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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(προηγ.) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(νέο) 

 

Η παράγραφος 1 καταργείται   Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 2 καταργείται   Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 3 καταργείται   Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 4 τροποποιείται με την παράγραφο 1 Σε μειωμένο συντελεστή υπάγονται πλέον μόνο κρέατα από χοιροειδή, 

προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα. Εξαιρούνται τα 

παραπροϊόντα σφαγίων, κρέατα αλλιώς παρασκευασμένα ή 

επεξεργασμένα 

Η παράγραφος 5 τροποποιείται με την  παράγραφο 2 Σε μειωμένο συντελεστή υπάγονται πλέον μόνο ψάρια, φιλέτα και σάρκα 

ψαριών και από τα μαλάκια μόνο καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

Η παράγραφος 6 τροποποιείται με την παράγραφο 3 Σε μειωμένο συντελεστή υπάγεται το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα 

βούτυρα, τα αυγά και το μέλι 

Η παράγραφος 7 καταργείται  Τα είδη υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 8 τροποποιείται με την  παράγραφο 4 Σε μειωμένο συντελεστή υπάγονται πλέον μόνο τα είδη της Δ.Κ 0602 

(φυτά ζωντανά, μοσχεύματα και μπόλια) 

Η παράγραφος 9 καταργείται  Άνθη και άλλα μέρη φυτών υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 10 τροποποιείται με την παράγραφο 5 Σε μειωμένο συντελεστή δεν υπάγονται πλέον τα είδη της Δ.Κ 0714 

Η παράγραφος 11 τροποποιείται με την παράγραφο 6 Σε μειωμένο συντελεστή δεν υπάγονται πλέον τα είδη της Δ.Κ 0814 

Η παράγραφος 12 καταργείται  Καφές, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 13 παραμένει ως  παράγραφος 7 Δημητριακά παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 

Η παράγραφος 14 παραμένει ως παράγραφος 8 Προϊόντα αλευροποιϊας και άμυλα παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 15 καταργείται  Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί υπάγονται σε κανονικό 

συντελεστή 

Η παράγραφος 16 καταργείται  Τα είδη υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 17 καταργείται  Τα είδη υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(προηγ.) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(νέο) 

 

Η παράγραφος 18 καταργείται  Τα είδη (κτηνοτροφικά προϊόντα) υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 19 καταργείται  Μαστίχα, πηκτικές ύλες, πηκτικές και πηκτινικές ενώσεις υπάγονται σε 

κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 20 καταργείται  Τα είδη (διάφορα έλαια) υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 21 τροποποιείται με την παράγραφος 9 Το ελαιόλαδο παραμένει σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 

Η παράγραφος 22 καταργείται  Τα είδη (λίπη και λάδια ζωϊκά ή φυτικά) υπάγονται σε κανονικό 

συντελεστή  

Η παράγραφος 23 καταργείται  Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, μαλακοστράκων, μαλακίων 

υπάγονται σε κανονικό συντελεστή  

Η παράγραφος 24 καταργείται  Ζάχαρη και ζαχαρώδη παρασκευάσματα (τσίχλες, καραμέλες κ.λ.π) 

υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 25 καταργείται  Κακάο και παρασκευάσματα κακάου (σοκολάτες, γλυκά με σοκολάτα 

κ.λ.π) υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 26 τροποποιείται με την παράγραφος 10 Σε μειωμένο συντελεστή υπάγονται πλέον μόνο τα παρασκευάσματα για 

τη διατροφή των παιδιών, τα ζυμαρικά (όχι ψημένα ή αλλιώς 

παρασκευασμένα), το ψωμί (χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και άλλης 

επεξεργασίας) και οι κάψουλες που χρησιμοποιούνται για φάρμακα 

Η παράγραφος 27 καταργείται  Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών, φρούτων κ.λ.π υπάγονται σε 

κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 28 καταργείται  Παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 29 παραμένει ως παράγραφος 11 Τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, μη αεριούχα, παραμένουν σε 

μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 30 καταργείται  Τα είδη υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 31 καταργείται  Ξύδια και υποκατάστατα αυτών υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(προηγ.) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(νέο) 

 

Η παράγραφος 32 καταργείται  Απορρίματα βιομηχανιών διατροφής και τροφές για ζώα υπάγονται σε 

κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 33 καταργείται  Αλάτι και θαλασσινό νερό υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 34 καταργείται  Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 35 καταργείται  Σορβιτόλη, γλυκιτόλη, γλουταμινικό οξύ, ζαχαρίνη και ινοσινικό οξύ 

υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 36 

(πρώτο εδάφιο) 

παραμένει ως παράγραφος 12 Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 30 παραμένουν σε 

μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 36 

(δεύτερο εδάφιο) 

τροποποιείται με την   παράγραφο 13 Φάρμακα και εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου υπάγονται σε 

μειωμένο συντελεστή 6% 

Η παράγραφος 37 καταργείται  Λιπάσματα υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 38 καταργείται  Μείγματα ευωδών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες των 

ειδών διατροφής υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 39 καταργείται  Εντομοκτόνα και λοιπά είδη υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 40 καταργείται  Προφυλακτικά από καουτσούκ υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 41 καταργείται  Καυσόξυλα υπάγονται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 42 καταργείται  Σερβιέτες και παρόμοια είδη υγειινής προστασίας της γυναίκας υπάγονται 

σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 43 τροποποιείται με την   παράγραφο 14 Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 6% 

Η παράγραφος 44 παραμένει ως  παράγραφος 15 Ορισμένα είδη για την εξυπηρέτηση αναπήρων παραμένουν σε μειωμένο 

συντελεστή 

Η παράγραφος 45 καταργείται  Ορισμένα είδη για την εξυπηρέτηση αναπήρων υπάγονται σε κανονικό 

συντελεστή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(προηγ.) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(νέο) 

 

Η παράγραφος 46 Καταργείται  Αυτοκίνητα για την μεταφορά αναπήρων υπάγονται σε κανονικό 

συντελεστή 

Η παράγραφος 47 παραμένει ως  παράγραφος 16  Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους 

παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 48 παραμένει ως  παράγραφος 17 Τα είδη (καθετήρες, σύριγγες κ.λ.π) παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 49 παραμένει ως  παράγραφος 18 Είδη και συσκευές ορθοπεδικής παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 50 παραμένει ως  παράγραφος 19 Η παράδοση νερού παραμένει σε μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 51 καταργείται  Παράδοση αγαθών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς υπάγεται σε 

κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 52 καταργείται  Παράδοση κατοικιών υπάγεται σε κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 53  καταργείται  Εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων υπάγονται σε 

κανονικό συντελεστή 

Η παράγραφος 54 καταργείται  Παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας υπάγονται σε κανονικό 

συντελεστή εφόσον πραγματοποιούνται από τον ίδιο το δημιουργό τους 

Η παράγραφος 55 παραμένει ως  παράγραφος 20 Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο παραμένουν σε μειωμένο 

συντελεστή  

Η παράγραφος 56 παραμένει ως  παράγραφος 21  Είδη για αναπήρους παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή  

Η παράγραφος 57 παραμένει ως παράγραφος 22 Είδη για αναπήρους παραμένουν σε μειωμένο συντελεστή (έχουν 

προσδιορισθεί οι σχετικές δασμολογικές κλάσεις) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΑΡ. ΙΙΙ Ν.2960/00 

α/α 
προηγ. 
Παρ. 

ΙΙΙ 

Προηγ. Συντ. 13% (ή 6,5%) 
 

Δ.Κ. α/α 
νέου 
Παρ. 

ΙΙΙ 

 
 

Παραμονή σε  13% (ή 6%) 

Δ.Κ. Μετάβαση σε 23% Δ.Κ. 

1. Ορισμένα ζώα ζωντανά ΕΧ0101 
0102 
0103 
0104 

---- ---- ---- Ως έχει 0101 έως 
0104 
 

2. Ορισμένα ζώα ζωντανά 0105 ---- ---- ---- Ως έχει 0105 

3. Ορισμένα ζώα ζωντανά ΕΧ0106 ---- ---- ---- Ως έχει 0106 

4. Κρέατα και 
παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα 

0201 έως 
και 0210 
 

1. Κρέατα χοιροειδών, 
προβατοειδών, αιγοειδών, 
πετεινών, κότας, γαλοπούλας, 
κουνελιού, νωπά, με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα.  
 

0203 
 0204 
ΕΧ0207 
ΕΧ0208 

Βοοειδή. Παραπροϊόντα 
σφαγίων. Κρέατα αλλιώς 
παρασκευασμένα ή 
επεξεργασμένα. 

0201 
0202 
0206 
ΕΧ0207 
ΕΧ0208 
0209 
0210 

5. Ψάρια, μαλακόστρακα, 
ασπόνδυλα υδρόβια 

ΕΧ0301, 
0302 έως 
και 0307 

2. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα 
ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και 
σουπιές, νωπά, με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 

0302 
ΕΧ0303 
ΕΧ0304 
ΕΧ0307 

Συκώτια, αυγά και σπέρματα 
ψαριών. Ψάρια αλλιώς 
παρασκευασμένα ή 
επεξεργασμένα. Μαλακόστρακα. 
Άλλα μαλάκια. Αλεύρια και 
σκόνες, συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή σβόλων. 

ΕΧ0303 
ΕΧ0304 
0305 
0306 
ΕΧ0307 
0308 

6. Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας, αυγά 
πτηνών, προϊόντα 
βρώσιμα ζωικής 
προέλευσης, μέλι 
φυσικό. 

0401 έως 
και 0410 

3. Ως έχει πλην των λοιπών 
προϊόντων ζωικής προέλευσης  

0401 έως 
0409 

Λοιπά προϊόντα ζωικής 
προέλευσης 

0410 
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7. Έντερα, κύστες κλπ… 0504 
0511 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει  0504 
0511 

8.  Βολβοί, ρίζες κλπ., φυτά 
φυτωρίου, άλλα φυτά 
ζωντανά και ρίζες, 
μοσχεύματα, μπόλια, 
φύτρα μανιταριών 
 

0601 
0602 

4. Άλλα φυτά ζωντανά, ρίζες αυτών, 
μοσχεύματα και μπόλια 

0602 Βολβοί, ρίζες κλπ., φυτά 
φυτωρίου κλπ. 

0601 

9. Άνθη και μπουμπούκια, 
φυλλώματα, φύλλα κλπ., 
διακοσμητικά 

ΕΧ0603 
ΕΧ0604 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει ΕΧ0603 
ΕΧ0604 

10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και 
κόνδυλοι, βρώσιμα 

0701 έως 
και 0714 

5. Ως έχει πλην της 0714 (ρίζες 
μανιόκας, σαλεπιού κλπ…) 

0701 έως 
και 0713 

Ρίζες μανιόκας, σαλεπιού κλπ 0714 

11. Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα, φλούδες 

0801 έως 
και 0814 

6. Καρποί και φρούτα βρώσιμα 0801 έως 
και 0813 

Φλούδες εσπεριδοειδών κλπ.  0814 

12. Καφές, τσάι, μπαχαρικά 0901 έως 
και 0910 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 0901 έως 
και 0910 

13. Δημητριακά 1001 έως 
και 1008 

7. Ως έχει  1001 έως 
και 1008 

---- ---- 

14. Προϊόντα αλευροποιίας, 
άμυλα 

1101 έως 
και 1106, 
ΕΧ1108 

8. Ως έχει 1101 έως 
και 1106, 
ΕΧ1108 

---- ---- 

15. Σπέρματα, σπόροι και 
καρποί, κοπρά, αλεύρια 
από σπέρματα 

1201 έως 
και 1209 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1201-
1209 

16. Αρτεμισία, βασιλικός κλπ. ΕΧ1211 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1211 

17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα 
κλπ., για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

ΕΧ1212 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1212 

18. Άχυρα, γογγύλια, τεύτλα 
κλπ., κτηνοτροφικά 

1213 
1214 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1213 
1214 
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19. Μαστίχα, πηκτικές ύλες ΕΧ1301 
ΕΧ1302 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1301, 
1302 

20. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, 
βαμβακέλαιο κλπ. 

1507 
1508 
ΕΧ1512 
ΕΧ1515 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1507 
1508 
1512 
1515 

21. Ελαιόλαδο 1509 
1510 

9. Ως έχει 1509 
1510 

---- ---- 

22. Λίπη και λάδια 
υδρογονωμένα, 
μαργαρίνη, μείγματα 
βρώσιμα από λίπη και 
λάδια 

ΕΧ1516 
1517 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1516 
1517 

23. Διάφορα 
παρασκευάσματα 
κρεάτων ή ψαριών 

1601 έως 
και 1605 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1601 έως 
και 1605 

24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη 
παρασκευάσματα 

1701 έως 
και 1704 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει Όλο το 
κεφ. 17 

25. Κακάο και 
παρασκευάσματα αυτού 

1801 έως 
και 1806 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 1801 έως 
και 1806 

26. Παρασκευάσματα 
διάφορα, είδη 
ζαχαροπλαστικής 

1901 έως 
και 1905 

10. Παρασκευάσματα για τη διατροφή 
των παιδιών. Ζυμαρικά απλά. 
Ψωμί απλό. Κάψουλες για 
φάρμακα. 

ΕΧ1901 
ΕΧ1902 
ΕΧ1905 

Άλλα παρασκευάσματα της 1901. 
Ψωμί με προσθήκες ή αλλιώς 
επεξεργασμένο. Φρυγανιές. 
Μπισκότα. Λοιπά είδη αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής. 

ΕΧ1901 
ΕΧ1902 
1903 
1904 
ΕΧ1905 

27. Παρασκευάσματα 
λαχανικών 

2001 έως 
και 2008 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2001 έως 
και 2008 

28. Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής 

2101 έως 
και 2105, 
ΕΧ2106 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2101 έως 
και 2106 

29. Νερά χωρίς προσθήκες, 
μη αεριούχα 

ΕΧ2201 11. Ως έχει ΕΧ2201 ---- ---- 
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30. Καφέδες και αφεψήματα 
κάθε είδους από 
υπηρεσίες εστίασης 

ΕΧ2202 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2202 

31. Ξύδια και υποκατάστατα, 
βρώσιμα 

2209 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2209 

32. Απορρίμματα 
βιομηχανιών διατροφής, 
τροφές για ζώα 

2301 έως 
και 2309 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει Όλο το 
κεφ.23 

33. Αλάτι ΕΧ2501 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2501 

34. Ραδιενεργά ΕΧ2844 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2844 

35. Σορβιτόλη κλπ. ΕΧ2905 
ΕΧ2922 
ΕΧ2925 
ΕΧ2934 
ΕΧ3824 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 2905 
2922 
2925 
2934 
3824 

36α) Φαρμακευτικά προϊόντα 
(γενικά): 13% 

3001 έως 
και 3006 
 

12. Ως έχει (13%) 3001 έως 
και 3006  
 

---- ---- 

36β) Εμβόλια – φάρμακα για 
την ιατρική του 
ανθρώπου: 6,5% 

ΕΧ3002, 
ΕΧ3003, 
ΕΧ3004 

13. Ως έχει (6%) ΕΧ3002, 
ΕΧ3003, 
ΕΧ3004 

---- ---- 

37. Λιπάσματα 3101 έως 
και 3105 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει Όλο το 
κεφ.31 

38. Μείγματα ευωδών 
ουσιών 

ΕΧ3302 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 3302 

39. Εντομοκτόνα κλπ. πλην 
αυτών για οικιακές 
χρήσεις 

ΕΧ3808 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 3808 

40. Προφυλακτικά ΕΧ4014 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 4014 
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41. Καυσόξυλα ΕΧ4401 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 4401 

42. Σερβιέτες, ταμπόν ΕΧ9619 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 9619 

43. Βιβλία, έντυπα, 
λευκώματα για παιδιά, 
μουσική, χάρτες. Βιβλία, 
εφημερίδες και 
περιοδικά στο 6,5% 

4901 έως 
και 4905 

14. Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 
βιβλία για παιδιά (6%) 

ΕΧ4901 
4902 
ΕΧ4903 

Όλα τα λοιπά έντυπα είδη του 
κεφαλαίου 49 

ΕΧ4901, 
4902, 
ΕΧ4903, 
4904, 
4905 

44. Ανυψωτικά για 
αναπήρους 

ΕΧ8428 15. Ως έχει ΕΧ8428 ---- ---- 

45. Γραφομηχανές BRAILLE ΕΧ8469 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 8469 

46. Αυτοκίνητα>=10 θέσεων 
για αναπήρους 

ΕΧ8702 ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 8702 

47. Αμαξάκια για αναπήρους 8713 
ΕΧ8714 

16. Ως έχει 8713 
ΕΧ8714 

---- ---- 

48. Αντισυλληπτικές 
συσκευές, καθετήρες, 
σύριγγες, βελόνες κλπ. 

ΕΧ9018 17. Ως έχει ΕΧ9018 ---- ---- 

49. Είδη και συσκευές 
ορθοπεδικής κλπ., πλην 
των μερών 

ΕΧ9021 18. Ως έχει ΕΧ9021 ---- ---- 

50. Παράδοση νερού ---- 19. Ως έχει ---- ---- ---- 

51. Παραδόσεις από 
φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς 

---- ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει ---- 

52. Παράδοση κατοικιών ---- ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει ---- 

53. Εισαγωγή έργων τέχνης 9701 έως 
και 9706 

---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει 9701 έως 
και 9706 
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54. Παράδοση αντικειμένων 
καλλιτεχνικής αξίας 

---- ---- ---- ---- Μεταφέρεται ως έχει ---- 

55. Ηλεκτρική ενέργεια, 
φυσικό αέριο, 
τηλεθέρμανση 

2716 
2711 

20. Ως έχει 2716 
2711 

---- ---- 

56. Διάφορα είδη για 
αναπήρους 

Διάφορες 21. Ως έχει Ως έχει ---- ---- 

56. Διάφορα είδη για 
αναπήρους 

Διάφορες 22. Ως έχει Ως έχει ---- ---- 

 

 


