

Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών δείτε τον Πίνακα 

4 του Παραρτήματος. 

Μόνο 4.2.4 
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ΛΕΚΤΙΚΟ Επεξήγηση Δράση που αφορά 

Κατηγορία Τελικού 

Αποδέκτη 

Επιλέξτε ανάλογα με την ιδιότητά σας. Για τον πλήρη 

κατάλογο των επιλογών δείτε τον Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος. 

Μόνο 4.1.4 

ΑΦΜ Συμπληρώστε τον ΑΦΜ. 4.1.4 και 4.2.4 

Οικονομικό μέγεθος 

εκμετάλλευσης (τυπική 

απόδοση, εκτός συλλογικών 

σχημάτων) 

Η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης εκφρασμένη σε 

ευρώ. Υπολογίζεται αυτόματα με στοιχεία που αντλεί 

από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Η τιμή αποτελεί το 

άθροισμα των τυπικών αποδόσεων όλων των 

αγροτεμαχίων και των ζώων που περιλαμβάνονται στην 

Ενιαία Αίτηση για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Το 

πεδίο δεν συμπληρώνεται για ΚΟΙΝΣΕΠ και Συλλογικά 

σχήματα. Τα αυτόματα αντλούμενα δεδομένα θα 

εμφανιστούν μετά το κλείσιμο του περιβάλλοντος 

επεξεργασίας και αφού πατήσετε το κουμπί 

«Αποθήκευση» στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. 

Μόνο 4.1.4 

Τεχνοοικονομικός 

προσανατολισμός 

Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται 

αυτόματα με στοιχεία που αντλεί από την Ενιαία Αίτηση 

Ενίσχυσης. Για ΚΟΙΝΣΕΠ και Συλλογικά σχήματα 

επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει, κατά 

πλειοψηφία, τον προσανατολισμό των εκμεταλλεύσεων 

που θα ωφεληθούν από το δάνειο. Τα αυτόματα 

αντλούμενα δεδομένα θα εμφανιστούν μετά το κλείσιμο 

του περιβάλλοντος επεξεργασίας και αφού πατήσετε το 

κουμπί «Αποθήκευση» στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. 

Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών δείτε τον Πίνακα 

3 του Παραρτήματος. 

Μόνο 4.1.4 

Υφιστάμενη έκταση (ha) Η υφιστάμενη έκταση της εκμετάλλευσης εκφρασμένη 

σε εκτάρια (ha), κατά τη στιγμή της αίτησης. 

Υπολογίζεται αυτόματα με στοιχεία που αντλεί από την 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Για ΚΟΙΝΣΕΠ και Συλλογικά 

σχήματα συμπληρώστε το σύνολο της έκτασης των 

εκμεταλλεύσεων που θα ωφεληθούν από το δάνειο. Τα 

αυτόματα αντλούμενα δεδομένα θα εμφανιστούν μετά 

το κλείσιμο του περιβάλλοντος επεξεργασίας και αφού 

πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο πάνω δεξιό 

μέρος της οθόνης. 

Μόνο 4.1.4 

Κινητό Τηλέφωνο Τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης. 

4.1.4 και 4.2.4 
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Εικόνα 5. Βήμα 2 

ΛΕΚΤΙΚΟ Επεξήγηση Δράση που αφορά 

Email Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας 

της αίτησης. 

4.1.4 και 4.2.4 

Δημοτική – Τοπική 

Κοινότητα 

Επιλέξτε Δημοτική / Τοπική Κοινότητα  της έδρας της 

εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης.  

4.1.4 και 4.2.4 

Τ.Κ. Ταχυδρομικός κώδικας της έδρας της εκμετάλλευσης ή 

της επιχείρησης. 

4.1.4 και 4.2.4 

Διεύθυνση Διεύθυνση της έδρας της της έδρας της εκμετάλλευσης ή 

της επιχείρησης. 

4.1.4 και 4.2.4 

 

Αφού συμπληρώσει την φόρμα και επιλέξει να αποθηκεύσει (κουμπί, εικονίδιο 

«update», δεξιά της φόρμας), το περιβάλλον επεξεργασίας κλείνει. 

 

 Για την ομαλή ενημέρωση των δεδομένων, μετά το κλείσιμο του 

περιβάλλοντος επεξεργασίας, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» που 

βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης  

 

Επόμενο βήμα για να ολοκληρώσει ο ΤΑ την υποβολή του είναι να επιλέξει στην πάνω 

μπάρα το βήμα 2 όπως αυτό φαίνεται στην ακόλουθη Εικόνα 

 

Στο Βήμα 2 ο ΤΑ μεταφέρεται στη «[Δήλωση συναίνεσης και υπεύθυνη δήλωση ]». Εδώ 

επιλέγοντας πάλι το εικονίδιο  ο ΤΑ ενημερώνεται και συναινεί για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και δηλώνει ότι δεν θα συνάψει σύμβαση με περισσότερους 

από ένα ΕΧΟ για τις ίδιες δαπάνες για να μπορέσει να συνεχίσει την υποβολή του. 

 

Εφόσον ο ΤΑ διαβάσει και συναινέσει (επιλογή του checkbox δίπλα από το κείμενο), 

τότε αποθηκεύει την φόρμα. 
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Αν ο ΤΑ δεν συναινέσει δεν μπορεί να συνεχίσει την υποβολή της αίτησης 

στο σύστημα 

 

Ο ΤΑ μπορεί να επιστρέψει να επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία έχει αποθηκεύσει σε 

επόμενο χρόνο. 

Για να επιστρέψει και να δει / επεξεργαστεί μια αίτηση του, ο ΤΑ θα πρέπει να επιλέξει 

από τις επιλογές (μενού) αριστερά κάτω από την κατηγορία «Χρηματοδοτικά εργαλεία» 

την επιλογή «Οι Υποβολές μου». 

Με βάση τα φίλτρα αναζήτησης που είναι διαθέσιμα μπορεί να εντοπίσει/ επιλέξει τον 

κωδικό πρότασης από την στήλη «Κωδικός Έργου». 

Κάνοντας κλικ στον «Κωδικό Έργου» ο ΤΑ θα μπορεί να δει, ενημερωτικά,  στοιχεία που 

έχει καταχωρήσει για την συγκεκριμένη αίτηση του. 

Για να επεξεργαστεί εκ νέου τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει, πρέπει να επιλέξει 

«Επεξεργασία» πάνω αριστερά στην οθόνη του. 

Υποβολή της αίτησης 

Επιλέγοντας το «Βήμα 3» όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα, ο ΤΑ για να υποβάλει 

την αίτησή του πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσει / επιλέξει «Έλεγχο Ορθότητας». Σε 

αυτό το στάδιο γίνεται ένας τελικός έλεγχος των στοιχείων της αίτησης που έχει δώσει. 

Αν ο ΤΑ έχει συμπληρώσει λανθασμένα κάποιο πεδίο ή έχει παραλήψει τη συμπλήρωση 

κάποιο απαιτούμενου πεδίου, θα λάβει σχετικό μήνυμα ως αποτέλεσμα του ελέγχου. 
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Εικόνα 6: Βήμα 3 

 

Εικόνα 7: Έλεγχος Ορθότητας 

Στην ακόλουθη Εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κατά το οποίο ο ΤΑ δεν έχει 

συμπληρώσει σωστά το πεδίο «Τηλέφωνο» και δεν έχει συναινέσει για την 

«Επεξεργασία Δεδομένων».  

 

Εικόνα 8: Παράδειγμα ελέγχου ορθότητας 

 

Εφόσον ο ΤΑ έχει συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και έχει συναινέσει, όταν ο 

«Έλεγχος Ορθότητας» ολοκληρωθεί θα του εμφανιστεί μήνυμα ενημέρωσης «Δεν 

υπήρξαν σφάλματα κατά τον έλεγχο, μπορείτε να προχωρήσετε σε Υποβολή.». Σε αυτό 

το στάδιο ο ΤΑ μπορεί να υποβάλει την αίτηση του. 

 Αν ο ΤΑ επανεπεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησης, θα πρέπει κάθε φορά 

να επαναλάβει το βήμα  «Έλεγχο Ορθότητας», σε άλλη περίπτωση δεν θα 

του ενεργοποιείται η επιλογή «Υποβολή». 

 

Επόμενο βήμα μετά τον «Έλεγχο Ορθότητας» είναι η «Υποβολή». Σε αυτό το στάδιο ο 

ΤΑ πλέον υποβάλει στο σύστημα την αίτησή του για την οποία θα μπορούν να 

ενημερωθούν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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Εφόσον ο ΤΑ επιλέξει και υποβάλει την αίτησή του, θα εμφανιστεί στην 

οθόνη το μήνυμα « Η ενέργεια έχει υποβληθεί. Προσοχή μετά την υποβολή 

της πρότασης δεν έχετε την δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία των 

στοιχείων.».  

Ο ΤΑ δεν έχει δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων της αίτησης μετά 

την υποβολή. 

 

Εκτύπωση της αίτησης 

Ο ΤΑ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησής του επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο 

στο βήμα 3 της αίτησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 9. Εκτύπωση αίτησης 

Ακολουθώντας το σύνδεσμο ο ΤΑ λαμβάνει είτε επεξεργάσιμο αρχείο Microsost Word, 

εφόσον η αίτησή του δεν έχει υποβληθεί οριστικά είτε αρχείο μορφής PDF εφόσον η 

αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1: Όρια για Αιτούμενο Ποσό Δανείου 

Είδος Δανείου Κάτω όριο Άνω όριο 

Επενδυτικά δάνεια χωρίς κεφάλαιο 

κίνησης 

10.000 5.000.000  

Επενδυτικά δάνεια με κεφάλαιο 

κίνησης 

10.000 5.000.000 

Μεγάλα επενδυτικά δάνεια χωρίς 

κεφάλαιο κίνησης 

5.000.000 – 

Μεγάλα επενδυτικά δάνεια με 

κεφάλαιο κίνησης 

5.000.000 – 

   

Το ανώτατο επιτρεπτό ύψος του κάθε δανείου ορίζεται σε 5.000.000 ΕΥΡΩ.  

Το ΕΤαΕ δύναται, κατά περίπτωση, να εγκρίνει δάνεια μεγαλύτερα από 5.000.000 ΕΥΡΩ. 

 

Πίνακας 2: Κατηγορίες Τελικού Αποδέκτη δράσης 4.1.4 

Φυσικό πρόσωπο - Επαγγελματίας αγρότης 

Νομικό πρόσωπο με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία 

Νέος γεωργός 

ΚΟΙΝΣΕΠ 

Συλλογικό σχήμα αγροτών 

 

Πίνακας 3: Τεχνικοοικονομικός προσανατολισμός (δράση 4.1.4) 

Κωδικός Περιγραφή 

TF8.1 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στη μεγάλη καλλιέργεια 

TF8.2 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στην καλλιέργεια κηπευτικών 

TF8.3 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στην αμπελουργία 

TF8.4 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη σε άλλες μόνιμες φυτείες (εκτός 

αμπέλου) 

TF8.5 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 

TF8.6 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη σε άλλα χορτοφάγα (εκτός βοοειδών 

γαλακτοπαραγωγής) 
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TF8.7 Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στα καρποφάγα (χοίροι, πουλερικά) 

TF8.8 Εκμετάλλευση με μικτές καλλιέργειες/εκτροφές, 

συμπεριλαμβανομένης της μελισσοκομίας 

TF8.9 Εκτός γεωργικού τομέα (βιομηχανία τροφίμων κ.λπ.) 

 

Πίνακας 4: Κλάδοι μεταποίησης (δράση 4.2.4) 

Κρέας 

Γάλα 

Αυγά 

Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Σαλιγγαροτροφία 

Ζωοτροφές 

Δημητριακά 

Ελαιούχα προϊόντα 

Οίνος 

Οπωροκηπευτικά 

Άνθη 

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό 

Ξύδι 

 

Πίνακας 5: ΚΑΔ δράσης 4.1.4 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Ελληνικά) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Αγγλικά) 

01.11 
Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), 
οσπρίων και ελαιούχων σπόρων 

Growing of cereals (except rice), 
leguminous crops and oil seeds 

01.12 Καλλιέργεια ρυζιού Growing of rice 

01.13 
Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, 
ριζών και κονδύλων 

Growing of vegetables and melons, roots 
and tubers 

01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων Growing of sugar cane 

01.16 Καλλιέργεια ινωδών φυτών Growing of fibre crops 

01.19 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών Growing of other non-perennial crops 

01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών Growing of grapes 

01.22 
Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών 
φρούτων 

Growing of tropical and subtropical fruits 

01.23 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών Growing of citrus fruits 

01.24 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων Growing of pome fruits and stone fruits 
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ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Ελληνικά) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Αγγλικά) 

01.25 
Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και 
θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και 
καρπών με κέλυφος 

Growing of other tree and bush fruits and 
nuts 

01.26 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών Growing of oleaginous fruits 

01.27 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα Growing of beverage crops 

01.28 
Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, 
θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών 

Growing of spices, aromatic, drug and 
pharmaceutical crops 

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες Growing of other perennial crops 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών Plant propagation 

01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής Raising of dairy cattle 

01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών Raising of other cattle and buffaloes 

01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών Raising of horses and other equines 

01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων Raising of camels and camelids 

01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων Raising of sheep and goats 

01.46 Εκτροφή χοίρων Raising of swine/pigs 

01.47 Εκτροφή πουλερικών Raising of poultry 

01.49 Εκτροφή άλλων ζώων Raising of other animals 

01.50 
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες 

Mixed farming 

01.61 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική 
παραγωγή 

Support activities for crop production 

01.62 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική 
παραγωγή 

Support activities for animal production 

01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Post-harvest crop activities 

01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού Seed processing for propagation 

 

Πίνακας 6: ΚΑΔ δράσης 4.2.4 

ΚΑΔ NACE DESCRIPTION (ελληνικά) NACE DESCRIPTION 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών Plant propagation 

01.49 Εκτροφή άλλων ζώων Raising of other animals 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος Processing and preserving of meat 

10.12 
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
πουλερικών 

Processing and preserving of poultry meat 

10.13 
Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος 
πουλερικών 

Production of meat and poultry meat 
products 

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Processing and preserving of potatoes 

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of fruit and vegetable juice 

10.39 
Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών 

Other processing and preserving of fruit 
and vegetables 

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών Manufacture of oils and fats 

10.42 
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων 
βρώσιμων λιπών 

Manufacture of margarine and similar 
edible fats 

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία Operation of dairies and cheese making 

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων Manufacture of grain mill products 
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ΚΑΔ NACE DESCRIPTION (ελληνικά) NACE DESCRIPTION 

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 
Manufacture of starches and starch 
products 

10.82 
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και 
ζαχαρωτών 

Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery 

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 
Manufacture of condiments and 
seasonings 

10.86 
Παραγωγή ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών 

Manufacture of homogenised food 
preparations and dietetic food 

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. Manufacture of other food products n.e.c. 

10.91 
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 
για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

Manufacture of prepared feeds for farm 
animals 

10.92 
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 
για ζώα συντροφιάς 

Manufacture of prepared pet foods 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια Manufacture of wine from grape 

11.03 
Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα 
φρούτα 

Manufacture of cider and other fruit wines 

11.06 Παραγωγή βύνης Manufacture of malt 

01.61 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική 
παραγωγή 

Support activities for crop production 

01.62 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική 
παραγωγή 

Support activities for animal production 

01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Post-harvest crop activities 

01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού Seed processing for propagation 

52.10 Αποθήκευση Warehousing and storage 

46.21 
Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 

Wholesale of grain, unmanufactured 
tobacco, seeds and animal feeds 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών Wholesale of flowers and plants 

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων Wholesale of live animals 

46.24 
Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και 
κατεργασμένου δέρματος 

Wholesale of hides, skins and leather 

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Wholesale of fruit and vegetables 

46.32 
Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων 
κρέατος 

Wholesale of meat and meat products 

46.33 
Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και 
λιπών 

Wholesale of dairyproducts, eggs and 
edible oils and fats 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών Wholesale of beverages 

46.36 
Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής 

Wholesale of sugar and chocolate and 
sugar confectionery 

46.37 
Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών 

Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices 

46.38 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων 

Wholesale of other food, including fish, 
crustaceans and molluscs 

46.39 
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού 

Non-specialised wholesale of food, 
beverages and tobacco 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας Packaging activities 
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Πίνακας 7 : Κατηγορίες συνδυασμένης ονοματολογίας 

Οι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας θα εμφανίζονται αφότου ο Τελικός 

Αποδέκτης έχει επιλέξει τον κωδικό ΚΑΔ που τον αφορά. 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

0101 21 00 Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά - Άλογα - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0101 29 10 
Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά - Άλογα εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - 
Που προορίζονται για σφαγή 

0101 29 90 
Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά - Άλογα εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για σφαγή 

0101 30 00 Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά - Γαϊδούρια 

0101 90 00 Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά εκτός Άλογα εκτός Γαϊδούρια 

0102 21 10 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν 
έχουν ποτέ γεννήσει) 

0102 21 30 Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Αγελάδες 

0102 21 90 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που 
δεν έχουν ποτέ γεννήσει) εκτός Αγελάδες 

0102 29 05 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus 

0102 29 10 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg 

0102 29 21 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg - 
Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 29 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 41 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg - 
Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 49 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 51 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg - Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν 
έχουν ποτέ γεννήσει) - Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 59 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg - Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν 
έχουν ποτέ γεννήσει),  εκτός αυτά Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 61 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg - Αγελάδες - Που προορίζονται για 
σφαγή 

0102 29 69 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg - Αγελάδες,  εκτός αυτά Που 
προορίζονται για σφαγή 

0102 29 91 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg εκτός Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που 
δεν έχουν ποτέ γεννήσει) εκτός Αγελάδες - Που προορίζονται για σφαγή 

0102 29 99 
Βοοειδή ζωντανά - Βοοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Του υπογένους Bibos ή του 
υπογένους Poephagus - Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg εκτός Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που 
δεν έχουν ποτέ γεννήσει) εκτός Αγελάδες,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σφαγή 

0102 31 00 Βοοειδή ζωντανά - Βούβαλοι - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0102 39 10 Βοοειδή ζωντανά - Βούβαλοι εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Κατοικίδια 

0102 39 90 Βοοειδή ζωντανά - Βούβαλοι εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Κατοικίδια 

0102 90 20 Βοοειδή ζωντανά εκτός Βοοειδή εκτός Βούβαλοι - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0102 90 91 Βοοειδή ζωντανά εκτός Βοοειδή εκτός Βούβαλοι εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Κατοικίδια 



  18 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

0102 90 99 
Βοοειδή ζωντανά εκτός Βοοειδή εκτός Βούβαλοι εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός 
Κατοικίδια 

0103 10 00 Χοιροειδή ζωντανά - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0103 91 10 
Χοιροειδή ζωντανά εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Με βάρος κατώτερο των 50 kg - 
Κατοικίδια 

0103 91 90 
Χοιροειδή ζωντανά εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Με βάρος κατώτερο των 50 kg εκτός 
Κατοικίδια 

0103 92 11 
Χοιροειδή ζωντανά εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg - 
Κατοικίδια - Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg 

0103 92 19 
Χοιροειδή ζωντανά εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg - 
Κατοικίδια εκτός Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg 

0103 92 90 
Χοιροειδή ζωντανά εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg εκτός 
Κατοικίδια 

0104 10 10 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά - Προβατοειδή - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0104 10 30 
Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά - Προβατοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής - Αρνιά 
(ηλικίας μέχρι 1 έτους) 

0104 10 80 
Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά - Προβατοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής εκτός Αρνιά 
(ηλικίας μέχρι 1 έτους) 

0104 20 10 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά - Αιγοειδή - Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0104 20 90 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά - Αιγοειδή εκτός Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 

0105 11 11 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus - Θηλυκοί νεοσσοί 
αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού - Ωοτόκα γένη 

0105 11 19 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus - Θηλυκοί νεοσσοί 
αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού εκτός Ωοτόκα γένη 

0105 11 91 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus εκτός Θηλυκοί 
νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού - Ωοτόκα γένη 

0105 11 99 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus εκτός Θηλυκοί 
νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού εκτός Ωοτόκα γένη 

0105 12 00 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Γάλοι και γαλοπούλες 

0105 13 00 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Πάπιες 

0105 14 00 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Χήνες 

0105 15 00 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια - Με βάρος 
που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Φραγκόκοτες 

0105 94 00 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια εκτός Με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g - Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus 

0105 99 10 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια εκτός Με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g εκτός Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus - Πάπιες 

0105 99 20 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια εκτός Με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g εκτός Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus - Χήνες 

0105 99 30 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια εκτός Με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g εκτός Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus - Γάλοι και 
γαλοπούλες 

0105 99 50 
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια εκτός Με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g εκτός Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus - 
Φραγκόκοτες 

0106 11 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Θηλαστικά - Πρωτεύοντα 

0106 12 00 
Άλλα ζώα ζωντανά - Θηλαστικά - Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι 
λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) 

0106 13 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Θηλαστικά - Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae) 

0106 14 10 Άλλα ζώα ζωντανά - Θηλαστικά - Κουνέλια και λαγοί - Κουνέλια κατοικίδια 

0106 14 90 Άλλα ζώα ζωντανά - Θηλαστικά - Κουνέλια και λαγοί εκτός Κουνέλια κατοικίδια 



  19 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

0106 19 00 

Άλλα ζώα ζωντανά - Θηλαστικά εκτός Πρωτεύοντα εκτός Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά 
της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· 
φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) 
εκτός Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae) εκτός Κουνέλια και λαγοί 

0106 20 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 

0106 31 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Πτηνά - Αρπακτικά πτηνά 

0106 32 00 
Άλλα ζώα ζωντανά - Πτηνά - Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, 
οι αρά και οι κακατοέ) 

0106 33 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Πτηνά - Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novaehollandiae) 

0106 39 10 
Άλλα ζώα ζωντανά - Πτηνά εκτός Αρπακτικά πτηνά εκτός Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ) εκτός Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius 
novaehollandiae) - Περιστέρια 

0106 39 80 
Άλλα ζώα ζωντανά - Πτηνά εκτός Αρπακτικά πτηνά εκτός Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ) εκτός Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius 
novaehollandiae) εκτός Περιστέρια 

0106 41 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Έντομα - Μέλισσες 

0106 49 00 Άλλα ζώα ζωντανά - Έντομα εκτός Μέλισσες 

0106 90 00 
Άλλα ζώα ζωντανά εκτός Θηλαστικά εκτός Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι 
θαλάσσιες χελώνες) εκτός Πτηνά εκτός Έντομα 

0201 10 00 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0201 20 20 
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Άλλα τεμάχια με κόκαλα - Tέταρτα του 
σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα» 

0201 20 30 
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Άλλα τεμάχια με κόκαλα - Μπροστινά 
τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 

0201 20 50 
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Άλλα τεμάχια με κόκαλα - Πισινά τέταρτα μη 
χωρισμένα ή χωρισμένα 

0201 20 90 
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Άλλα τεμάχια με κόκαλα εκτός Tέταρτα του 
σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα» εκτός Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή 
χωρισμένα εκτός Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 

0201 30 00 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Χωρίς κόκαλα 

0202 10 00 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0202 20 10 
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Άλλα τεμάχια με κόκαλα - Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται 
«αλληλοσυμπληρούμενα» 

0202 20 30 
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Άλλα τεμάχια με κόκαλα - Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή 
χωρισμένα 

0202 20 50 
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Άλλα τεμάχια με κόκαλα - Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή 
χωρισμένα 

0202 20 90 
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Άλλα τεμάχια με κόκαλα εκτός Tέταρτα του σφαγίου, που 
ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα» εκτός Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα εκτός 
Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 

0202 30 10 

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Χωρίς κόκαλα - Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε 
πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία 
κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε 
δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή 
τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο 
τεμάχιο 

0202 30 50 
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Χωρίς κόκαλα - Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που 
ονομάζονται «αυστραλιανά» 

0202 30 90 

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα - Χωρίς κόκαλα εκτός Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα 
σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία 
κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε 
δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή 
τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο 
τεμάχιο εκτός Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά» 

0203 11 10 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια - Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 11 90 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 12 11 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη - Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών 
κατοικιδίων - Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 
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0203 12 19 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη - Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών 
κατοικιδίων - Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 

0203 12 90 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη - Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Χοιροειδών 
κατοικιδίων 

0203 19 11 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη εκτός Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών 

0203 19 13 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη εκτός Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 

0203 19 15 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη εκτός Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής 

0203 19 55 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη εκτός Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών εκτός 
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια 
αυτής - Χωρίς κόκαλα 

0203 19 59 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη εκτός Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών εκτός 
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια 
αυτής εκτός Χωρίς κόκαλα 

0203 19 90 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη εκτός Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 21 10 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα - Σε ολόκληρα 
σφάγια ή μισά σφάγια - Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 21 90 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα - Σε ολόκληρα 
σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 22 11 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα - Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Χοιρομέρια (ζαμπόν) 
και τεμάχια αυτών 

0203 22 19 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα - Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Ωμοπλάτες και 
τεμάχια αυτών 

0203 22 90 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα - Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Χοιροειδών κατοικιδίων 

0203 29 11 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα εκτός Σε 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών 

0203 29 13 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα εκτός Σε 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 

0203 29 15 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα εκτός Σε 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων - Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής 

0203 29 55 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα εκτός Σε 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών εκτός Θωρακο-οσφυϊκή 
χώρα και τεμάχια αυτής εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής - Χωρίς 
κόκαλα 

0203 29 59 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα εκτός Σε 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα - Χοιροειδών κατοικιδίων εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών εκτός Θωρακο-οσφυϊκή 
χώρα και τεμάχια αυτής εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής εκτός Χωρίς 
κόκαλα 

0203 29 90 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κατεψυγμένα εκτός Σε 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με 
κόκαλα εκτός Χοιροειδών κατοικιδίων 

0204 10 00 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Ολόκληρα 
σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0204 21 00 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
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0204 22 10 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα - Μπροστινό μέρος 
σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 

0204 22 30 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα - Καρέ ή/και 
οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

0204 22 50 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα - Μηροί με λεκάνη 
(κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 

0204 22 90 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα εκτός Μπροστινό 
μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου εκτός Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ 
ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) εκτός Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό 
κιλότο) 

0204 23 00 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Χωρίς κόκαλα 

0204 30 00 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Ολόκληρα 
σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα 

0204 41 00 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0204 42 10 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα - Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό 
μπροστινό μέρος σφαγίου 

0204 42 30 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα - Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό 
καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

0204 42 50 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα - Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί 
με λεκάνη (μισό κιλότο) 

0204 42 90 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα εκτός Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό 
μπροστινό μέρος σφαγίου εκτός Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής 
χώρας (σέλας) εκτός Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 

0204 43 10 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Χωρίς κόκαλα - Αρνιού 

0204 43 90 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα κρέατα 
προβατοειδών, κατεψυγμένα - Χωρίς κόκαλα εκτός Αρνιού 

0204 50 11 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0204 50 13 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος 
σφαγίου 

0204 50 15 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και 
μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 

0204 50 19 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη 
(μισό κιλότο) 

0204 50 31 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός 
Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου εκτός Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) 
ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) εκτός Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με 
λεκάνη (μισό κιλότο) - Τεμάχια με κόκαλα 

0204 50 39 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός 
Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου εκτός Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) 
ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) εκτός Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με 
λεκάνη (μισό κιλότο) - Τεμάχια χωρίς κόκαλα 

0204 50 51 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Κατεψυγμένα - Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 

0204 50 53 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Κατεψυγμένα - Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 

0204 50 55 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Κατεψυγμένα - Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας 
(σέλας) 
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0204 50 59 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Κατεψυγμένα - Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 

0204 50 71 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Κατεψυγμένα εκτός Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Μπροστινό μέρος σφαγίου ή 
μισό μπροστινό μέρος σφαγίου εκτός Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό 
οσφυϊκής χώρας (σέλας) εκτός Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) - 
Τεμάχια με κόκαλα 

0204 50 79 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Κρέατα 
αιγοειδών - Κατεψυγμένα εκτός Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια εκτός Μπροστινό μέρος σφαγίου ή 
μισό μπροστινό μέρος σφαγίου εκτός Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό 
οσφυϊκής χώρας (σέλας) εκτός Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) - 
Τεμάχια χωρίς κόκαλα 

0205 00 20 
Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Νωπά 
ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0205 00 80 
Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - 
Κατεψυγμένα 

0206 10 10 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 

0206 10 95 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων - Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 

0206 10 98 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων εκτός Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 

0206 21 00 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, 
κατεψυγμένα - Γλώσσες 

0206 22 00 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, 
κατεψυγμένα - Συκώτια 

0206 29 10 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, 
κατεψυγμένα εκτός Γλώσσες εκτός Συκώτια - Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων 

0206 29 91 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, 
κατεψυγμένα εκτός Γλώσσες εκτός Συκώτια,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή 
φαρμακευτικών προϊόντων - Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 

0206 29 99 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Βοοειδών, 
κατεψυγμένα εκτός Γλώσσες εκτός Συκώτια,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή 
φαρμακευτικών προϊόντων εκτός Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 

0206 30 00 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Χοιροειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

0206 41 00 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Χοιροειδών, 
κατεψυγμένα - Συκώτια 

0206 49 00 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Χοιροειδών, 
κατεψυγμένα εκτός Συκώτια 

0206 80 10 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 

0206 80 91 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων - Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών 

0206 80 99 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων - Προβατοειδών ή αιγοειδών 

0206 90 10 
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα, κατεψυγμένα - 
Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 
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0206 90 91 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα, κατεψυγμένα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων - Αλόγων, γαϊδουριών ή 
μουλαριών 

0206 90 99 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 
γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - Άλλα, κατεψυγμένα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων - Προβατοειδών ή 
αιγοειδών 

0207 11 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται 
«κοτόπουλα 83 %» 

0207 11 30 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την 
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %» 

0207 11 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το 
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 12 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα - Που 
παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το 
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %» 

0207 12 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα - Που 
παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 13 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 13 20 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Μισά ή τέταρτα 

0207 13 30 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα 
άκρα 

0207 13 40 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και 
άκρα από φτερούγες 

0207 13 50 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 13 60 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 13 70 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα σε εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες 
ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από 
φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 13 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 

0207 13 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια 

0207 14 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 14 20 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Μισά ή τέταρτα 

0207 14 30 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα 
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0207 14 40 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από 
φτερούγες 

0207 14 50 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 14 60 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα σε - Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 14 70 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα σε εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς 
τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια 
από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 14 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 

0207 14 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Πετεινοί και κότες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια 

0207 24 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη - Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την 
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %» 

0207 24 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη - Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την 
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται 
διαφορετικά 

0207 25 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα - Που 
παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και 
το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %» 

0207 25 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα - Που 
παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 26 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 26 20 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μισά ή τέταρτα 

0207 26 30 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα 
άκρα 

0207 26 40 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, 
άκρα από φτερούγες 

0207 26 50 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 26 60 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών - Κνήμες και 
τεμάχια κνημών 

0207 26 70 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών εκτός Κνήμες 
και τεμάχια κνημών 

0207 26 80 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με κόκαλα εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες 
ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από 
φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 26 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 
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0207 26 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια 

0207 27 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 27 20 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μισά ή τέταρτα 

0207 27 30 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 

0207 27 40 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 

0207 27 50 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 27 60 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών - Κνήμες και τεμάχια κνημών 

0207 27 70 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών εκτός Κνήμες και τεμάχια κνημών 

0207 27 80 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, έστω και 
χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και 
τεμάχια από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 27 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 

0207 27 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από γάλους και γαλοπούλες - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, 
κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια 

0207 41 20 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 
- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, χωρίς έντερα αλλά όχι κενές, με το κεφάλι και τα 
πόδια, που ονομάζονται «πάπιες 85 %» 

0207 41 30 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 
- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το 
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %» 

0207 41 80 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 
- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι 
και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 42 30 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες - Που παρουσιάζονται 
μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, 
και που ονομάζονται «πάπιες 70 %» 

0207 42 80 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες - Που παρουσιάζονται 
μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που 
ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 43 00 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

0207 44 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Χωρίς κόκαλα 

0207 44 21 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα - Μισά ή τέταρτα 

0207 44 31 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 
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0207 44 41 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 

0207 44 51 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 44 61 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 44 71 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα - «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας» 

0207 44 81 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Με κόκαλα εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, 
λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια από στήθη εκτός 
Μηροί και τεμάχια μηρών εκτός «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας» 

0207 44 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 
Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 44 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 
Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 45 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 45 21 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μισά ή 
τέταρτα 

0207 45 31 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Φτερούγες 
ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 

0207 45 41 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Ράχες, 
λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 

0207 45 51 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Στήθη και 
τεμάχια από στήθη 

0207 45 61 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και 
τεμάχια μηρών 

0207 45 71 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - «Μέρη με 
την ονομασία paletots πάπιας» 

0207 45 81 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα εκτός Μισά ή 
τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, 
ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 
εκτός «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας» 

0207 45 93 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 
- Συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 45 95 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 
εκτός Συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 45 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από πάπιες - Άλλα, κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός 
Συκώτια 

0207 51 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη - 
Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που 
ονομάζονται «χήνες 82 %» 

0207 51 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη - 
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το 
στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 52 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες - Που παρουσιάζονται 
μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %» 
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0207 52 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες - Που παρουσιάζονται 
μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που 
ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 

0207 53 00 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

0207 54 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - 
Χωρίς κόκαλα 

0207 54 21 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα - Μισά ή τέταρτα 

0207 54 31 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 

0207 54 41 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 

0207 54 51 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 54 61 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 54 71 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα - «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας» 

0207 54 81 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Τεμάχια - Με 
κόκαλα εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, 
λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια από στήθη εκτός 
Μηροί και τεμάχια μηρών εκτός «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας» 

0207 54 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 
Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 54 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 
Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 55 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 55 21 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μισά ή 
τέταρτα 

0207 55 31 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Φτερούγες 
ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 

0207 55 41 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Ράχες, 
λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 

0207 55 51 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Στήθη και 
τεμάχια από στήθη 

0207 55 61 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και 
τεμάχια μηρών 

0207 55 71 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - «Μέρη με 
την ονομασία paletots χήνας» 

0207 55 81 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα εκτός Μισά ή 
τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, 
ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και τεμάχια από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 
εκτός «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας» 

0207 55 93 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια - 
Συκώτια «φουά-γκρα» 

0207 55 95 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 
εκτός Συκώτια «φουά-γκρα» 
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0207 55 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από χήνες - Άλλα, κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός 
Συκώτια 

0207 60 05 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Μη τεμαχισμένες, νωπές, διατηρημένες με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένες 

0207 60 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Χωρίς κόκαλα 

0207 60 21 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μισά ή τέταρτα 

0207 60 31 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 

0207 60 41 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 

0207 60 51 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Στήθη και τεμάχια από στήθη 

0207 60 61 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα - Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 60 81 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Τεμάχια - Με κόκαλα εκτός Μισά ή τέταρτα εκτός Φτερούγες ολόκληρες, έστω και 
χωρίς τα άκρα εκτός Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες εκτός Στήθη και 
τεμάχια από στήθη εκτός Μηροί και τεμάχια μηρών 

0207 60 91 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων - Συκώτια 

0207 60 99 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 - Από φραγκόκοτες - Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Συκώτια 

0208 10 10 
Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Κουνελιών ή λαγών - Κουνελιών κατοικιδίων 

0208 10 90 
Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Κουνελιών ή λαγών εκτός Κουνελιών κατοικιδίων 

0208 30 00 
Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Πρωτευόντων 

0208 40 10 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) - Κρέατα φάλαινας 

0208 40 20 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) - Κρέατα φώκιας 

0208 40 80 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Κρέατα φάλαινας εκτός Κρέατα 
φώκιας 

0208 50 00 
Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 

0208 60 00 
Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
- Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) 

0208 90 10 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
εκτός Κουνελιών ή λαγών εκτός Πρωτευόντων εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά 
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από 
φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των 
πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 
εκτός Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) - Περιστεριών κατοικιδίων 



  29 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

0208 90 30 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
εκτός Κουνελιών ή λαγών εκτός Πρωτευόντων εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά 
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από 
φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των 
πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 
εκτός Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) - Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών 

0208 90 60 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
εκτός Κουνελιών ή λαγών εκτός Πρωτευόντων εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά 
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από 
φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των 
πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 
εκτός Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) - Ταράνδων 

0208 90 70 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
εκτός Κουνελιών ή λαγών εκτός Πρωτευόντων εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά 
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από 
φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των 
πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 
εκτός Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) - Πόδια βατράχων 

0208 90 98 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
εκτός Κουνελιών ή λαγών εκτός Πρωτευόντων εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά 
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από 
φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των 
πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 
εκτός Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) εκτός Περιστεριών κατοικιδίων εκτός Κυνηγιού, 
άλλα από κουνελιών ή λαγών εκτός Ταράνδων εκτός Πόδια βατράχων 

0209 10 11 

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο 
τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά - Χοίρων - Λαρδί - Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, 
αλατισμένο ή σε άρμη 

0209 10 19 
Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο 
τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά - Χοίρων - Λαρδί - Αποξεραμένο ή καπνιστό 

0209 10 90 

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο 
τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά - Χοίρων - Λίπος χοιρινό, άλλο από εκείνο των διακρίσεων 02091011 ή 
02091019 

0209 90 00 
Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο 
τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά εκτός Χοίρων 

0210 11 11 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Χοιρομέρια (ζαμπόν), 
ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη - Χοιρομέρια 
(ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 

0210 11 19 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Χοιρομέρια (ζαμπόν), 
ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη - Ωμοπλάτες 
και τεμάχια αυτών 

0210 11 31 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Χοιρομέρια (ζαμπόν), 
ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά - 
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 

0210 11 39 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Χοιρομέρια (ζαμπόν), 
ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά - 
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 

0210 11 90 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Χοιρομέρια (ζαμπόν), 
ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Χοίρων κατοικιδίων 

0210 12 11 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Κοιλιακή χώρα 
(πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη 

0210 12 19 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Κοιλιακή χώρα 
(πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά 

0210 12 90 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών - Κοιλιακή χώρα 
(πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής εκτός Χοίρων κατοικιδίων 
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0210 19 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη - Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα 
μπροστινό 

0210 19 20 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη - Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο 

0210 19 30 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη - Μπροστινά μέρη και τεμάχια 
μπροστινών μερών 

0210 19 40 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη - Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια 
αυτής 

0210 19 50 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αλατισμένα ή σε άρμη εκτός Μισά σφάγια μπέικον ή τρία 
τέταρτα μπροστινό εκτός Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια 
μπροστινών μερών εκτός Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 

0210 19 60 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά - Μπροστινά μέρη και τεμάχια 
μπροστινών μερών 

0210 19 70 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά - Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια 
αυτής 

0210 19 81 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια 
μπροστινών μερών εκτός Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής - Χωρίς κόκαλα 

0210 19 89 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής - Χοίρων κατοικιδίων - Αποξεραμένα ή καπνιστά εκτός Μπροστινά μέρη και τεμάχια 
μπροστινών μερών εκτός Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής εκτός Χωρίς κόκαλα 

0210 19 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα χοιροειδών εκτός Χοιρομέρια 
(ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα εκτός Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και 
τεμάχια αυτής εκτός Χοίρων κατοικιδίων 

0210 20 10 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα βοοειδών - Με κόκαλα 

0210 20 90 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Κρέατα βοοειδών - Χωρίς κόκαλα 

0210 91 00 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων - Πρωτευόντων 

0210 92 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων - Φαλαινών, δελφινιών και 
φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά 
της τάξης των πτερυγιοπόδων) - Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών) 

0210 92 91 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων - Φαλαινών, δελφινιών και 
φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά 
της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών) - Κρέατα 
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0210 92 92 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων - Φαλαινών, δελφινιών και 
φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά 
της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών) - Παραπροϊόντα 
σφαγίων 

0210 92 99 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων - Φαλαινών, δελφινιών και 
φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης 
των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά 
της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των 
κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών) - Αλεύρια και 
σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα 

0210 93 00 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων - Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 

0210 99 10 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Κρέατα - Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή 
και αποξεραμένα 

0210 99 21 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Κρέατα - Προβατοειδών και αιγοειδών - Με 
κόκαλα 

0210 99 29 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Κρέατα - Προβατοειδών και αιγοειδών - 
Χωρίς κόκαλα 

0210 99 31 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Κρέατα - Ταράνδων 

0210 99 39 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Κρέατα εκτός Αλόγων, αλατισμένα ή σε 
άρμη ή και αποξεραμένα εκτός Προβατοειδών και αιγοειδών εκτός Ταράνδων 

0210 99 41 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων - Χοίρων 
κατοικιδίων - Συκώτια 
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0210 99 49 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων - Χοίρων 
κατοικιδίων εκτός Συκώτια 

0210 99 51 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων - Βοοειδών - 
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 

0210 99 59 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων - Βοοειδών εκτός 
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 

0210 99 71 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Χοίρων 
κατοικιδίων εκτός Βοοειδών - Συκώτια πουλερικών - Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, 
αλατισμένα ή σε άρμη 

0210 99 79 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Χοίρων 
κατοικιδίων εκτός Βοοειδών - Συκώτια πουλερικών εκτός Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, 
αλατισμένα ή σε άρμη 

0210 99 85 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Χοίρων 
κατοικιδίων εκτός Βοοειδών εκτός Συκώτια πουλερικών 

0210 99 90 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων εκτός Πρωτευόντων εκτός 
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και 
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και 
θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) εκτός Ερπετών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) - Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή 
παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα 

0308 11 00 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - 
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea) - Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0308 12 00 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - 
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea) - Κατεψυγμένα 
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0308 19 00 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - 
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea) εκτός Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
εκτός Κατεψυγμένα 

0308 21 00 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - Αχινοί 
(Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) - Ζωντανοί, 
νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη 

0308 22 00 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - Αχινοί 
(Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) - 
Κατεψυγμένοι 

0308 29 00 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - Αχινοί 
(Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) - Άλλοι 

0308 30 50 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - Μέδουσες 
(Rhopilema spp.) - Κατεψυγμένες 

0308 30 80 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων - Μέδουσες 
(Rhopilema spp.) εκτός Κατεψυγμένες 

0308 90 10 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων εκτός 
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea) εκτός Αχινοί (Strongylocentrotus spp., 
Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) εκτός Μέδουσες (Rhopilema spp.) - 
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0308 90 50 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων εκτός 
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea) εκτός Αχινοί (Strongylocentrotus spp., 
Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) εκτός Μέδουσες (Rhopilema spp.) - 
Κατεψυγμένα 

0308 90 90 

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων 
άλλων από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων εκτός 
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea) εκτός Αχινοί (Strongylocentrotus spp., 
Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) εκτός Μέδουσες (Rhopilema spp.) 
εκτός Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Κατεψυγμένα 

0401 10 10 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 % - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 10 90 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 % εκτός Σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 
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0401 20 11 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 6 % - Που δεν υπερβαίνει το 3 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 20 19 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 6 % - Που δεν υπερβαίνει το 3 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 20 91 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 6 % - Που υπερβαίνει το 3 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2 l 

0401 20 99 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 6 % - Που υπερβαίνει το 3 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 40 10 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 10 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 40 90 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 10 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 50 11 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Που δεν 
υπερβαίνει το 21 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 50 19 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Που δεν 
υπερβαίνει το 21 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 50 31 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Που 
υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 50 39 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Που 
υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 50 91 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Που 
υπερβαίνει το 45 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0401 50 99 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Που 
υπερβαίνει το 45 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

0402 10 11 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που 
δεν υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 10 19 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που 
δεν υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 10 91 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που 
δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 10 99 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που 
δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 21 11 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 
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0402 21 18 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 21 91 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 21 99 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 29 11 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 % - Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για 
βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % 

0402 29 15 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 % εκτός Γάλατα ειδικά, με την ονομασία 
«για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % - Σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 29 19 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 % εκτός Γάλατα ειδικά, με την ονομασία 
«για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 29 91 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 29 99 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 91 10 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 % 

0402 91 30 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά 
που δεν υπερβαίνει το 10 % 

0402 91 51 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά 
που δεν υπερβαίνει το 45 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 
2,5 kg 

0402 91 59 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά 
που δεν υπερβαίνει το 45 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 
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0402 91 91 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 % - Σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 91 99 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 % εκτός 
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 99 10 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει 
το 9,5 % 

0402 99 31 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 
9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 99 39 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 
9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 99 91 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 
45 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0402 99 99 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών 
που δεν υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 % εκτός Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 
45 % εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 

0403 10 11 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου - Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 3 % 

0403 10 13 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου - Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που 
δεν υπερβαίνει το 6 % 

0403 10 19 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου - Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 6 % 

0403 10 31 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου - Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 3 % 

0403 10 33 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου - Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 



  37 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

0403 10 39 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου - Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 6 % 

0403 90 11 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές 
μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 
ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0403 90 13 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές 
μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 
ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 

0403 90 19 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές 
μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 
ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0403 90 31 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές 
μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0403 90 33 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές 
μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες -  ̀Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που 
δεν υπερβαίνει το 27 % 

0403 90 39 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου - Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές 
μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0403 90 51 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες 
στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 3 % 

0403 90 53 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες 
στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 

0403 90 59 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες 
στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 6 % 

0403 90 61 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες 
στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 3 % 

0403 90 63 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες 
στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 3 % αλλά 
που δεν υπερβαίνει το 6 % 
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0403 90 69 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Γιαούρτια - Μη 
αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες 
στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 6 % 

0404 10 02 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 
15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 04 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 
15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν 
υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 06 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 
15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 12 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 
15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 14 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 
15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν 
υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 16 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 
15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 26 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες 
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 28 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες 
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 32 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες 
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 



  39 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

0404 10 34 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες 
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 36 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες 
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 38 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σε 
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες 
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 48 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που 
δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 
1,5 % 

0404 10 52 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που 
δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % 
αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 54 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που 
δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 56 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που 
υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 58 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που 
υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % 
αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 62 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που 
υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 
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0404 10 72 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 74 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 76 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 78 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 10 82 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 10 84 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 90 21 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - 
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 90 23 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - 
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 

0404 90 29 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - 
Που υπερβαίνει το 27 % 

0404 90 81 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 

0404 90 83 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν 
υπερβαίνει το 27 % 
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0404 90 89 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα 
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Ορός γάλακτος, 
τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες - Που υπερβαίνει το 27 % 

0405 10 11 
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη - Βούτυρο - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 % - 
Φυσικό βούτυρο - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

0405 10 19 
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη - Βούτυρο - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 % - 
Φυσικό βούτυρο - Άλλο 

0405 10 30 
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη - Βούτυρο - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 % - 
Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί 

0405 10 50 
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη - Βούτυρο - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 % - 
Βούτυρο από ορό γάλακτος 

0405 10 90 
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη - Βούτυρο - Άλλο 

0405 20 90 
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη - Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 
που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 % 

0405 90 10 

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη εκτός Βούτυρο εκτός Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη - Περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν 
υπερβαίνει το 0,5 % 

0405 90 90 

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη εκτός Βούτυρο εκτός Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη εκτός Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που 
δεν υπερβαίνει το 0,5 % 

0406 10 30 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία 
περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί - Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % - Mozzarella, είτε βρίσκεται μέσα σε υγρό είτε 
όχι 

0406 10 50 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία 
περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί - Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % εκτός Mozzarella, είτε βρίσκεται μέσα σε υγρό 
είτε όχι 

0406 10 80 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία 
περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί εκτός Περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % 

0406 20 00 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 

0406 30 10 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη - Για την 
παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και 
appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης 
κατώτερης ή ίσης του 56 % 

0406 30 31 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη εκτός Για την 
παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και 
appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης 
κατώτερης ή ίσης του 56 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 
36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης - Που δεν υπερβαίνει το 48 % 

0406 30 39 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη εκτός Για την 
παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και 
appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης 
κατώτερης ή ίσης του 56 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 
36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης - Που υπερβαίνει το 48 % 

0406 30 90 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη εκτός Για την 
παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και 
appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης 
κατώτερης ή ίσης του 56 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 % 

0406 40 10 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά 
με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti - Roquefort 

0406 40 50 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά 
με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti - Gorgonzola 
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0406 40 90 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά 
με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti εκτός 
Roquefort εκτός Gorgonzola 

0406 90 01 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά - Που προορίζονται για μεταποίηση 

0406 90 13 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Emmental 

0406 90 15 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Gruyère, sbrinz 

0406 90 17 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Bergkäse, appenzell 

0406 90 18 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine 

0406 90 21 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Cheddar 

0406 90 23 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - Edam 

0406 90 25 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - Tilsit 

0406 90 29 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Kashkaval 

0406 90 32 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - Φέτα 

0406 90 35 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Κεφαλοτύρι 

0406 90 37 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Finlandia 

0406 90 39 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση - 
Jarlsberg 

0406 90 50 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg - Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν 
άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας 

0406 90 61 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που δεν υπερβαίνει το 47 % - Grana padano, parmigiano reggiano 

0406 90 63 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που δεν υπερβαίνει το 47 % - Fiore sardo, pecorino 

0406 90 69 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που δεν υπερβαίνει το 47 % εκτός Grana padano, parmigiano reggiano εκτός Fiore sardo, 
pecorino 

0406 90 73 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Provolone 

0406 90 74 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Maasdam 
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0406 90 75 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Asiago, caciocavallo, montasio, 
ragusano 

0406 90 76 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, 
maribo, samsø 

0406 90 78 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Gouda 

0406 90 79 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, 
saint-paulin, taleggio 

0406 90 81 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Cantal, cheshire, wensleydale, 
lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 

0406 90 82 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Camembert 

0406 90 84 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Brie 

0406 90 85 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 

0406 90 86 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 % 
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0406 90 89 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη - Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 % 

0406 90 92 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % - Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη - Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % 

0406 90 93 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη - Που υπερβαίνει το 72 % 

0406 90 99 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - Άλλα τυριά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για μεταποίηση εκτός 
Emmental εκτός Gruyère, sbrinz εκτός Bergkäse, appenzell εκτός Fromage fribourgeois, vacherin 
mont d'or και tête de moine εκτός Cheddar εκτός Edam εκτός Tilsit εκτός Kashkaval εκτός Φέτα εκτός 
Κεφαλοτύρι εκτός Finlandia εκτός Jarlsberg εκτός Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που 
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας εκτός Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή 
ύλη 

0407 11 00 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση 
- Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus 

0407 19 11 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση 
- Άλλοι - Από πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους Gallus domesticus - Γάλων ή χηνών 

0407 19 19 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση 
- Άλλοι - Από πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους Gallus domesticus - Άλλων 

0407 19 90 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση 
- Άλλοι - Άλλοι 

0407 21 00 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Άλλα νωπά αυγά - Από όρνιθες 
του είδους Gallus domesticus 

0407 29 10 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Άλλα νωπά αυγά - Άλλοι - Από 
πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους Gallus domesticus 

0407 29 90 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Άλλα νωπά αυγά - Άλλοι - Άλλοι 

0407 90 10 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Άλλοι - Από πουλερικά 

0407 90 90 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα - Άλλοι - Άλλοι 

0408 11 20 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών - Κρόκοι αυγών - Αποξεραμένοι - Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 

0408 11 80 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών - Κρόκοι αυγών - Αποξεραμένοι - Άλλοι 

0408 19 20 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών - Κρόκοι αυγών - Άλλοι - Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 

0408 19 81 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών - Κρόκοι αυγών - Άλλοι - Άλλοι - Σε υγρή κατάσταση 

0408 19 89 

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών - Κρόκοι αυγών - Άλλοι - Άλλοι - Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των 
κατεψυγμένων 

0408 91 20 

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών εκτός Κρόκοι αυγών - Αποξεραμένα - Ακατάλληλα για τη διατροφή των 
ανθρώπων 
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0408 91 80 

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών εκτός Κρόκοι αυγών - Αποξεραμένα εκτός Ακατάλληλα για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

0408 99 20 

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών εκτός Κρόκοι αυγών εκτός Αποξεραμένα - Ακατάλληλα για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

0408 99 80 

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή 
στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών εκτός Κρόκοι αυγών εκτός Αποξεραμένα εκτός Ακατάλληλα για τη διατροφή των 
ανθρώπων 

0409 00 00   

0504 00 00   

0511 10 00 
Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη 
ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου - Σπέρμα ταύρου 

0511 99 10 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη 
ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου εκτός Σπέρμα ταύρου 
εκτός Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά 
του κεφαλαίου 3 - Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη 
κατεργασμένα δέρματα 

0511 99 85 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη 
ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου εκτός Σπέρμα ταύρου 
εκτός Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά 
του κεφαλαίου 3 εκτός Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη 
κατεργασμένα δέρματα εκτός Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης 

0601 10 10 
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη - Υακίνθων 

0601 10 20 
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη - Ναρκίσσων 

0601 10 30 
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη - Τουλιπών 

0601 10 40 
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη - Γλαδιόλας 

0601 10 90 
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη - Άλλων 

0601 20 10 

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά και ρίζες 
κιχωρίου - Φυτά και ρίζες κιχωρίου 

0601 20 30 

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά και ρίζες 
κιχωρίου - Ορχιδοειδών (ορχιδέες), υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών 

0601 20 90 

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή 
σε άνθηση. Φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 - Βολβοί, κρεμμύδια, 
κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά και ρίζες 
κιχωρίου - Άλλων 

0602 10 10 
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια - Αμπέλου 

0602 10 90 
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Αμπέλου 

0602 20 10 
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, 
μπολιασμένα ή μη - Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα 

0602 20 20 
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, 
μπολιασμένα ή μη εκτός Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα - Με γυμνές ρίζες 

0602 20 30 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, 
μπολιασμένα ή μη εκτός Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα εκτός Με γυμνές ρίζες - 
Εσπεριδοειδή 
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0602 20 80 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, 
μπολιασμένα ή μη εκτός Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα εκτός Με γυμνές ρίζες εκτός 
Εσπεριδοειδή 

0602 30 00 
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη 

0602 40 00 
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη 

0602 90 10 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη - Λευκό (φύτρα) μανιταριών 

0602 90 20 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη - Φυτά ανανά 

0602 90 30 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη - Φυτά λαχανικών και φυτά 
φράουλας 

0602 90 41 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά της υπαίθρου - 
Δέντρα, δεvδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι - Δένδρα του δάσους 

0602 90 45 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά της υπαίθρου - 
Δέντρα, δεvδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι εκτός Δένδρα του δάσους - Μοσχεύματα με ρίζα και 
νεαρά φυτά 

0602 90 46 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά της υπαίθρου - 
Δέντρα, δεvδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι εκτός Δένδρα του δάσους εκτός Μοσχεύματα με ρίζα και 
νεαρά φυτά - Με γυμνές ρίζες 

0602 90 47 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά της υπαίθρου - 
Δέντρα, δεvδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι εκτός Δένδρα του δάσους εκτός Μοσχεύματα με ρίζα και 
νεαρά φυτά εκτός Με γυμνές ρίζες - Κωνοφόρα και αειθαλή 

0602 90 48 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά της υπαίθρου - 
Δέντρα, δεvδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι εκτός Δένδρα του δάσους εκτός Μοσχεύματα με ρίζα και 
νεαρά φυτά εκτός Με γυμνές ρίζες εκτός Κωνοφόρα και αειθαλή 

0602 90 50 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά της υπαίθρου - Άλλα 
φυτά της υπαίθρου 

0602 90 70 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά εσωτερικών χώρων 
- Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή 
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0602 90 91 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά εσωτερικών χώρων 
εκτός Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή - Ανθοφόρα φυτά με 
μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή 

0602 90 99 

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών εκτός Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια εκτός Δένδρα, χαμόδενδρα, 
δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη εκτός Ροδόδενδρα και 
αζαλέες, μπολιασμένα ή μη εκτός Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη εκτός Λευκό (φύτρα) 
μανιταριών εκτός Φυτά ανανά εκτός Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας - Φυτά εσωτερικών χώρων 
εκτός Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή εκτός Ανθοφόρα φυτά με 
μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή 

0603 11 00 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Τριαντάφυλλα 

0603 12 00 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Γαρίφαλα 

0603 13 00 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Ορχιδέες 

0603 14 00 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Χρυσάνθεμα 

0603 15 00 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Κρίνα (Lilium spp.) 

0603 19 10 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά εκτός Τριαντάφυλλα εκτός 
Γαρίφαλα εκτός Ορχιδέες εκτός Χρυσάνθεμα εκτός Κρίνα (Lilium spp.) - Γλαδιόλες 

0603 19 20 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά εκτός Τριαντάφυλλα εκτός 
Γαρίφαλα εκτός Ορχιδέες εκτός Χρυσάνθεμα εκτός Κρίνα (Lilium spp.) - Ranunculi 

0603 19 70 

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά εκτός Τριαντάφυλλα εκτός 
Γαρίφαλα εκτός Ορχιδέες εκτός Χρυσάνθεμα εκτός Κρίνα (Lilium spp.) εκτός Γλαδιόλες εκτός 
Ranunculi 

0603 90 00 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα εκτός Νωπά 

0604 20 11 
Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Βρύα και λειχήνες - Λειχήνες ταράνδων 

0604 20 19 

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Βρύα και λειχήνες εκτός Λειχήνες 
ταράνδων 

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

0604 20 40 
Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά - Κλαδιά κωνοφόρων 

0604 20 90 

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα - Νωπά εκτός Βρύα και λειχήνες εκτός 
Χριστουγεννιάτικα δέντρα εκτός Κλαδιά κωνοφόρων 

0604 90 11 

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα εκτός Νωπά - Βρύα και λειχήνες - Λειχήνες 
ταράνδων 

0604 90 19 

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα εκτός Νωπά - Βρύα και λειχήνες εκτός Λειχήνες 
ταράνδων 

0604 90 91 

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα εκτός Νωπά εκτός Βρύα και λειχήνες - Απλώς 
αποξεραμένα 
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0604 90 99 

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

0701 10 00 Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη - Για σπορά 

0701 90 10 
Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη εκτός Για σπορά - Που προορίζονται για την 
παραγωγή αμύλου 

0701 90 50 
Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη εκτός Για σπορά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για 
την παραγωγή αμύλου - Πρώιμες, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 

0701 90 90 
Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη εκτός Για σπορά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για 
την παραγωγή αμύλου εκτός Πρώιμες, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 

0702 00 00   

0703 10 11 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Κρεμμύδια και ασκαλώνια - Κρεμμύδια - Για σπορά 

0703 10 19 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Κρεμμύδια και ασκαλώνια - Κρεμμύδια εκτός Για σπορά 

0703 10 90 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Κρεμμύδια και ασκαλώνια - Ασκαλώνια 

0703 20 00 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Σκόρδα 

0703 90 00 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη - Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά 

0704 10 00 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του 
γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Κουνουπίδια και μπρόκολα 

0704 20 00 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του 
γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Λαχανάκια Βρυξελλών 

0704 90 10 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του 
γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Κουνουπίδια και μπρόκολα εκτός 
Λαχανάκια Βρυξελλών - Κράμβες λευκές και κόκκινες 

0704 90 90 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του 
γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Κουνουπίδια και μπρόκολα εκτός 
Λαχανάκια Βρυξελλών εκτός Κράμβες λευκές και κόκκινες 

0705 11 00 
Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 
Μαρούλια - Στρογγυλά 

0705 19 00 
Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 
Μαρούλια εκτός Στρογγυλά 

0705 21 00 
Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Ραδίκια 
- Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 

0705 29 00 
Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Ραδίκια 
εκτός Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 

0706 10 00 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και 
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Καρότα και γογγύλια 

0706 90 10 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και 
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Καρότα και γογγύλια - 
Ραπανοσέλινα 

0706 90 30 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και 
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Καρότα και γογγύλια - 
Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia) 

0706 90 90 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και 
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Καρότα και γογγύλια εκτός 
Ραπανοσέλινα εκτός Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia) 

0707 00 05 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Αγγούρια 

0707 00 90 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Αγγουράκια 

0708 10 00 
Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μπιζέλια (Pisum 
sativum) 

0708 20 00 
Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Φασόλια (Vigna spp., 
Phaseolus spp.) 

0708 90 00 
Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Άλλα λαχανικά 
λοβοφόρα 

0709 20 00 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σπαράγγια 

0709 30 00 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μελιτζάνες 
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0709 40 00 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα 

0709 51 00 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μανιτάρια και τρούφες - Μανιτάρια του γένους 
Αgaricus 

0709 59 10 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μανιτάρια και τρούφες εκτός Μανιτάρια του 
γένους Αgaricus - Είδους chanterelles 

0709 59 30 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μανιτάρια και τρούφες εκτός Μανιτάρια του 
γένους Αgaricus - Είδους cèpes 

0709 59 50 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μανιτάρια και τρούφες εκτός Μανιτάρια του 
γένους Αgaricus - Τρούφες 

0709 59 90 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Μανιτάρια και τρούφες εκτός Μανιτάρια του 
γένους Αgaricus εκτός Είδους chanterelles εκτός Είδους cèpes εκτός Τρούφες 

0709 60 10 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους 
Pimenta - Γλυκοπιπεριές 

0709 60 91 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους 
Pimenta εκτός Γλυκοπιπεριές - Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή 
καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum 

0709 60 95 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους 
Pimenta εκτός Γλυκοπιπεριές - Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή 
ρητινοειδών 

0709 60 99 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους 
Pimenta εκτός Γλυκοπιπεριές εκτός Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή 
καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τη 
βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών 

0709 70 00 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας 
Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) 

0709 91 00 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) - Αγκινάρες 

0709 92 10 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) - Ελιές - Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού 

0709 92 90 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) - Ελιές,  εκτός αυτά Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή 
λαδιού 

0709 93 10 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) - Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (Cucurbita spp.) - Κολοκυθάκια 

0709 93 90 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) - Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (Cucurbita spp.) εκτός Κολοκυθάκια 

0709 99 10 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) εκτός Αγκινάρες εκτός Ελιές εκτός Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών 
(Cucurbita spp.) - Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) 

0709 99 20 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) εκτός Αγκινάρες εκτός Ελιές εκτός Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών 
(Cucurbita spp.) - Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες 

0709 99 40 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) εκτός Αγκινάρες εκτός Ελιές εκτός Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών 
(Cucurbita spp.) - Κάππαρη 

0709 99 50 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) εκτός Αγκινάρες εκτός Ελιές εκτός Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών 
(Cucurbita spp.) - Μάραθο 
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0709 99 60 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) εκτός Αγκινάρες εκτός Ελιές εκτός Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών 
(Cucurbita spp.) - Γλυκό καλαμπόκι 

0709 99 90 

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη εκτός Σπαράγγια εκτός Μελιτζάνες εκτός Σέλινα 
άλλα από τα ραπανοσέλινα εκτός Μανιτάρια και τρούφες εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta εκτός Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα 
(σπανάκια γίγαντες) εκτός Αγκινάρες εκτός Ελιές εκτός Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών 
(Cucurbita spp.) εκτός Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) 
εκτός Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες εκτός Κάππαρη εκτός Μάραθο εκτός Γλυκό καλαμπόκι 

0710 10 00 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Πατάτες 

0710 21 00 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Λαχανικά λοβοφόρα, με ή 
χωρίς λοβό - Μπιζέλια (Pisum sativum) 

0710 22 00 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Λαχανικά λοβοφόρα, με ή 
χωρίς λοβό - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

0710 29 00 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Λαχανικά λοβοφόρα, με ή 
χωρίς λοβό εκτός Μπιζέλια (Pisum sativum) εκτός Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

0710 30 00 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Σπανάκια, τετραγόνες 
(σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) 

0710 80 10 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Ελιές 

0710 80 51 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Πιπεριές του 
γένους Capsicum ή του γένους Pimenta - Γλυκοπιπεριές 

0710 80 59 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Πιπεριές του 
γένους Capsicum ή του γένους Pimenta εκτός Γλυκοπιπεριές 

0710 80 61 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Μανιτάρια - 
Του γένους Agaricus 

0710 80 69 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Μανιτάρια 
εκτός Του γένους Agaricus 

0710 80 70 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Ντομάτες 

0710 80 80 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Αγκινάρες 

0710 80 85 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά - Σπαράγγια 

0710 80 95 
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Άλλα λαχανικά εκτός Ελιές 
εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta εκτός Μανιτάρια εκτός Ντομάτες εκτός 
Αγκινάρες εκτός Σπαράγγια 

0710 90 00 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα - Μείγματα λαχανικών 

0711 20 10 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Ελιές - Που 
προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού 

0711 20 90 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Ελιές,  εκτός αυτά 
Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού 

0711 40 00 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Αγγούρια και 
αγγουράκια 

0711 51 00 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Μανιτάρια και 
τρούφες - Μανιτάρια του γένους Agaricus 

0711 59 00 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Μανιτάρια και 
τρούφες εκτός Μανιτάρια του γένους Agaricus 

0711 90 10 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Άλλα λαχανικά. 
Μείγματα λαχανικών - Λαχανικά - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Ρimenta, με εξαίρεση 
τις γλυκοπιπεριές 
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0711 90 50 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Άλλα λαχανικά. 
Μείγματα λαχανικών - Λαχανικά - Κρεμμύδια 

0711 90 70 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Άλλα λαχανικά. 
Μείγματα λαχανικών - Λαχανικά - Κάππαρη 

0711 90 80 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Άλλα λαχανικά. 
Μείγματα λαχανικών - Λαχανικά εκτός Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Ρimenta, με 
εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές εκτός Γλυκό καλαμπόκι εκτός Κρεμμύδια εκτός Κάππαρη 

0711 90 90 

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό 
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Άλλα λαχανικά. 
Μείγματα λαχανικών - Μείγματα λαχανικών 

0712 20 00 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Κρεμμύδια 

0712 31 00 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες 
- Μανιτάρια του γένους Αgaricus 

0712 32 00 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες 
- Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.) 

0712 33 00 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες 
- Τρεμέλες (Τremella spp.) 

0712 39 00 

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες 
εκτός Μανιτάρια του γένους Αgaricus εκτός Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.) εκτός Τρεμέλες 
(Τremella spp.) 

0712 90 05 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών - Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή 
σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες 

0712 90 11 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών - Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. 
saccharata) - Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά 

0712 90 19 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών - Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. 
saccharata) - Άλλο 

0712 90 30 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών - Ντομάτες 

0712 90 50 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών - Καρότα 

0712 90 90 

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα - Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών εκτός Πατάτες, έστω και κομμένες σε 
τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες εκτός Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. 
saccharata) εκτός Ντομάτες εκτός Καρότα 

0713 10 10 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Μπιζέλια (Pisum sativum) - Που 
προορίζονται για σπορά 

0713 10 90 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Μπιζέλια (Pisum sativum),  εκτός 
αυτά Που προορίζονται για σπορά 

0713 20 00 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Ρεβίθια (garbanzos) 

0713 31 00 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) - Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek 

0713 32 00 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) - Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis) 

0713 33 10 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) - Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris) - Που προορίζονται για σπορά 

0713 33 90 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) - Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris),  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά 

0713 34 00 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) - Φασόλια του είδους (Vigna subterranea ή Voandzeia subterranea) 

0713 35 00 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) - Φασόλια μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) 
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0713 39 00 

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) εκτός Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek εκτός Φασόλια 
«μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis) εκτός Φασόλια κοινά (Phaseolus 
vulgaris) εκτός Φασόλια του είδους (Vigna subterranea ή Voandzeia subterranea) εκτός Φασόλια 
μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) 

0713 40 00 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φακές 

0713 50 00 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Κουκιά (Vicia faba var. major) και 
λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor) 

0713 60 00 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα - Φαιά μπιζέλια (Cajanus cajan) 

0713 90 00 

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα εκτός Μπιζέλια (Pisum sativum) 
εκτός Ρεβίθια (garbanzos) εκτός Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) εκτός Φακές εκτός Κουκιά 
(Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor) εκτός 
Φαιά μπιζέλια (Cajanus cajan) 

0714 10 00 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) - Ρίζες μανιόκας 

0714 20 10 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) - Γλυκοπατάτες - 
Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 

0714 20 90 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) - Γλυκοπατάτες εκτός 
Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 

0714 30 00 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) - Ίγναμα (κόνδυλος 
της διοσκουρέας) (Dioscorea spp.) 

0714 40 00 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) - Κολοκασία η 
εδώδιμος – τάρο (Colocasia spp.) 

0714 50 00 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) - Ξανθόσωμα το 
βελόφυλλο (Xanthosoma spp.) 

0714 90 20 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) εκτός Ρίζες μανιόκας 
εκτός Γλυκοπατάτες εκτός Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας) (Dioscorea spp.) εκτός Κολοκασία η 
εδώδιμος – τάρο (Colocasia spp.) εκτός Ξανθόσωμα το βελόφυλλο (Xanthosoma spp.) - Ρίζες 
αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο 

0714 90 90 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε 
μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου) εκτός Ρίζες μανιόκας 
εκτός Γλυκοπατάτες εκτός Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας) (Dioscorea spp.) εκτός Κολοκασία η 
εδώδιμος – τάρο (Colocasia spp.) εκτός Ξανθόσωμα το βελόφυλλο (Xanthosoma spp.) εκτός Ρίζες 
αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο 

0801 11 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδες - Αποξεραμένες 

0801 12 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδες - Με το εσωτερικό κέλυφος (ενδοκάρπιο) 

0801 19 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδες εκτός Αποξεραμένες εκτός Με το εσωτερικό κέλυφος 
(ενδοκάρπιο) 

0801 21 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια Βραζιλίας - Με κέλυφος 

0801 22 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια Βραζιλίας - Χωρίς κέλυφος 
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0801 31 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια ανακαρδιοειδών - Με κέλυφος 

0801 32 00 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια ανακαρδιοειδών - Χωρίς κέλυφος 

0802 11 10 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Αμύγδαλα - 
Με κέλυφος - Πικρά 

0802 11 90 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Αμύγδαλα - 
Με κέλυφος εκτός Πικρά 

0802 12 10 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Αμύγδαλα - 
Χωρίς κέλυφος - Πικρά 

0802 12 90 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Αμύγδαλα - 
Χωρίς κέλυφος εκτός Πικρά 

0802 21 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Φουντούκια 
(Corylus spp.) - Με κέλυφος 

0802 22 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Φουντούκια 
(Corylus spp.) - Χωρίς κέλυφος 

0802 31 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια 
κοινά - Με κέλυφος 

0802 32 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια 
κοινά - Χωρίς κέλυφος 

0802 41 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Κάστανα 
(Castanea spp.) - Με κέλυφος 

0802 42 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Κάστανα 
(Castanea spp.) - Χωρίς κέλυφος 

0802 51 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Φιστίκια - Με 
κέλυφος 

0802 52 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Φιστίκια - 
Χωρίς κέλυφος 

0802 61 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια 
Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) - Με κέλυφος 

0802 62 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια 
Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) - Χωρίς κέλυφος 

0802 70 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια του 
kola (Cola spp.) 

0802 80 00 
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους - Καρύδια του 
arec 

0802 90 10 

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους εκτός 
Αμύγδαλα εκτός Φουντούκια (Corylus spp.) εκτός Καρύδια κοινά εκτός Κάστανα (Castanea spp.) 
εκτός Φιστίκια εκτός Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) εκτός Καρύδια του 
kola (Cola spp.) εκτός Καρύδια του arec - Καρύδια pecan 

0802 90 50 

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους εκτός 
Αμύγδαλα εκτός Φουντούκια (Corylus spp.) εκτός Καρύδια κοινά εκτός Κάστανα (Castanea spp.) 
εκτός Φιστίκια εκτός Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) εκτός Καρύδια του 
kola (Cola spp.) εκτός Καρύδια του arec - Κουκουναρόσποροι (Pinus spp.) 

0802 90 85 

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους εκτός 
Αμύγδαλα εκτός Φουντούκια (Corylus spp.) εκτός Καρύδια κοινά εκτός Κάστανα (Castanea spp.) 
εκτός Φιστίκια εκτός Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου) εκτός Καρύδια του 
kola (Cola spp.) εκτός Καρύδια του arec εκτός Καρύδια pecan εκτός Κουκουναρόσποροι (Pinus spp.) 

0803 10 10 
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές - Του είδους 
των Αντιλλών - Νωπές 

0803 10 90 
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές - Του είδους 
των Αντιλλών - Ξερές 

0803 90 10 
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές εκτός Του 
είδους των Αντιλλών - Νωπές 

0803 90 90 
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές εκτός Του 
είδους των Αντιλλών - Ξερές 

0804 10 00 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά - Χουρμάδες 

0804 20 10 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά - Σύκα - Νωπά 

0804 20 90 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά - Σύκα - Ξερά 

0804 30 00 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά - Ανανάδες 

0804 40 00 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά - Αχλάδια της ποικιλίας avocats 

0804 50 00 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά - Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες 
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0805 10 22 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Πορτοκάλια - Πορτοκάλια γλυκά, νωπά - Πορτοκάλια Ναβελίνες (navel) 

0805 10 24 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Πορτοκάλια - Πορτοκάλια γλυκά, νωπά - Λευκά πορτοκάλια 

0805 10 28 
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Πορτοκάλια - Πορτοκάλια γλυκά, νωπά εκτός Πορτοκάλια Ναβελίνες 
(navel) εκτός Λευκά πορτοκάλια 

0805 10 80 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Πορτοκάλια εκτός Πορτοκάλια γλυκά, νωπά 

0805 21 10 
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών - Μανταρίνια 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas) - Satsumas 

0805 21 90 
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών - Μανταρίνια 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas) εκτός Satsumas 

0805 22 00 
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών - Κλημεντίνες 
(clémentines) 

0805 29 00 

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών εκτός 
Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas) εκτός Κλημεντίνες 
(clémentines) 

0805 40 00 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Φράπες και γκρέιπ-φρουτ 

0805 50 10 
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia) - Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) 

0805 50 90 
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά - Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia) - Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 90 00 

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά εκτός Πορτοκάλια εκτός Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
tangerines και satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 
εκτός Φράπες και γκρέιπ-φρουτ εκτός Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia) 

0806 10 10 Σταφύλια, νωπά ή ξερά - Νωπά - Επιτραπέζια 

0806 10 90 Σταφύλια, νωπά ή ξερά - Νωπά εκτός Επιτραπέζια 

0806 20 10 Σταφύλια, νωπά ή ξερά - Ξερά (σταφίδες) - Σταφίδα μαύρη κορινθιακή 

0806 20 30 Σταφύλια, νωπά ή ξερά - Ξερά (σταφίδες) - Σταφίδα από σουλτανίνα 

0806 20 90 
Σταφύλια, νωπά ή ξερά - Ξερά (σταφίδες) εκτός Σταφίδα μαύρη κορινθιακή εκτός Σταφίδα από 
σουλτανίνα 

0807 11 00 
Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά - Πεπόνια (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) - Καρπούζια 

0807 19 00 
Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά - Πεπόνια (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) εκτός Καρπούζια 

0807 20 00 
Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά - Καρποί 
παπαίας 

0808 10 10 
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά - Μήλα - Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 
16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 

0808 10 80 
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά - Μήλα εκτός Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 
16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 

0808 30 10 
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά - Αχλάδια - Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 
1η Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

0808 30 90 
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά - Αχλάδια εκτός Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, 
από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

0808 40 00 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά - Κυδώνια 

0809 10 00 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Βερίκοκα 

0809 21 00 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Κεράσια - Βύσσινα (Prunus cerasus) 

0809 29 00 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Κεράσια εκτός Βύσσινα (Prunus cerasus) 

0809 30 10 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines) - Μπρουνιόν και νεκταρίνια 

0809 30 90 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines) εκτός Μπρουνιόν και νεκταρίνια 
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0809 40 05 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα - Δαμάσκηνα 

0809 40 90 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά - Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα - Αγριοδαμάσκηνα 

0810 10 00 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Φράουλες 

0810 20 10 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα - Σμέουρα 

0810 20 90 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα εκτός Σμέουρα 

0810 30 10 
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μαύρα (cassis) - Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis) 

0810 30 30 
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μαύρα (cassis) - Φραγκοστάφυλα κόκκινα 

0810 30 90 
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μαύρα (cassis) εκτός Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis) εκτός Φραγκοστάφυλα κόκκινα 

0810 40 10 
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους 
Vaccinium - Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea) 

0810 40 30 
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους 
Vaccinium - Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus) 

0810 40 50 
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους 
Vaccinium - Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του Vaccinium corymbosum 

0810 40 90 

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους 
Vaccinium εκτός Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea) εκτός Καρποί των 
φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus) εκτός Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του 
Vaccinium corymbosum 

0810 50 00 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Ακτινίδια (kiwis) 

0810 60 00 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Durians (δούριο το ζιβέθινο) 

0810 70 00 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά - Λωτοί 

0810 90 20 

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-
σμέουρα εκτός Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis) εκτός 
Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium εκτός Ακτινίδια (kiwis) εκτός 
Durians (δούριο το ζιβέθινο) εκτός Λωτοί - Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του 
jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της 
αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

0810 90 75 

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-
σμέουρα εκτός Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis) εκτός 
Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium εκτός Ακτινίδια (kiwis) εκτός 
Durians (δούριο το ζιβέθινο) εκτός Λωτοί εκτός Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί 
του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες 
(καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

0811 10 11 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Φράουλες - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 

0811 10 19 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Φράουλες - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 

0811 10 90 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Φράουλες εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

0811 20 11 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Περιεκτικότητας σε 
ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 

0811 20 19 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Περιεκτικότητας σε 
ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος 

0811 20 31 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα 

0811 20 39 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Φραγκοστάφυλα 
μαύρα (cassis) 
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0811 20 51 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Φραγκοστάφυλα 
κόκκινα 

0811 20 59 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Μούρα ή 
βατόμουρα και μούρα-σμέουρα 

0811 20 90 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Σμέουρα 
εκτός Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis) εκτός Φραγκοστάφυλα κόκκινα εκτός Μούρα ή βατόμουρα και 
μούρα-σμέουρα 

0811 90 11 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος - Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 

0811 90 19 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - 
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος εκτός Τροπικά φρούτα και τροπικοί 
καρποί 

0811 90 31 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος - Τροπικά φρούτα και τροπικοί 
καρποί 

0811 90 39 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους - Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος εκτός Τροπικά φρούτα και τροπικοί 
καρποί 

0811 90 50 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus) 

0811 90 70 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium 

0811 90 75 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Κεράσια - Βύσσινα (Prunus cerasus) 

0811 90 80 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Κεράσια εκτός Βύσσινα (Prunus cerasus) 

0811 90 85 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 

0811 90 95 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Φράουλες εκτός Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 
μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους εκτός Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
εκτός Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus) εκτός Καρποί των φυτών 
myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium εκτός Κεράσια εκτός Τροπικά 
φρούτα και τροπικοί καρποί 

0812 10 00 
Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή 
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά 
η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται - Κεράσια 

0812 90 25 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή 
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά 
η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται εκτός Κεράσια - 
Βερίκοκα πορτοκάλια 

0812 90 30 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή 
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά 
η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται εκτός Κεράσια - 
Καρποί παπαίας 
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0812 90 40 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή 
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά 
η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται εκτός Κεράσια - 
Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus) 

0812 90 70 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή 
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά 
η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται εκτός Κεράσια - 
Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, 
καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες 
(καρποί της αβερροΐας της καράμβολας), πιταχάγιες και τροπικοί καρποί 

0812 90 98 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή 
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά 
η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται εκτός Κεράσια 
εκτός Βερίκοκα πορτοκάλια εκτός Καρποί παπαίας εκτός Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του 
Vaccinium myrtillus) εκτός Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί οξυφοίνικα, 
μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la 
passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας), πιταχάγιες και τροπικοί καρποί 

0813 10 00 
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Βερίκοκα 

0813 20 00 
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Δαμάσκηνα 

0813 30 00 
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μήλα 

0813 40 10 
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλοι καρποί και 
φρούτα - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines 

0813 40 30 
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλοι καρποί και 
φρούτα - Αχλάδια 

0813 40 50 
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλοι καρποί και 
φρούτα - Καρποί παπαίας 

0813 40 65 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλοι καρποί και 
φρούτα - Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, 
καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και 
πιταχάγιες 

0813 40 95 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλοι καρποί και 
φρούτα εκτός Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines εκτός 
Αχλάδια εκτός Καρποί παπαίας εκτός Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του 
jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της 
αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

0813 50 12 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 - Χωρίς 
δαμάσκηνα - Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του 
jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς της 
αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

0813 50 15 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 - Χωρίς 
δαμάσκηνα εκτός Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, 
καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες 
(καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες 

0813 50 19 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 - Με 
δαμάσκηνα 

0813 50 31 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα που 
αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 - Από τροπικούς 
καρπούς 
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0813 50 39 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα που 
αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 εκτός Από 
τροπικούς καρπούς 

0813 50 91 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλα μείγματα - 
Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα 

0813 50 99 

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού - Άλλα μείγματα 
εκτός Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα 

0814 00 00   

0901 11 00 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος - Καφές μη 
καβουρντισμένος - Με καφεΐνη 

0901 12 00 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος - Καφές μη 
καβουρντισμένος - Χωρίς καφεΐνη 

0901 21 00 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος - Καφές 
καβουρντισμένος - Με καφεΐνη 

0901 22 00 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος - Καφές 
καβουρντισμένος - Χωρίς καφεΐνη 

0901 90 10 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος εκτός Καφές μη 
καβουρντισμένος εκτός Καφές καβουρντισμένος - Κελύφη και φλούδες καφέ 

0901 90 90 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος εκτός Καφές μη 
καβουρντισμένος εκτός Καφές καβουρντισμένος - Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ 

0902 10 00 
Τσάι, έστω και αρωματισμένο - Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες 
με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

0902 20 00 Τσάι, έστω και αρωματισμένο - Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άλλη συσκευασία 

0902 30 00 
Τσάι, έστω και αρωματισμένο - Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, 
σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

0902 40 00 
Τσάι, έστω και αρωματισμένο - Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, 
σε άλλη συσκευασία 

0904 11 00 
Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή 
θρυμματισμένα ή σε σκόνη - Πιπέρι - Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 

0904 12 00 
Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή 
θρυμματισμένα ή σε σκόνη - Πιπέρι - Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 

0904 21 10 
Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή 
θρυμματισμένα ή σε σκόνη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta - Αποξεραμένες, 
μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη - Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum) 

0904 21 90 
Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή 
θρυμματισμένα ή σε σκόνη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta - Αποξεραμένες, 
μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη εκτός Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum) 

0904 22 00 
Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή 
θρυμματισμένα ή σε σκόνη - Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta - Θρυμματισμένες 
ή σε σκόνη 

0905 10 00 Βανίλια - Μη θρυμματισμένη ούτε σε σκόνη 

0905 20 00 Βανίλια - Θρυμματισμένη ή σε σκόνη 

0906 11 00 
Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη - Κανέλα (Cinnamomum 
zeylanicum Blume) 

0906 19 00 
Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη εκτός Κανέλα (Cinnamomum 
zeylanicum Blume) 

0906 20 00 Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0907 10 00 Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0907 20 00 Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0908 11 00 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων - Μοσχοκάρυδα - 
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 
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0908 12 00 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων - Μοσχοκάρυδα - 
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0908 21 00 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων - Περιβλήματα 
μοσχοκάρυδων - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0908 22 00 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων - Περιβλήματα 
μοσχοκάρυδων - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0908 31 00 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων - Καρποί αμώμων 
και καρδαμώμων - Μη θρυμματισμένοι ούτε σε σκόνη 

0908 32 00 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων - Καρποί αμώμων 
και καρδαμώμων - Θρυμματισμένοι ή σε σκόνη 

0909 21 00 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) - Σπέρματα κορίανδρου - Μη θρυμματισμένα ούτε σε 
σκόνη 

0909 22 00 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) - Σπέρματα κορίανδρου - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0909 31 00 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) - Σπέρματα κύμινου - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0909 32 00 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) - Σπέρματα κύμινου - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0909 61 00 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) - Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του 
αστεροειδή, αγριοκύμινου (κάρου) ή μάραθου κέδρου (αρκεύθου) - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0909 62 00 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) - Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του 
αστεροειδή, αγριοκύμινου (κάρου) ή μάραθου κέδρου (αρκεύθου) - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0910 11 00 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Ζιγγίβερι - 
Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 

0910 12 00 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Ζιγγίβερι - 
Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 

0910 20 10 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Κρόκος 
(ζαφορά) - Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη 

0910 20 90 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Κρόκος 
(ζαφορά) - Θρυμματισμένος ή σε σκόνη 

0910 30 00 Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Curcuma 

0910 91 05 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά - Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού - Curry 

0910 91 10 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά - Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού εκτός 
Curry - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0910 91 90 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά - Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού εκτός 
Curry - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

0910 99 10 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού - 
Σπόροι μοσχόσιτου 

0910 99 31 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού - 
Θυμάρι - Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη - Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum L.) 

0910 99 33 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού - 
Θυμάρι - Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη - Άλλο 

0910 99 39 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού - 
Θυμάρι - Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 

0910 99 50 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού - 
Φύλλα δάφνης 

0910 99 91 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού εκτός 
Σπόροι μοσχόσιτου εκτός Θυμάρι εκτός Φύλλα δάφνης - Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 

0910 99 99 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά - Άλλα 
μπαχαρικά εκτός Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού εκτός 
Σπόροι μοσχόσιτου εκτός Θυμάρι εκτός Φύλλα δάφνης - Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 
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1001 11 00 Σιτάρι και σμιγάδι - Σιτάρι σκληρό - Για σπορά 

1001 19 00 Σιτάρι και σμιγάδι - Σιτάρι σκληρό - Άλλο 

1001 91 10 Σιτάρι και σμιγάδι εκτός Σιτάρι σκληρό - Για σπορά - Όλυρα 

1001 91 20 Σιτάρι και σμιγάδι εκτός Σιτάρι σκληρό - Για σπορά - Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι 

1001 91 90 Σιτάρι και σμιγάδι εκτός Σιτάρι σκληρό - Για σπορά εκτός Όλυρα εκτός Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι 

1001 99 00 Σιτάρι και σμιγάδι εκτός Σιτάρι σκληρό εκτός Για σπορά 

1002 10 00 Σίκαλη - Για σπορά 

1002 90 00 Σίκαλη - Άλλη 

1003 10 00 Κριθάρι - Για σπορά 

1003 90 00 Κριθάρι - Άλλο 

1004 10 00 Βρώμη - Για σπορά 

1004 90 00 Βρώμη - Άλλη 

1005 10 13 Καλαμπόκι - Για σπορά - Υβρίδιο - Υβρίδιο τριών σειρών 

1005 10 15 Καλαμπόκι - Για σπορά - Υβρίδιο - Υβρίδιο απλό 

1005 10 18 Καλαμπόκι - Για σπορά - Υβρίδιο - Άλλο 

1005 10 90 Καλαμπόκι - Για σπορά - Άλλο 

1005 90 00 Καλαμπόκι - Άλλο 

1006 10 10 Ρύζι - Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) - Που προορίζεται για σπορά 

1006 10 30 Ρύζι - Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) - Άλλο - Σε κόκκους στρογγυλούς 

1006 10 50 Ρύζι - Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) - Άλλο - Σε κόκκους μεσαίους 

1006 10 71 
Ρύζι - Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) - Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος 
μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 

1006 10 79 
Ρύζι - Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy) - Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος 
μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 20 11 
Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε 
κόκκους στρογγυλούς 

1006 20 13 
Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε 
κόκκους μεσαίους 

1006 20 15 
Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε 
κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 

1006 20 17 
Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε 
κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 20 92 Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Άλλο - Σε κόκκους στρογγυλούς 

1006 20 94 Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Άλλο - Σε κόκκους μεσαίους 

1006 20 96 
Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο 
λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 

1006 20 98 
Ρύζι - Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) - Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο 
λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 30 21 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους στρογγυλούς 

1006 30 23 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους μεσαίους 

1006 30 25 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος 
μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 

1006 30 27 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος 
μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 30 42 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Άλλο - Σε κόκκους στρογγυλούς 
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1006 30 44 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Άλλο - Σε κόκκους μεσαίους 

1006 30 46 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά 
μικρότερος του 3 

1006 30 48 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι μισολευκασμένο 
- Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 30 61 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους στρογγυλούς 

1006 30 63 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους μεσαίους 

1006 30 65 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος 
μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 

1006 30 67 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled) - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος 
μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 30 92 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Άλλο - Σε κόκκους στρογγυλούς 

1006 30 94 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Άλλο - Σε κόκκους μεσαίους 

1006 30 96 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά 
μικρότερος του 3 

1006 30 98 
Ρύζι - Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο - Ρύζι λευκασμένο - 
Άλλο - Σε κόκκους μακρούς - Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 

1006 40 00 Ρύζι - Ρύζι σε θραύσματα 

1007 10 10 Σόργο σε κόκκους - Για σπορά - Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά 

1007 10 90 Σόργο σε κόκκους - Για σπορά - Άλλο 

1007 90 00 Σόργο σε κόκκους - Άλλο 

1008 10 00 
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Φαγόπυρο το 
εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) 

1008 21 00 
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Κεχρί - Για 
σπορά 

1008 29 00 Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Κεχρί - Άλλο 

1008 30 00 Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Κεχρί το μακρό 

1008 40 00 
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Fonio (Digitaria 
spp.) 

1008 50 00 
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Κουινόα ή 
χηνοπόδιο (Chenopodium quinoa) 

1008 60 00 Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Τριτικάλ 

1008 90 00 Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά - Άλλα δημητριακά 

1101 00 11 Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού - Σιταριού - Σιταριού σκληρού 

1101 00 15 Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού - Σιταριού - Σιταριού μαλακού και όλυρας 

1101 00 90 Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού - Σμιγαδιού 

1102 20 10 
Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού - Αλεύρι καλαμποκιού - Περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος 

1102 20 90 
Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού - Αλεύρι καλαμποκιού εκτός 
Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος 

1102 90 10 Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού εκτός Αλεύρι καλαμποκιού - Κριθαριού 

1102 90 30 Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού εκτός Αλεύρι καλαμποκιού - Βρώμης 

1102 90 50 Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού εκτός Αλεύρι καλαμποκιού - Αλεύρι ρυζιού 

1102 90 70 
Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού εκτός Αλεύρι καλαμποκιού - Αλεύρι 
σίκαλης 

1102 90 90 
Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού εκτός Αλεύρι καλαμποκιού εκτός Κριθαριού 
εκτός Βρώμης εκτός Αλεύρι ρυζιού εκτός Αλεύρι σίκαλης 
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1103 11 10 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Σιταριού - Σιταριού σκληρού 

1103 11 90 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Σιταριού - Σιταριού μαλακού και όλυρας 

1103 13 10 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Καλαμποκιού - Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος 

1103 13 90 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Καλαμποκιού εκτός Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά 
βάρος 

1103 19 20 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Άλλων δημητριακών - Από σίκαλη ή κριθάρι 

1103 19 40 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Άλλων δημητριακών - Βρώμης 

1103 19 50 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Άλλων δημητριακών - Ρυζιού 

1103 19 90 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Πλιγούρια και 
σιμιγδάλια - Άλλων δημητριακών εκτός Από σίκαλη ή κριθάρι εκτός Βρώμης εκτός Ρυζιού 

1103 20 25 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων - Από σίκαλη ή κριθάρι 

1103 20 30 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων - Βρώμης 

1103 20 40 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων - Καλαμποκιού 

1103 20 50 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων - Ρυζιού 

1103 20 60 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων - Σιταριού 

1103 20 90 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά - Συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων εκτός Από σίκαλη ή κριθάρι εκτός Βρώμης εκτός Καλαμποκιού εκτός Ρυζιού εκτός 
Σιταριού 

1104 12 10 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Βρώμης - 
Σπόροι πλατυσμένοι 

1104 12 90 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Βρώμης - 
Νιφάδες 

1104 19 10 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Σιταριού 

1104 19 30 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Σίκαλης 

1104 19 50 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Καλαμποκιού 

1104 19 61 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Κριθαριού - Σπόροι πλατυσμένοι 

1104 19 69 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Κριθαριού - Νιφάδες 
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1104 19 91 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Άλλοι - Νιφάδες ρυζιού 

1104 19 99 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες - Άλλων 
δημητριακών - Άλλοι - Άλλοι 

1104 22 40 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Βρώμης - Με μερική απόξεση του περικάρπιου 
(αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 

1104 22 50 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Βρώμης - Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και 
στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 

1104 22 95 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Βρώμης εκτός Με μερική απόξεση του περικάρπιου 
(αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι εκτός Με ολική σχεδόν 
απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 

1104 23 40 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Καλαμποκιού - Με μερική απόξεση του περικάρπιου 
(αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι. Με ολική σχεδόν απόξεση 
του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 

1104 23 98 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Καλαμποκιού εκτός Με μερική απόξεση του περικάρπιου 
(αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι. Με ολική σχεδόν απόξεση 
του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 

1104 29 04 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών - Κριθαριού - Με μερική απόξεση του 
περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 

1104 29 05 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών - Κριθαριού - Με ολική σχεδόν απόξεση 
του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 

1104 29 08 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών - Κριθαριού εκτός Με μερική απόξεση 
του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι εκτός Με 
ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 
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1104 29 17 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού - Με μερική απόξεση 
του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 

1104 29 30 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού - Με ολική σχεδόν 
απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 

1104 29 51 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού - Μόνο σπασμένοι - 
Σιταριού 

1104 29 55 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού - Μόνο σπασμένοι - 
Σίκαλης 

1104 29 59 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού - Μόνο σπασμένοι - 
Άλλοι 

1104 29 81 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού εκτός Με μερική 
απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 
εκτός Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους εκτός Μόνο 
σπασμένοι - Σιταριού 

1104 29 85 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού εκτός Με μερική 
απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 
εκτός Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους εκτός Μόνο 
σπασμένοι - Σίκαλης 

1104 29 89 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική 
απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο 
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) - Άλλων δημητριακών εκτός Κριθαριού εκτός Με μερική 
απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 
εκτός Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους εκτός Μόνο 
σπασμένοι εκτός Σιταριού εκτός Σίκαλης 

1104 30 10 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε 
νιφάδες ή αλεσμένα - Σιταριού 
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1104 30 90 

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, 
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών 
ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα - Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε 
νιφάδες ή αλεσμένα εκτός Σιταριού 

1105 10 00 
Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες), από πατάτες - Αλεύρι σιμιγδάλι και σκόνη 

1105 20 00 
Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες), από πατάτες - Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 

1106 10 00 
Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της 
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8 - Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713 

1106 20 10 
Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της 
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8 - Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 - 
Μετουσιωμένα 

1106 20 90 
Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της 
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8 - Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 εκτός 
Μετουσιωμένα 

1106 30 10 
Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της 
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8 - Από προϊόντα του κεφαλαίου 8 - Μπανάνας 

1106 30 90 
Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της 
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8 - Από προϊόντα του κεφαλαίου 8 εκτός Μπανάνας 

1107 10 11 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη - Ακαβούρντιστη - Σιταριού - Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού 

1107 10 19 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη - Ακαβούρντιστη - Σιταριού - Άλλη 

1107 10 91 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη - Ακαβούρντιστη - Άλλη - Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού 

1107 10 99 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη - Ακαβούρντιστη - Άλλη - Άλλη 

1107 20 00 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη - Καβουρντισμένη 

1108 11 00 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Άμυλα κάθε είδους - Σιταριού 

1108 12 00 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Άμυλα κάθε είδους - Καλαμποκιού 

1108 13 00 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Άμυλα κάθε είδους - Πατάτας 

1108 14 00 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Άμυλα κάθε είδους - Μανιόκας (cassave) 

1108 19 10 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Άμυλα κάθε είδους - Άλλα άμυλα κάθε είδους - Ρυζιού 

1108 19 90 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Άμυλα κάθε είδους - Άλλα άμυλα κάθε είδους εκτός Ρυζιού 

1108 20 00 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη - Ινουλίνη 

1109 00 00   

1201 10 00 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα - Για σπορά 

1201 90 00 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα εκτός Για σπορά 

1202 30 00 
Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα - 
Για σπορά 

1202 41 00 
Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα 
εκτός Για σπορά - Με κέλυφος 

1202 42 00 
Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα 
εκτός Για σπορά - Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα 

1203 00 00   

1204 00 10 Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα - Που προορίζονται για σπορά 

1204 00 90 Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά 

1205 10 10 
Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα - Σπέρματα αγριογογγύλης ή 
αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ - Που προορίζονται για σπορά 

1205 10 90 
Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα - Σπέρματα αγριογογγύλης ή 
αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά 

1205 90 00 
Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα εκτός Σπέρματα αγριογογγύλης ή 
αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ 

1206 00 10 Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα - Που προορίζονται για σπορά 
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1206 00 91 
Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά - Χωρίς 
κέλυφος· με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος 

1206 00 99 
Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά εκτός Χωρίς 
κέλυφος· με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος 

1207 10 00 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 

1207 21 00 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα βαμβακιού - Για σπορά 

1207 29 00 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα βαμβακιού εκτός Για σπορά 

1207 30 00 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπόροι ρετσινόλαδου 

1207 40 10 
Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα σουσαμιού - Που 
προορίζονται για σπορά 

1207 40 90 
Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα σουσαμιού,  εκτός αυτά Που 
προορίζονται για σπορά 

1207 50 10 
Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα σιναπιού - Που προορίζονται 
για σπορά 

1207 50 90 
Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα σιναπιού,  εκτός αυτά Που 
προορίζονται για σπορά 

1207 60 00 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) 

1207 70 00 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα - Σπόροι πεπονιού 

1207 91 10 

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα εκτός Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 
εκτός Σπέρματα βαμβακιού εκτός Σπόροι ρετσινόλαδου εκτός Σπέρματα σουσαμιού εκτός Σπέρματα 
σιναπιού εκτός Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) εκτός Σπόροι πεπονιού - Σπέρματα 
παπαρούνας κάθε είδους - Που προορίζονται για σπορά 

1207 91 90 

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα εκτός Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 
εκτός Σπέρματα βαμβακιού εκτός Σπόροι ρετσινόλαδου εκτός Σπέρματα σουσαμιού εκτός Σπέρματα 
σιναπιού εκτός Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) εκτός Σπόροι πεπονιού - Σπέρματα 
παπαρούνας κάθε είδους,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά 

1207 99 20 

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα εκτός Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 
εκτός Σπέρματα βαμβακιού εκτός Σπόροι ρετσινόλαδου εκτός Σπέρματα σουσαμιού εκτός Σπέρματα 
σιναπιού εκτός Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) εκτός Σπόροι πεπονιού εκτός Σπέρματα 
παπαρούνας κάθε είδους - Που προορίζονται για σπορά 

1207 99 91 

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα εκτός Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 
εκτός Σπέρματα βαμβακιού εκτός Σπόροι ρετσινόλαδου εκτός Σπέρματα σουσαμιού εκτός Σπέρματα 
σιναπιού εκτός Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) εκτός Σπόροι πεπονιού εκτός Σπέρματα 
παπαρούνας κάθε είδους,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά - Σπέρματα κάνναβης 

1207 99 96 

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα εκτός Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 
εκτός Σπέρματα βαμβακιού εκτός Σπόροι ρετσινόλαδου εκτός Σπέρματα σουσαμιού εκτός Σπέρματα 
σιναπιού εκτός Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) εκτός Σπόροι πεπονιού εκτός Σπέρματα 
παπαρούνας κάθε είδους,  εκτός αυτά Που προορίζονται για σπορά εκτός Σπέρματα κάνναβης 

1208 10 00 
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα) - Από 
κουκιά σόγιας 

1208 90 00 
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα) εκτός Από 
κουκιά σόγιας 

1209 10 00 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα ζαχαρότευτλων 

1209 21 00 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Μηδικής (alfalfa) 

1209 22 10 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Τριφυλλιού (Trifolium spp.) - 
Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.) 

1209 22 80 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Τριφυλλιού (Trifolium spp.) - 
Άλλων 

1209 23 11 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Φεστούκας (fétuque) - 
Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.) 

1209 23 15 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Φεστούκας (fétuque) - 
Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.) 

1209 23 80 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Φεστούκας (fétuque) - Άλλων 

1209 24 00 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Πόας της λειμώνιας (Poa 
pratensis L.) 

1209 25 10 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Αίρας (Lolium multiflorum Lam., 
Lolium perenne L.) - Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.) 

1209 25 90 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών - Αίρας (Lolium multiflorum Lam., 
Lolium perenne L.) - Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.) 
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1209 29 45 

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών εκτός Μηδικής (alfalfa) εκτός 
Τριφυλλιού (Trifolium spp.) εκτός Φεστούκας (fétuque) εκτός Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) 
εκτός Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) - Φλέου του λειμώνιου. Βίκων. Των ειδών 
πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.). Δακτυλίδος της 
στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας (Agrostides) 

1209 29 50 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών εκτός Μηδικής (alfalfa) εκτός 
Τριφυλλιού (Trifolium spp.) εκτός Φεστούκας (fétuque) εκτός Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) 
εκτός Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) - Λούπινου 

1209 29 60 

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών εκτός Μηδικής (alfalfa) εκτός 
Τριφυλλιού (Trifolium spp.) εκτός Φεστούκας (fétuque) εκτός Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) 
εκτός Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) - Σπέρματα από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta 
vulgaris var. alba) 

1209 29 80 

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα χορτονομών εκτός Μηδικής (alfalfa) εκτός 
Τριφυλλιού (Trifolium spp.) εκτός Φεστούκας (fétuque) εκτός Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) 
εκτός Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) εκτός Φλέου του λειμώνιου. Βίκων. Των 
ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.). Δακτυλίδος της 
στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας (Agrostides) εκτός Λούπινου εκτός Σπέρματα 
από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta vulgaris var. alba) 

1209 30 00 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά - Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
για τα άνθη τους 

1209 91 30 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά εκτός Σπέρματα ζαχαρότευτλων εκτός Σπέρματα 
χορτονομών εκτός Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους - 
Σπέρματα λαχανικών - Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva) 

1209 91 80 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά εκτός Σπέρματα ζαχαρότευτλων εκτός Σπέρματα 
χορτονομών εκτός Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους - 
Σπέρματα λαχανικών εκτός Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva) 

1209 99 10 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά εκτός Σπέρματα ζαχαρότευτλων εκτός Σπέρματα 
χορτονομών εκτός Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους εκτός 
Σπέρματα λαχανικών - Δασικών φυτών 

1209 99 91 

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά εκτός Σπέρματα ζαχαρότευτλων εκτός Σπέρματα 
χορτονομών εκτός Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους εκτός 
Σπέρματα λαχανικών εκτός Δασικών φυτών - Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα 
λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 120930 

1209 99 99 

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά εκτός Σπέρματα ζαχαρότευτλων εκτός Σπέρματα 
χορτονομών εκτός Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους εκτός 
Σπέρματα λαχανικών εκτός Δασικών φυτών εκτός Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 120930 

1210 10 00 
Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. 
Λουπουλίνη - Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων 

1210 20 10 
Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. 
Λουπουλίνη - Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη - Κώνοι 
λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη. Λουπουλίνη 

1210 20 90 
Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. 
Λουπουλίνη - Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη - Άλλοι 

1211 20 00 

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη - Ρίζες πάνακος 
γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη) 

1211 30 00 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη - Κόκα (φύλλα) 

1211 40 00 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη - Άχυρο παπαρούνας 

1211 50 00 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη - Εφέδρα 

1211 90 30 

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη εκτός Ρίζες πάνακος 
γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη) εκτός Κόκα (φύλλα) εκτός Άχυρο παπαρούνας εκτός Εφέδρα 
- Κουκιά tonka 

1211 90 86 

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη εκτός Ρίζες πάνακος 
γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη) εκτός Κόκα (φύλλα) εκτός Άχυρο παπαρούνας εκτός Εφέδρα 
εκτός Κουκιά tonka 
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1212 91 20 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια - Ζαχαρότευτλα - Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη 

1212 91 80 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια - Ζαχαρότευτλα εκτός Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη 

1212 92 00 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια - Χαρούπια (carob) 

1212 93 00 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια - Ζαχαροκάλαμο 

1212 94 00 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια - Ρίζες κιχωρίου 

1212 99 41 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια εκτός Ζαχαρότευτλα εκτός Χαρούπια (carob) εκτός 
Ζαχαροκάλαμο εκτός Ρίζες κιχωρίου - Σπέρματα χαρουπιών - Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, 
ούτε αλεσμένα 

1212 99 49 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια εκτός Ζαχαρότευτλα εκτός Χαρούπια (carob) εκτός 
Ζαχαροκάλαμο εκτός Ρίζες κιχωρίου - Σπέρματα χαρουπιών εκτός Μη αποφλοιωμένα, ούτε 
σπασμένα, ούτε αλεσμένα 

1212 99 95 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 
ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus 
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού εκτός Φύκια εκτός Ζαχαρότευτλα εκτός Χαρούπια (carob) εκτός 
Ζαχαροκάλαμο εκτός Ρίζες κιχωρίου εκτός Σπέρματα χαρουπιών 

1213 00 00   

1214 10 00 

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, 
luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά 
προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή 
σβόλων από μηδική (luzerne) 

1214 90 10 

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, 
luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά 
προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων εκτός Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή 
σβόλων από μηδική (luzerne) - Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και 
άλλες ρίζες κτηνοτροφικές 

1214 90 90 

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, 
luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά 
προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων εκτός Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή 
σβόλων από μηδική (luzerne) εκτός Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και 
άλλες ρίζες κτηνοτροφικές 

1302 13 00 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα 
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα - Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά - 
Λυκίσκου 

1302 20 10 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα 
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα - Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και 
πηκτικές ενώσεις - Σε ξερή κατάσταση 

1302 20 90 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα 
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα - Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και 
πηκτικές ενώσεις εκτός Σε ξερή κατάσταση 
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1501 10 10 
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0209 ή 1503 - Λαρδί - Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1501 10 90 
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0209 ή 1503 - Λαρδί,  εκτός αυτά Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από 
την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1501 20 10 
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0209 ή 1503 - Λοιπά χοιρινά λίπη - Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από 
την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1501 20 90 
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0209 ή 1503 - Λοιπά χοιρινά λίπη,  εκτός αυτά Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1501 90 00 
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0209 ή 1503 εκτός Λαρδί εκτός Λοιπά χοιρινά λίπη 

1502 10 10 
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 - Ζωικό λίπος (στέαρ) 
- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή 
του ανθρώπου 

1502 10 90 
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 - Ζωικό λίπος (στέαρ),  
εκτός αυτά Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

1502 90 10 
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 εκτός Ζωικό λίπος 
(στέαρ) - Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

1502 90 90 
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 εκτός Ζωικό λίπος 
(στέαρ),  εκτός αυτά Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1503 00 11 
Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν 
έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί - Στεατίνη και ελαιοστεατίνη 
- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις 

1503 00 19 
Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν 
έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί - Στεατίνη και ελαιοστεατίνη,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις 

1503 00 30 

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν 
έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί - Στεατέλαιο που 
προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1503 00 90 

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν 
έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί εκτός Στεατίνη και 
ελαιοστεατίνη εκτός Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1504 30 10 
Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους - 
Κλάσματα στερεά 

1504 30 90 
Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους 
εκτός Κλάσματα στερεά 

1507 10 10 
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι 
ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο - Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1507 10 90 
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι 
ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο - Άλλο 

1507 90 10 
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1507 90 90 
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1508 10 10 
Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - 
Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1508 10 90 
Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - 
Λάδι ακατέργαστο - Άλλο 

1508 90 10 
Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 
εκτός Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1508 90 90 
Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 
εκτός Λάδι ακατέργαστο,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες 
από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1509 10 10 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - 
Παρθένα - Ελαιόλαδο μειονεκτικό 
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1509 10 20 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - 
Παρθένα - Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

1509 10 80 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - 
Παρθένα εκτός Ελαιόλαδο μειονεκτικό εκτός Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

1509 90 00 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Παρθένα 

1510 00 10 
Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή 
κλάσματα της κλάσης 1509 - Λάδια ακατέργαστα 

1510 00 90 
Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή 
κλάσματα της κλάσης 1509 εκτός Λάδια ακατέργαστα 

1511 10 10 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι 
ακατέργαστο - Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1511 10 90 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι 
ακατέργαστο - Άλλο 

1511 90 11 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Λάδι ακατέργαστο - Κλάσματα στερεά - Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1511 90 19 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Λάδι ακατέργαστο - Κλάσματα στερεά - Που παρουσιάζονται αλλιώς 

1511 90 91 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Λάδι ακατέργαστο εκτός Κλάσματα στερεά - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1511 90 99 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός 
Λάδι ακατέργαστο εκτός Κλάσματα στερεά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές 
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1512 11 10 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα - 
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

1512 11 91 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Ηλιοτρόπιου 

1512 11 99 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Κνήκου 

1512 19 10 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια 
ακατέργαστα - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1512 19 90 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια 
ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1512 21 10 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του - Λάδι 
ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol) - Που προορίζεται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1512 21 90 
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του - Λάδι 
ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol) - Άλλο 

1512 29 10 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του εκτός Λάδι 
ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol) - Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1512 29 90 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του εκτός Λάδι 
ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol),  εκτός αυτά Που προορίζονται 
για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1513 11 10 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 
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1513 11 91 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - Άλλο - Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1513 11 99 
Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - Άλλο - Που παρουσιάζεται αλλιώς 

1513 19 11 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο - Κλάσματα στερεά - Που παρουσιάζονται σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1513 19 19 
Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο - Κλάσματα στερεά - Που παρουσιάζονται αλλιώς 

1513 19 30 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο εκτός Κλάσματα στερεά - Που προορίζονται για 
τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1513 19 91 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο εκτός Κλάσματα στερεά,  εκτός αυτά Που προορίζονται 
για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου - Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1513 19 99 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) 
και τα κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο εκτός Κλάσματα στερεά,  εκτός αυτά Που προορίζονται 
για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου - Που παρουσιάζονται αλλιώς 

1513 21 10 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα - Που προορίζονται για 
τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1513 21 30 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που 
προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου - Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg 
ή λιγότερο 

1513 21 90 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που 
προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου - Που παρουσιάζονται αλλιώς 

1513 29 11 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα - Κλάσματα στερεά - 
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1513 29 19 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα - Κλάσματα στερεά - 
Που παρουσιάζονται αλλιώς 

1513 29 30 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα εκτός Κλάσματα 
στερεά - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1513 29 50 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα εκτός Κλάσματα 
στερεά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1513 29 90 

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδια λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα εκτός Κλάσματα 
στερεά,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Που παρουσιάζονται αλλιώς 
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1514 11 10 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε 
ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του - Λάδια ακατέργαστα - Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1514 11 90 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε 
ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του - Λάδια ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1514 19 10 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε 
ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του εκτός Λάδια ακατέργαστα - Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1514 19 90 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε 
ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του εκτός Λάδια ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για 
τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1514 91 10 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του - Λάδια ακατέργαστα - Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1514 91 90 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του - Λάδια ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για 
τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1514 99 10 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του εκτός Λάδια ακατέργαστα - Που προορίζονται για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1514 99 90 

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του εκτός Λάδια ακατέργαστα,  εκτός αυτά Που προορίζονται για 
τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

1515 11 00 
Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λινέλαιο και τα κλάσματά 
του - Λάδι ακατέργαστο 

1515 19 10 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λινέλαιο και τα κλάσματά 
του εκτός Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 19 90 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Λινέλαιο και τα κλάσματά 
του εκτός Λάδι ακατέργαστο,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 21 10 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Καλαμποκέλαιο και τα 
κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από 
την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 21 90 
Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Καλαμποκέλαιο και τα 
κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - Άλλο 

1515 29 10 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Καλαμποκέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 29 90 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Καλαμποκέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Λάδι ακατέργαστο,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές 
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 30 10 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Ρετσινόλαδο και τα 
κλάσματά του - Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή 
είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών 

1515 30 90 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Ρετσινόλαδο και τα 
κλάσματά του,  εκτός αυτά Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την 
κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών 
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1515 50 11 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Σισαμέλαιο και τα κλάσματά 
του - Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 50 19 
Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Σισαμέλαιο και τα κλάσματά 
του - Λάδι ακατέργαστο - Άλλο 

1515 50 91 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Σισαμέλαιο και τα κλάσματά 
του εκτός Λάδι ακατέργαστο - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 50 99 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Σισαμέλαιο και τα κλάσματά 
του εκτός Λάδι ακατέργαστο,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, 
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 90 21 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - 
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

1515 90 29 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του - Λάδι ακατέργαστο - 
Άλλο 

1515 90 31 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Λάδι 
ακατέργαστο - Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 90 39 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Λάδι 
ακατέργαστο,  εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1515 90 40 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα - Που 
προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

1515 90 51 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1515 90 59 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους - Λάδια ακατέργαστα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 

1515 90 60 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα - 
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

1515 90 91 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 
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1515 90 99 

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, 
σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα εκτός Λινέλαιο και τα 
κλάσματά του εκτός Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του εκτός Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του 
εκτός Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του - Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους εκτός Λάδια ακατέργαστα,  
εκτός αυτά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 

1516 10 10 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα - Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους - Που 
παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1516 10 90 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα - Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους - Που 
παρουσιάζονται αλλιώς 

1516 20 91 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα - Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους 
εκτός Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» - Που παρουσιάζονται σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 

1516 20 95 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα - Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους 
εκτός Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» - Που παρουσιάζονται αλλιώς - 
Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré, touloucouna ή 
babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 

1516 20 96 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα - Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους 
εκτός Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» - Που παρουσιάζονται αλλιώς εκτός 
Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré, touloucouna ή 
babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή 
ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50 % κατά βάρος 
και με εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipé, κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, 
αγριογογγύλης ή copaïba 

1516 20 98 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα - Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους 
εκτός Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» - Που παρουσιάζονται αλλιώς εκτός 
Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré, touloucouna ή 
babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου εκτός Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή 
ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50 % κατά βάρος 
και με εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipé, κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, 
αγριογογγύλης ή copaïba 

1517 10 90 

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα 
κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και 
τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 - Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης 
- Άλλη 

1517 90 91 

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα 
κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και 
τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 εκτός Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής 
μαργαρίνης εκτός Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που 
υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % - Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, αναμειγμένα 

1517 90 99 

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα 
κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και 
τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 εκτός Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής 
μαργαρίνης εκτός Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που 
υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % εκτός Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, 
αναμειγμένα εκτός Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των 
τύπων (φορμών) 

1518 00 31 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), 
οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς 
χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη 
βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του 
κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Λάδια φυτικά σταθερά 
ρευστά, αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου - Ακατέργαστα 
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1518 00 39 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), 
οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς 
χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη 
βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του 
κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Λάδια φυτικά σταθερά 
ρευστά, αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου εκτός Ακατέργαστα 

1521 90 10 
Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος 
κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα εκτός Κεριά φυτικά - Κεριά σπέρματος κήτους, έστω 
και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα 

1521 90 91 
Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος 
κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα εκτός Κεριά φυτικά - Κεριά από μέλισσες ή άλλα 
έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα - Ακατέργαστα 

1521 90 99 
Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος 
κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα εκτός Κεριά φυτικά - Κεριά από μέλισσες ή άλλα 
έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα εκτός Ακατέργαστα 

1522 00 31 

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή 
φυτικών κεριών - Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των 
ζωικών ή των φυτικών κεριών - Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου - Πολτοί 
εξουδετέρωσης (soapstocks) 

1522 00 39 

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή 
φυτικών κεριών - Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των 
ζωικών ή των φυτικών κεριών - Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου εκτός 
Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 

1522 00 91 

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή 
φυτικών κεριών - Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των 
ζωικών ή των φυτικών κεριών,  εκτός αυτά Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου 
- Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 

1522 00 99 

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή 
φυτικών κεριών - Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των 
ζωικών ή των φυτικών κεριών,  εκτός αυτά Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου 
εκτός Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 

1601 00 10 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. 
Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά - Από συκώτι 

1601 00 91 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. 
Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά εκτός Από συκώτι - Λουκάνικα και σαλάμια, 
ξερά ή για επάλειψη, άψητα 

1601 00 99 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. 
Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά εκτός Από συκώτι εκτός Λουκάνικα και 
σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα 

1602 10 00 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - 
Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 

1602 20 10 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Συκωτιών 
όλων των ζώων - Χήνας ή πάπιας 

1602 20 90 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Συκωτιών 
όλων των ζώων εκτός Χήνας ή πάπιας 

1602 31 11 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Γάλου - Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή 
παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών - Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο 

1602 31 19 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Γάλου - Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή 
παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών,  εκτός αυτά Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο 

1602 31 80 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Γάλου,  εκτός αυτά Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας 
πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 

1602 32 11 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Από πετεινούς και κότες - Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας 
πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών - Άψητα 

1602 32 19 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Από πετεινούς και κότες - Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας 
πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών εκτός Άψητα 

1602 32 30 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Από πετεινούς και κότες - Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 
57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 

1602 32 90 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 - Από πετεινούς και κότες,  εκτός αυτά Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή 
περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών,  εκτός αυτά Που περιέχουν 
25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα 
σφαγίων πουλερικών 
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1602 39 21 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 εκτός Γάλου εκτός Από πετεινούς και κότες - Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή 
περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών - Άψητα 

1602 39 29 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 εκτός Γάλου εκτός Από πετεινούς και κότες - Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή 
περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών εκτός Άψητα 

1602 39 85 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Πουλερικών 
της κλάσης 0105 εκτός Γάλου εκτός Από πετεινούς και κότες,  εκτός αυτά Που περιέχουν κατά βάρος 
57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 

1602 41 10 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού - Κατοικίδιων χοιροειδών 

1602 41 90 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού εκτός Κατοικίδιων χοιροειδών 

1602 42 10 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών - Κατοικίδιων χοιροειδών 

1602 42 90 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών εκτός Κατοικίδιων χοιροειδών 

1602 49 11 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κατά 
βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης - Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με 
εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από 
θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν) 

1602 49 13 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κατά 
βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης - Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες 

1602 49 15 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κατά 
βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης - Άλλα μείγματα που περιέχουν 
χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών 

1602 49 19 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κατά 
βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης εκτός Θωρακο-οσφυϊκή χώρα 
(με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από 
θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν) εκτός Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες εκτός Άλλα μείγματα που περιέχουν 
χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών 

1602 49 30 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κατά 
βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, 
στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης 

1602 49 50 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κατοικίδιων χοιροειδών - Άλλα, που περιέχουν 
κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης 

1602 49 90 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Χοιροειδών - 
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα εκτός Κατοικίδιων χοιροειδών 

1602 50 10 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Βοοειδών - 
Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, άψητων 

1602 50 31 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Βοοειδών 
εκτός Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, άψητων - Παστό βοδινό (corned beef), σε αεροστεγείς συσκευασίες 

1602 50 95 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Βοοειδών 
εκτός Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, άψητων εκτός Παστό βοδινό (corned beef), σε αεροστεγείς συσκευασίες 

1602 90 10 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων - Παρασκευάσματα από 
αίμα όλων των ζώων 

1602 90 31 
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων - Κυνηγιού ή κουνελιού 



  77 

 

CN CODE CN code – Περιγραφή ελληνικά 

1602 90 51 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων εκτός Κυνηγιού ή κουνελιού - Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα 
σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών 

1602 90 61 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων εκτός Κυνηγιού ή κουνελιού,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων 
βοοειδών - Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή 
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων 

1602 90 69 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων εκτός Κυνηγιού ή κουνελιού,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών - Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων 
βοοειδών εκτός Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή 
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων 

1602 90 91 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων εκτός Κυνηγιού ή κουνελιού,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα 
σφαγίων βοοειδών - Προβατοειδών 

1602 90 95 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων εκτός Κυνηγιού ή κουνελιού,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα 
σφαγίων βοοειδών - Αιγοειδών 

1602 90 99 

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος - Άλλα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων εκτός Παρασκευάσματα 
από αίμα όλων των ζώων εκτός Κυνηγιού ή κουνελιού,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών,  εκτός αυτά Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα 
σφαγίων βοοειδών εκτός Προβατοειδών εκτός Αιγοειδών 

1701 12 10 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών - Ζάχαρη από τεύτλα - Που 
προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 

1701 12 90 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών - Ζάχαρη από τεύτλα - 
Άλλη 

1701 13 10 

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών - Ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο που προσδιορίζεται στη σημείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου - Που 
προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 

1701 13 90 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών - Ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο που προσδιορίζεται στη σημείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου - Άλλη 

1701 14 10 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών - Άλλη ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο - Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 

1701 14 90 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών - Άλλη ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο - Άλλη 

1701 91 00 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Άλλη - Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 

1701 99 10 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Άλλη - Άλλη - Ζάχαρη άσπρη 

1701 99 90 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση - 
Άλλη - Άλλη - Άλλη 

1702 11 00 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης - Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 
99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης 

1702 19 00 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης εκτός Με περιεκτικότητα σε 
λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης 
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1702 20 10 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου - Ζάχαρο σφενδάμνου σε 
στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 

1702 20 90 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου εκτός Ζάχαρο σφενδάμνου σε 
στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 

1702 30 10 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή 
που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη - Ισογλυκόζη 

1702 30 50 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή 
που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη εκτός Ισογλυκόζη - 
Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 

1702 30 90 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή 
που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη εκτός Ισογλυκόζη 
εκτός Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 

1702 40 10 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε 
ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 20 % αλλά λιγότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το 
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) - Ισογλυκόζη 

1702 40 90 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε 
ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 20 % αλλά λιγότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το 
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) εκτός Ισογλυκόζη 

1702 60 10 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά 
βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) - Ισογλυκόζη 

1702 60 80 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά 
βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) - Σιρόπι ινουλίνης 

1702 60 95 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά 
βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) εκτός Ισογλυκόζη εκτός Σιρόπι ινουλίνης 

1702 90 30 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη - Ισογλυκόζη 

1702 90 50 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη - Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης 
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1702 90 71 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη - Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα - Που περιέχουν 
κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη 

1702 90 75 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη - Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα,  εκτός αυτά Που 
περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη - Σε σκόνη, έστω και 
συσσωματωμένη 

1702 90 79 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη - Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα,  εκτός αυτά Που 
περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη εκτός Σε σκόνη, έστω και 
συσσωματωμένη 

1702 90 80 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη - Σιρόπι ινουλίνης 

1702 90 95 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη 
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. 
Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά 
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη εκτός Μαλτόζη χημικώς καθαρή εκτός Ισογλυκόζη εκτός 
Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης εκτός Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα εκτός Σιρόπι 
ινουλίνης 

1703 10 00 
Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης - 
Μελάσες από ζαχαροκάλαμο 

1703 90 00 
Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης εκτός 
Μελάσες από ζαχαροκάλαμο 

1801 00 00   

1802 00 00   

2001 10 00 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ - Αγγούρια και αγγουράκια 

2001 90 10 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ εκτός Αγγούρια και αγγουράκια - Τσάτνι μάνγκο 

2001 90 20 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ εκτός Αγγούρια και αγγουράκια - Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις 
γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons) 

2001 90 50 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ εκτός Αγγούρια και αγγουράκια - Μανιτάρια 

2001 90 65 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ εκτός Αγγούρια και αγγουράκια - Ελιές 

2001 90 70 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ εκτός Αγγούρια και αγγουράκια - Γλυκοπιπεριές 

2001 90 97 

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ εκτός Αγγούρια και αγγουράκια εκτός Τσάτνι μάνγκο εκτός Καρποί του γένους Capsicum, 
άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons) εκτός Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. 
saccharata) εκτός Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη 
φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % εκτός Μανιτάρια 
εκτός Ελιές εκτός Γλυκοπιπεριές εκτός Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί; καρδιές φοινίκων 

2002 10 10 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ - Ντομάτες, ολόκληρες 
ή σε τεμάχια - Αποφλοιωμένες 

2002 10 90 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ - Ντομάτες, ολόκληρες 
ή σε τεμάχια εκτός Αποφλοιωμένες 
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2002 90 11 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός Ντομάτες, 
ολόκληρες ή σε τεμάχια - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 % - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2002 90 19 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός Ντομάτες, 
ολόκληρες ή σε τεμάχια - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 % - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2002 90 31 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός Ντομάτες, 
ολόκληρες ή σε τεμάχια - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12 % αλλά 
κατώτερης ή ίσης του 30 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2002 90 39 

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός Ντομάτες, 
ολόκληρες ή σε τεμάχια - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12 % αλλά 
κατώτερης ή ίσης του 30 % - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 
1 kg 

2002 90 91 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός Ντομάτες, 
ολόκληρες ή σε τεμάχια - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 % - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2002 90 99 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός Ντομάτες, 
ολόκληρες ή σε τεμάχια - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 % - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2003 10 20 
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ - Μανιτάρια 
του γένους Αgaricus - Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση 

2003 10 30 
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ - Μανιτάρια 
του γένους Αgaricus εκτός Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση 

2003 90 10 
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός 
Μανιτάρια του γένους Αgaricus - Τρούφες 

2003 90 90 
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ εκτός 
Μανιτάρια του γένους Αgaricus εκτός Τρούφες 

2004 10 10 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα 
από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Πατάτες - Απλώς ψημένες 

2004 10 99 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα 
από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Πατάτες εκτός Απλώς ψημένες εκτός Με μορφή αλεύρων, 
σιμιγδαλιών ή νιφάδων 

2004 90 30 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα 
από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών - Ξινολάχανο, κάππαρη 
και ελιές 

2004 90 50 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα 
από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών - Μπιζέλια (Pisum 
sativum) και φασολάκια 

2004 90 91 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα 
από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών - Άλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Κρεμμύδια, απλώς ψημένα 

2004 90 98 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα 
από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών - Άλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα εκτός Κρεμμύδια, απλώς ψημένα 

2005 10 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Λαχανικά ομογενοποιημένα 

2005 20 20 

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Πατάτες εκτός Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 
- Τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, που 
προορίζονται για άμεση κατανάλωση 

2005 20 80 

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Πατάτες εκτός Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 
εκτός Τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, 
που προορίζονται για άμεση κατανάλωση 

2005 40 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Μπιζέλια (Pisum sativum) 

2005 51 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) - Φασόλια σε 
σπόρους 

2005 59 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) εκτός Φασόλια σε 
σπόρους 

2005 60 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Σπαράγγια 

2005 70 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Ελιές 
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2005 91 00 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών - Βλαστοί από 
μπαμπού 

2005 99 10 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών εκτός Βλαστοί από 
μπαμπού - Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές 

2005 99 20 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών εκτός Βλαστοί από 
μπαμπού - Κάππαρη 

2005 99 30 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών εκτός Βλαστοί από 
μπαμπού - Αγκινάρες 

2005 99 50 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών εκτός Βλαστοί από 
μπαμπού - Μείγματα λαχανικών 

2005 99 60 
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών εκτός Βλαστοί από 
μπαμπού - Ξινολάχανο 

2005 99 80 

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, 
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 - Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών εκτός Βλαστοί από 
μπαμπού εκτός Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές εκτός Κάππαρη εκτός 
Αγκινάρες εκτός Μείγματα λαχανικών εκτός Ξινολάχανο 

2006 00 10 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) - Ζιγγίβερι 

2006 00 31 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) εκτός Ζιγγίβερι - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος - Κεράσια 

2006 00 35 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) εκτός Ζιγγίβερι - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος - Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 

2006 00 38 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) εκτός Ζιγγίβερι - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος εκτός Κεράσια εκτός Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 

2006 00 91 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) εκτός Ζιγγίβερι εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα 
που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος - Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 

2006 00 99 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) εκτός Ζιγγίβερι εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα 
που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος εκτός Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί 

2007 10 10 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2007 10 91 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος - Τροπικών 
φρούτων 

2007 10 99 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος εκτός 
Τροπικών φρούτων 

2007 91 10 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα - Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2007 91 30 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα - Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2007 91 90 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα - Εσπεριδοειδή εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος 

2007 99 10 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος - Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση 
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2007 99 20 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος - Πολτοί και πάστες κάστανων 

2007 99 31 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος εκτός Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση εκτός Πολτοί και πάστες 
κάστανων - Κερασιών 

2007 99 33 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος εκτός Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση εκτός Πολτοί και πάστες 
κάστανων - Φραουλών 

2007 99 35 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος εκτός Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση εκτός Πολτοί και πάστες 
κάστανων - Σμέουρων 

2007 99 39 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος εκτός Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που 
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση εκτός Πολτοί και πάστες 
κάστανων εκτός Κερασιών εκτός Φραουλών εκτός Σμέουρων 

2007 99 50 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2007 99 93 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % 
κατά βάρος εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % 
κατά βάρος - Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών 

2007 99 97 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται 
με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών εκτός Παρασκευάσματα 
ομογενοποιημένα εκτός Εσπεριδοειδή εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % 
κατά βάρος εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % 
κατά βάρος εκτός Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών 

2008 11 91 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Αράπικα φιστίκια - Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 
Που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 11 96 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Αράπικα φιστίκια - Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 
Που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Καβουρδισμένα 

2008 11 98 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Αράπικα φιστίκια - Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 
Που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Καβουρδισμένα 

2008 19 12 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο 

2008 19 13 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Καβουρδισμένα αμύγδαλα 
και φιστίκια 
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2008 19 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο εκτός Καβουρδισμένα 
αμύγδαλα και φιστίκια 

2008 19 92 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο 

2008 19 93 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Καβουρδισμένοι καρποί - 
Αμύγδαλα και φιστίκια 

2008 19 95 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Καβουρδισμένοι καρποί 
εκτός Αμύγδαλα και φιστίκια 

2008 19 99 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και 
αναμειγμένα μεταξύ τους - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα - Σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Τροπικοί καρποί. Μείγματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο εκτός Καβουρδισμένοι 
καρποί 

2008 20 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά 
βάρος 

2008 20 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Άλλος 

2008 20 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά 
βάρος 

2008 20 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Άλλος 

2008 20 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος 

2008 20 59 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Άλλος 

2008 20 71 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος 

2008 20 79 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Άλλος 
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2008 20 90 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ανανάς - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

2008 30 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 30 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 30 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα 
που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 30 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα 
που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα 
που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 30 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Φέτες φραπών και γκρέιπ-
φρουτ 

2008 30 55 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Μανταρίνια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα 
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 

2008 30 59 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Φέτες φραπών και γκρέιπ-
φρουτ εκτός Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες 
(clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 

2008 30 71 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Φέτες φραπών και γκρέιπ-
φρουτ 

2008 30 75 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Μανταρίνια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα 
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 

2008 30 79 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Φέτες φραπών και 
γκρέιπ-φρουτ εκτός Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. 
Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών 

2008 30 90 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Εσπεριδοειδή - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

2008 40 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 
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2008 40 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas 

2008 40 21 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 40 29 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas 

2008 40 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

2008 40 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % 
κατά βάρος 

2008 40 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 40 59 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 40 71 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 40 79 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα 
που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 40 90 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Αχλάδια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

2008 50 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 50 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas 

2008 50 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 
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2008 50 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά 
βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas 

2008 50 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά 
βάρος 

2008 50 59 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % 
κατά βάρος 

2008 50 61 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 50 69 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 50 71 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 50 79 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα 
που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 50 92 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 5 kg ή περισσότερο 

2008 50 98 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Βερίκοκα - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - Λιγότερο των 5 kg 

2008 60 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 60 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 60 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 60 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 60 50 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - Που υπερβαίνει το 1 kg 
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2008 60 60 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - Που δεν υπερβαίνει 1 kg 

2008 60 70 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 4,5 kg ή περισσότερο 

2008 60 90 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Κεράσια - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - Λιγότερο των 4,5 kg 

2008 70 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - 
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό 
τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 70 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - 
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 70 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 
εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 70 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 
εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 70 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο - 
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 70 59 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Με προσθήκη αλκοόλης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο εκτός 
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 70 61 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 70 69 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 70 71 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που δεν υπερβαίνει το 1 kg - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 70 79 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που δεν υπερβαίνει το 1 kg εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος 

2008 70 92 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου - 5 kg ή περισσότερο 
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2008 70 98 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines - 
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου - Λιγότερο των 5 kg 

2008 80 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 80 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 80 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 80 39 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 80 50 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 80 70 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 80 90 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Φράουλες - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

2008 93 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 93 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 93 21 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 93 29 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 93 91 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 
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2008 93 93 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες 
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 93 99 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

2008 97 03 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα - Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που υπερβαίνει το 1 kg 

2008 97 05 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα - Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 
που δεν υπερβαίνει το 1 kg 

2008 97 12 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε 
ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas - Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 14 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε 
ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που 
δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas εκτός Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 16 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε 
ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά 
μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas - Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 

2008 97 18 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης - Περιεκτικότητας σε 
ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά 
μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas εκτός Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 

2008 97 32 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας 
σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα 
που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas - Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 
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2008 97 34 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας 
σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα 
που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas εκτός Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 

2008 97 36 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας 
σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas - Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 

2008 97 38 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Με προσθήκη αλκοόλης εκτός Περιεκτικότητας 
σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas εκτός Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων 
των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 

2008 97 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη 
ζάχαρης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Τροπικών 
φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 59 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη 
ζάχαρης - Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός Τροπικών 
φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 72 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη 
ζάχαρης εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Μείγματα 
στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50 % κατά 
βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων - Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 

2008 97 74 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη 
ζάχαρης εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg - Μείγματα 
στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50 % κατά 
βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων εκτός Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων 
των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή 
περισσότερο) 
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2008 97 76 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη 
ζάχαρης εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός 
Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 
50 % κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων - Τροπικών φρούτων 
(συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 78 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Με προσθήκη 
ζάχαρης εκτός Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg εκτός 
Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 
50 % κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων εκτός Τροπικών φρούτων 
(συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 92 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 5 kg ή περισσότερο - Τροπικών φρούτων 
(συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 93 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 5 kg ή περισσότερο εκτός Τροπικών 
φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 94 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 4,5 kg ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 
5 kg - Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 96 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 4,5 kg ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 
5 kg εκτός Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 97 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - Λιγότερο των 4,5 kg - Τροπικών φρούτων 
(συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 

2008 97 98 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 - Μείγματα εκτός Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο - Χωρίς προσθήκη αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - Λιγότερο των 4,5 kg εκτός Τροπικών 
φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και 
τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο) 
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2008 99 11 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης - Ζιγγίβερι - Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas 

2008 99 19 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης - Ζιγγίβερι,  εκτός αυτά Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν 
υπερβαίνει το 11,85 % mas 

2008 99 21 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης - Σταφύλια - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 99 23 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης - Σταφύλια εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος 

2008 99 24 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas - 
Τροπικά φρούτα 

2008 99 28 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas εκτός 
Τροπικά φρούτα 

2008 99 31 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas - Τροπικά φρούτα 

2008 99 34 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια - Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά 
βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas εκτός Τροπικά φρούτα 

2008 99 36 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % 
κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 
- Τροπικά φρούτα 
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2008 99 37 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % 
κατά βάρος - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas 
εκτός Τροπικά φρούτα 

2008 99 38 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % 
κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas - Τροπικά φρούτα 

2008 99 40 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Με προσθήκη 
αλκοόλης εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια εκτός Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % 
κατά βάρος,  εκτός αυτά Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 
11,85 % mas εκτός Τροπικά φρούτα 

2008 99 41 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει 
το 1 kg - Ζιγγίβερι 

2008 99 43 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει 
το 1 kg - Σταφύλια 

2008 99 45 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει 
το 1 kg - Δαμάσκηνα 

2008 99 48 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει 
το 1 kg - Τροπικά φρούτα 

2008 99 49 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει 
το 1 kg εκτός Ζιγγίβερι εκτός Σταφύλια εκτός Δαμάσκηνα εκτός Τροπικά φρούτα 

2008 99 51 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει το 1 kg - Ζιγγίβερι 
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2008 99 63 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει το 1 kg - Τροπικά φρούτα 

2008 99 67 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν 
υπερβαίνει το 1 kg εκτός Ζιγγίβερι εκτός Τροπικά φρούτα 

2008 99 72 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης - Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 
5 kg ή περισσότερο 

2008 99 78 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης - Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου - 
Λιγότερο των 5 kg 

2008 99 99 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της 
διάκρισης 200819 εκτός Καρδιές φοινίκων εκτός Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) εκτός Μείγματα - Χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης εκτός Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου εκτός Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) εκτός 
Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % 

2009 11 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Κατεψυγμένοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν 
υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 11 19 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Κατεψυγμένοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 11 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Κατεψυγμένοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - Αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που 
υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 11 99 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Κατεψυγμένοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 12 00 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Μη κατεψυγμένοι, αξίας Βrix που δεν υπερβαίνει το 20 

2009 19 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Άλλοι - Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν 
υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 19 19 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Άλλοι - Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 19 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Άλλοι - Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 
67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα 
ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 
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2009 19 98 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί πορτοκαλιού - Άλλοι - Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 
67 - Άλλοι 

2009 21 00 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 

2009 29 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 29 19 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 29 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότας 
σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 29 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 31 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Αξίας που 
υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 31 19 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Αξίας που 
υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 31 51 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Λεμονιών - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 31 59 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Λεμονιών - Που δεν περιέχουν πρόσθετα 
ζάχαρα 

2009 31 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Άλλων εσπεριδοειδών - Που περιέχουν 
πρόσθετα ζάχαρα 

2009 31 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Άλλων εσπεριδοειδών - Που δεν περιέχουν 
πρόσθετα ζάχαρα 

2009 39 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας 
που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 39 19 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 39 31 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Που περιέχουν 
πρόσθετα ζάχαρα 

2009 39 39 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Που δεν περιέχουν 
πρόσθετα ζάχαρα 
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2009 39 51 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Λεμονιών - 
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 39 55 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Λεμονιών - 
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 39 59 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Λεμονιών - Που 
δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 39 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Άλλων 
εσπεριδοειδών - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 39 95 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Άλλων 
εσπεριδοειδών - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 39 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Άλλων 
εσπεριδοειδών - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 41 92 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 41 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Που δεν περιέχουν πρόσθετα 
ζάχαρα 

2009 49 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 
30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 49 19 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 49 30 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 49 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 49 93 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 49 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ανανά - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 50 10 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ντομάτας - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 50 90 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί ντομάτας - Άλλοι 

2009 61 10 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Αξίας 
Brix που δεν υπερβαίνει το 30 - Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 
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2009 61 90 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Αξίας 
Brix που δεν υπερβαίνει το 30 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 69 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 69 19 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 69 51 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 
100 kg καθαρού βάρους - Συμπυκνωμένοι 

2009 69 59 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 
100 kg καθαρού βάρους - Άλλοι 

2009 69 71 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά 
100 kg καθαρού βάρους - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 
- Συμπυκνωμένοι 

2009 69 79 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά 
100 kg καθαρού βάρους - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 
- Άλλοι 

2009 69 90 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) - Άλλοι - 
Αξίας Βrix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά 
100 kg καθαρού βάρους - Άλλοι 

2009 71 20 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 71 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 - Που δεν περιέχουν πρόσθετα 
ζάχαρα 

2009 79 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 
22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 79 19 
Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Άλλοι 

2009 79 30 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 79 91 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 79 98 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί μήλων - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι εκτός Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 81 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που υπερβαίνει 
το 67 - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 
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2009 81 19 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που υπερβαίνει 
το 67 - Άλλοι 

2009 81 31 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που δεν 
υπερβαίνει το 67 - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν 
πρόσθετα ζάχαρα 

2009 81 51 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που δεν 
υπερβαίνει το 67 - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 81 59 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που δεν 
υπερβαίνει το 67 - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος 

2009 81 95 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που δεν 
υπερβαίνει το 67 - Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα - Χυμοί φρούτου του είδους 
Vaccinium macrocarpon 

2009 81 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Καρποί των φυτών airelles, myrtilles  
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) - Αξίας Brix που δεν 
υπερβαίνει το 67 - Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα - Άλλοι 

2009 89 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - 
Χυμοί αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 89 19 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - 
Χυμοί αχλαδιών - Άλλοι 

2009 89 34 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Χυμοί από τροπικά φρούτα 

2009 89 35 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Άλλοι 

2009 89 36 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Χυμοί από τροπικά φρούτα 

2009 89 38 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Άλλοι 

2009 89 50 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Χυμοί αχλαδιών - Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν 
πρόσθετα ζάχαρα 

2009 89 61 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Χυμοί αχλαδιών - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 89 63 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Χυμοί αχλαδιών - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά 
βάρος 
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2009 89 69 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Χυμοί αχλαδιών - Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 89 71 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 
- Χυμοί κερασιών 

2009 89 73 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 
- Χυμοί από τροπικά φρούτα 

2009 89 79 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 
- Άλλοι 

2009 89 85 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος - Χυμοί 
από τροπικά φρούτα 

2009 89 86 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος - Άλλοι 

2009 89 88 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος - Χυμοί 
από τροπικά φρούτα 

2009 89 89 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος - Άλλοι 

2009 89 96 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα - Χυμοί κερασιών 

2009 89 97 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα - Χυμοί από τροπικά φρούτα 

2009 89 99 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού - Άλλοι - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - 
Άλλοι - Άλλοι - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα - Άλλοι 

2009 90 11 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Μείγματα χυμού μήλων και χυμού 
αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 90 19 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 - Μείγματα χυμού μήλων και χυμού 
αχλαδιών εκτός Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 90 21 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων και 
χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 90 29 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων και 
χυμού αχλαδιών εκτός Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους 

2009 90 31 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - Μείγματα χυμού μήλων και 
χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότας 
σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 
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2009 90 39 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 - Μείγματα χυμού μήλων και 
χυμού αχλαδιών εκτός Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και 
περιεκτικότας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 

2009 90 41 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Μείγματα χυμού 
εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 90 49 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Μείγματα χυμού 
εσπεριδοειδών και χυμού ανανά,  εκτός αυτά Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 90 51 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 90 59 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά,  εκτός αυτά Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 90 71 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος 

2009 90 73 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος 

2009 90 79 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους - Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 

2009 90 92 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος - Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 

2009 90 94 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 
30 % κατά βάρος εκτός Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 

2009 90 95 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος - Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 

2009 90 96 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει 
το 30 % κατά βάρος εκτός Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα 
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2009 90 97 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα - Μείγματα χυμών 
από τροπικά φρούτα 

2009 90 98 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών - Μείγματα χυμών - Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67 εκτός Μείγματα χυμού μήλων 
και χυμού αχλαδιών - Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους εκτός Μείγματα 
χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά - Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα εκτός Μείγματα 
χυμών από τροπικά φρούτα 

2204 10 11 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Καμπανίτης 

2204 10 13 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Cava 

2204 10 15 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Prosecco 

2204 10 91 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Asti spumante 

2204 10 93 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Καμπανίτης εκτός Cava εκτός Prosecco εκτός 
Asti spumante 

2204 10 94 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 

2204 10 96 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη - Άλλα ποικιλιακά κρασιά 

2204 10 98 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Κρασιά αφρώδη εκτός Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά 

2204 21 06 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l - Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 

2204 21 07 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l - Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 

2204 21 08 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l - Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Άλλα ποικιλιακά κρασιά 

2204 21 09 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l - Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) εκτός Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά 
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2204 21 11 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Alsace (Αλσατίας) 

2204 21 12 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Bordeaux (Μπορντό) 

2204 21 13 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Bourgogne (Βουργουνδίας) 

2204 21 17 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Val de Loire 

2204 21 18 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Mosel 

2204 21 19 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Pfalz (Παλατινάτου) 

2204 21 22 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης) 
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2204 21 23 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Tokaj 

2204 21 24 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Lazio 

2204 21 26 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Toscana (Τοσκάνης) 

2204 21 27 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Trentino, Alto Adige και Friuli 

2204 21 28 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Veneto 

2204 21 31 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Sicilia 

2204 21 32 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Vinho Verde 
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2204 21 34 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Penedés 

2204 21 36 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Rioja 

2204 21 37 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά - Valencia 

2204 21 38 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) - Κρασιά λευκά εκτός Alsace (Αλσατίας) εκτός Bordeaux (Μπορντό) εκτός 
Bourgogne (Βουργουνδίας) εκτός Val de Loire εκτός Mosel εκτός Pfalz (Παλατινάτου) εκτός 
Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης) εκτός Tokaj εκτός Lazio εκτός Toscana (Τοσκάνης) εκτός Trentino, 
Alto Adige και Friuli εκτός Veneto εκτός Sicilia εκτός Vinho Verde εκτός Penedés εκτός Rioja εκτός 
Valencia 

2204 21 42 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Bordeaux (Μπορντό) 

2204 21 43 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Bourgogne (Βουργουνδίας) 
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2204 21 44 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Beaujolais 

2204 21 46 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Vallée du Rhône 

2204 21 47 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Languedoc-Roussillon 

2204 21 48 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Val de Loire 

2204 21 61 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Sicilia 

2204 21 62 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Piemonte 

2204 21 66 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Toscana (Τοσκάνης) 
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2204 21 67 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Trentino και Alto Adige 

2204 21 68 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Veneto 

2204 21 69 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Dão, Bairrada και Douro 

2204 21 71 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Navarra 

2204 21 74 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Penedés 

2204 21 76 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Rioja 

2204 21 77 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά - Valdepeñas 
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2204 21 78 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Κρασιά λευκά εκτός Bordeaux (Μπορντό) εκτός Bourgogne 
(Βουργουνδίας) εκτός Beaujolais εκτός Vallée du Rhône εκτός Languedoc-Roussillon εκτός Val de 
Loire εκτός Sicilia εκτός Piemonte εκτός Toscana (Τοσκάνης) εκτός Trentino και Alto Adige εκτός 
Veneto εκτός Dão, Bairrada και Douro εκτός Navarra εκτός Penedés εκτός Rioja εκτός Valdepeñas 

2204 21 79 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά λευκά 

2204 21 80 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά λευκά 

2204 21 81 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά 
λευκά 

2204 21 82 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά 
λευκά 

2204 21 83 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα 
ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 
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2204 21 84 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα 
ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 21 85 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά Madeira και 
μοσχάτο Setubal 

2204 21 86 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Xérès 

2204 21 87 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασί Marsala 

2204 21 88 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασί Σάμου και 
Μοσχάτο Λήμνου 

2204 21 89 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασί Porto 
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2204 21 90 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά Madeira και 
μοσχάτο Setubal εκτός Xérès εκτός Κρασί Marsala εκτός Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου εκτός 
Κρασί Porto 

2204 21 91 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 

2204 21 93 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά λευκά 

2204 21 94 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά λευκά 

2204 21 95 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 21 96 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 21 97 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 
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2204 21 98 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που 
παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια 
συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε 
θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, 
τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 10 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l - Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar 

2204 22 22 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Bordeaux (Μπορντό) 

2204 22 23 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Bourgogne (Βουργουνδίας) 

2204 22 24 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Beaujolais 

2204 22 26 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Vallée du Rhône 

2204 22 27 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Languedoc-Roussillon 
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2204 22 28 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Val de Loire 

2204 22 32 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Piemonte 

2204 22 33 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Tokaj 

2204 22 38 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Bordeaux (Μπορντό) εκτός Bourgogne 
(Βουργουνδίας) εκτός Beaujolais εκτός Vallée du Rhône εκτός Languedoc-Roussillon εκτός Val de 
Loire εκτός Piemonte εκτός Tokaj - Κρασιά λευκά 

2204 22 78 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Bordeaux (Μπορντό) εκτός Bourgogne 
(Βουργουνδίας) εκτός Beaujolais εκτός Vallée du Rhône εκτός Languedoc-Roussillon εκτός Val de 
Loire εκτός Piemonte εκτός Tokaj εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 79 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά λευκά 
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2204 22 80 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 81 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Άλλα ποικιλιακά 
κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 22 82 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Άλλα ποικιλιακά 
κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 83 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 22 84 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 85 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 
- Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 
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2204 22 86 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 
- Xérès 

2204 22 88 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 
- Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 

2204 22 90 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 
εκτός Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal εκτός Xérès εκτός Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 

2204 22 91 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 

2204 22 93 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά λευκά 

2204 22 94 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 95 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 
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2204 22 96 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 22 97 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 22 98 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης - Σε δοχεία με περιεχόμενο που 
υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη 
διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που 
συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται 
αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του 
ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 29 10 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l - Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε 
φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar 

2204 29 22 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Bordeaux 
(Μπορντό) 

2204 29 23 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Bourgogne 
(Βουργουνδίας) 

2204 29 24 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Beaujolais 
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2204 29 26 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Vallée du 
Rhône 

2204 29 27 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Languedoc-
Roussillon 

2204 29 28 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Val de Loire 

2204 29 32 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - Piemonte 

2204 29 38 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Bordeaux 
(Μπορντό) εκτός Bourgogne (Βουργουνδίας) εκτός Beaujolais εκτός Vallée du Rhône εκτός 
Languedoc-Roussillon εκτός Val de Loire εκτός Piemonte - Κρασιά λευκά 

2204 29 78 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Bordeaux 
(Μπορντό) εκτός Bourgogne (Βουργουνδίας) εκτός Beaujolais εκτός Vallée du Rhône εκτός 
Languedoc-Roussillon εκτός Val de Loire εκτός Piemonte εκτός Κρασιά λευκά 
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2204 29 79 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά λευκά 

2204 29 80 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά 
λευκά 

2204 29 81 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 29 82 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol - Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 29 83 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι 
με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 29 84 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εκτός Οίνοι 
με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 
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2204 29 85 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 

2204 29 86 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Xérès 

2204 29 88 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 

2204 29 90 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
υπερβαίνει το 15 % vol - Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal εκτός Xérès 
εκτός Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 

2204 29 91 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
υπερβαίνει το 15 % vol εκτός Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 

2204 29 93 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Οίνοι με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) - Κρασιά λευκά 
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2204 29 94 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Οίνοι με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Κρασιά 
λευκά 

2204 29 95 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Άλλα ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά 
λευκά 

2204 29 96 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Άλλα ποικιλιακά κρασιά εκτός 
Κρασιά λευκά 

2204 29 97 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Οίνοι με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα 
ποικιλιακά κρασιά - Κρασιά λευκά 

2204 29 98 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του 
οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο 
που δεν υπερβαίνει τα 2 l εκτός Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 10 l εκτός Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται 
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή 
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν 
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη 
των 3 bar,  εκτός αυτά Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Οίνοι με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) εκτός Άλλα 
ποικιλιακά κρασιά εκτός Κρασιά λευκά 

2204 30 10 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλοι μούστοι σταφυλιών - Που έχουν 
υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της 
προσθήκης αλκοόλης 

2204 30 92 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλοι μούστοι σταφυλιών - Άλλοι - 
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm³ σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 
1 % vol ή λιγότερο - Συμπυκνωμένοι 

2204 30 94 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλοι μούστοι σταφυλιών - Άλλοι - 
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm³ σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 
1 % vol ή λιγότερο - Άλλοι 

2204 30 96 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλοι μούστοι σταφυλιών - Άλλοι - Άλλοι - 
Συμπυκνωμένοι 

2204 30 98 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. 
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 - Άλλοι μούστοι σταφυλιών - Άλλοι - Άλλοι - 
Άλλοι 
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2206 00 10 
Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού - Κρασί δευτερίας (piquette) 

2206 00 31 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού εκτός Κρασί δευτερίας 
(piquette) - Αφρώδη - Μηλίτης και απίτης 

2206 00 39 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού εκτός Κρασί δευτερίας 
(piquette) - Αφρώδη εκτός Μηλίτης και απίτης 

2206 00 51 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού εκτός Κρασί δευτερίας 
(piquette) - Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που δεν υπερβαίνει τα 2 l - 
Μηλίτης και απίτης 

2206 00 59 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού εκτός Κρασί δευτερίας 
(piquette) - Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 
εκτός Μηλίτης και απίτης 

2206 00 81 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού εκτός Κρασί δευτερίας 
(piquette) - Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που υπερβαίνει τα 2 l - 
Μηλίτης και απίτης 

2206 00 89 

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών 
που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη 
αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού εκτός Κρασί δευτερίας 
(piquette) - Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που υπερβαίνει τα 2 l εκτός 
Μηλίτης και απίτης 

2209 00 11 
Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ - Ξίδι από κρασί, που 
παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

2209 00 19 
Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ - Ξίδι από κρασί, που 
παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που υπερβαίνει τα 2 l 

2209 00 91 
Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ - Άλλα, που 
παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 

2209 00 99 
Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ - Άλλα, που 
παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο - Που υπερβαίνει τα 2 l 

2301 10 00 

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια 
ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών - Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών 

2302 10 10 
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Καλαμποκιού - Των 
οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος 

2302 10 90 
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Καλαμποκιού εκτός 
Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος 

2302 30 10 

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Σιταριού - Των 
οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η 
αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει 
το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το 
κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά 
βάρος 

2302 30 90 

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Σιταριού εκτός Των 
οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η 
αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει 
το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το 
κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά 
βάρος 

2302 40 02 
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Άλλων δημητριακών - 
Ρυζιού - Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος 
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2302 40 08 
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Άλλων δημητριακών - 
Ρυζιού εκτός Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος 

2302 40 10 

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Άλλων δημητριακών 
εκτός Ρυζιού - Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και 
των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, 
δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει 
περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή 
ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος 

2302 40 90 

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Άλλων δημητριακών 
εκτός Ρυζιού εκτός Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά 
βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 
0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που 
έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση 
ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος 

2302 50 00 
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το 
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών - Λοβοφόρων φυτών 

2303 10 11 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα - 
Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη - Ανώτερης του 40 % κατά βάρος 

2303 10 19 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα - 
Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη - Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος 

2303 10 90 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα 
εκτός Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά 
μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη 

2303 20 10 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας - Πολτοί τεύτλων 

2303 20 90 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας εκτός Πολτοί τεύτλων 

2303 30 00 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων - Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή 
οινοπνευματοποιίας 

2304 00 00   

2305 00 00   

2306 10 00 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Σπερμάτων 
βαμβακιού 

2306 20 00 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Σπερμάτων 
λιναριού 

2306 30 00 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Σπερμάτων 
ηλιοτρόπιου 

2306 41 00 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Αγριογογγύλης ή 
αγριοκράμβης - Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό 
οξύ 

2306 49 00 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Αγριογογγύλης ή 
αγριοκράμβης εκτός Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε 
ερουκικό οξύ 

2306 50 00 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Καρυδιών 
κοκοφοίνικα ή κοπρά 
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2306 60 00 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 - Καρυδιών ή 
αμυγδάλων φοίνικα 

2306 90 05 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 εκτός Σπερμάτων 
βαμβακιού εκτός Σπερμάτων λιναριού εκτός Σπερμάτων ηλιοτρόπιου εκτός Αγριογογγύλης ή 
αγριοκράμβης εκτός Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά εκτός Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα - Φύτρων 
καλαμποκιού 

2306 90 11 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 εκτός Σπερμάτων 
βαμβακιού εκτός Σπερμάτων λιναριού εκτός Σπερμάτων ηλιοτρόπιου εκτός Αγριογογγύλης ή 
αγριοκράμβης εκτός Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά εκτός Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα εκτός 
Φύτρων καλαμποκιού - Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου - Που 
έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3 % 

2306 90 19 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 εκτός Σπερμάτων 
βαμβακιού εκτός Σπερμάτων λιναριού εκτός Σπερμάτων ηλιοτρόπιου εκτός Αγριογογγύλης ή 
αγριοκράμβης εκτός Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά εκτός Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα εκτός 
Φύτρων καλαμποκιού - Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου - Που 
έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 % 

2306 90 90 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305 εκτός Σπερμάτων 
βαμβακιού εκτός Σπερμάτων λιναριού εκτός Σπερμάτων ηλιοτρόπιου εκτός Αγριογογγύλης ή 
αγριοκράμβης εκτός Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά εκτός Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα εκτός 
Φύτρων καλαμποκιού - Άλλοι 

2307 00 11 
Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη - Οινολάσπες - Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 
7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25 % κατά βάρος 

2307 00 19 
Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη - Οινολάσπες εκτός Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 
7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25 % κατά βάρος 

2307 00 90 Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη - Τρυγιά ακάθαρτη 

2308 00 11 

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών 
(τσίπουρα) - Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3 % mas και περιεκτικότητα 
σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40 % κατά βάρος 

2308 00 19 

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών 
(τσίπουρα),  εκτός αυτά Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3 % mas και 
περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40 % κατά βάρος 

2308 00 40 

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Βελανίδια και ινδικά κάστανα; Υπολείμματα 
από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών 

2308 00 90 

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών 
(τσίπουρα) εκτός Βελανίδια και ινδικά κάστανα; Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από 
των σταφυλιών 

2309 10 11 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό 
κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν 
τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 

2309 10 13 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό 
κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης 
ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 
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2309 10 15 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό 
κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης 
ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 % 

2309 10 19 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό 
κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης 
ή ανώτερης του 75 % 

2309 10 31 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και 
κατώτερης ή ίσης του 30 % - Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια 
προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 

2309 10 33 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και 
κατώτερης ή ίσης του 30 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή 
ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

2309 10 39 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και 
κατώτερης ή ίσης του 30 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή 
ανώτερης του 50 % 

2309 10 51 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 % - Που δεν 
περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος 
κατώτερο του 10 % 

2309 10 53 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 % - 
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης 
του 50 % 

2309 10 59 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 % - 
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % 

2309 10 70 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα - 
Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα 
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2309 10 90 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων - Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση,  εκτός αυτά Που περιέχουν κάθε είδους 
άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις 
διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα 

2309 90 20 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Προϊόντα που περιγράφονται στη 
συμπληρωματική σημείωση 5 του παρόντος κεφαλαίου 

2309 90 31 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Που δεν περιέχουν 
γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 
10 % 

2309 90 33 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

2309 90 35 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 % 

2309 90 39 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους 
ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 % - Περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 % 

2309 90 41 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα 
κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 % - Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά 
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 

2309 90 43 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα 
κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

2309 90 49 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα 
κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % 
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2309 90 51 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα 
κάθε είδους ανώτερης του 30 % - Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν 
τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 

2309 90 53 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα 
κάθε είδους ανώτερης του 30 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή 
ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 

2309 90 59 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή 
μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα 
κάθε είδους ανώτερης του 30 % - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή 
ανώτερης του 50 % 

2309 90 70 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα - Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή 
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 
και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή 
σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

2309 90 91 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εκτός Τροφές για 
σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση - Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα 
προμείγματα,  εκτός αυτά Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, 
μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 
17024090, 17029050 και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα - Πολτοί τεύτλων με προσθήκη 
μελάσας 

2401 10 35 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων - Καπνά light air cured 

2401 10 60 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων - Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 

2401 10 70 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων - Καπνά dark air cured 

2401 10 85 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων - Καπνά flue cured 

2401 10 95 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων εκτός Καπνά light air cured εκτός Καπνά sun cured ανατολικού τύπου εκτός 
Καπνά dark air cured εκτός Καπνά flue cured 

2401 20 35 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά με μερική ή 
ολική αφαίρεση των μίσχων - Καπνά light air cured 

2401 20 60 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά με μερική ή 
ολική αφαίρεση των μίσχων - Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 

2401 20 70 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά με μερική ή 
ολική αφαίρεση των μίσχων - Καπνά dark air cured 

2401 20 85 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά με μερική ή 
ολική αφαίρεση των μίσχων - Καπνά flue cured 

2401 20 95 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Καπνά με μερική ή 
ολική αφαίρεση των μίσχων εκτός Καπνά light air cured εκτός Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 
εκτός Καπνά dark air cured εκτός Καπνά flue cured 

2401 30 00 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού - Απορρίμματα 
καπνού 

4501 10 00 
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε 
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη - Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος 

4501 90 00 
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε 
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη εκτός Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος 
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5301 10 00 
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από 
λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) - Λινάρι 
ακατέργαστο ή μουσκεμένο 

5301 21 00 

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από 
λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) - Λινάρι 
σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο - 
Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο 

5301 29 00 

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από 
λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) - Λινάρι 
σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο - 
Άλλο 

5301 30 00 
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από 
λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) - Στουπιά και 
απορρίμματα από λινάρι 

5302 10 00 
Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και 
απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα 
ξεφτίδια) - Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 

5302 90 00 
Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και 
απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα 
ξεφτίδια) εκτός Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 

 


