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Κατάλογος Κλάσεων 

Κλάση Κατηγορία Ειδών  

ΚΛΑΣΗ 1  Είδη διατροφής  
ΚΛΑΣΗ 2  Είδη ένδυσης και ψιλικά  
ΚΛΑΣΗ 3  Είδη ταξιδίου, θήκες, αλεξήλια και προσωπικά αντικείμενα, που δεν 

περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
ΚΛΑΣΗ 4  Είδη βουρτσίσματος  
ΚΛΑΣΗ 5  Είδη υφαντουργίας, τεχνητό και φυσικό υλικό σε μορφή φύλλων  
ΚΛΑΣΗ 6  Είδη επίπλωσης  
ΚΛΑΣΗ 7  Οικιακά είδη που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
ΚΛΑΣΗ 8  Εργαλεία και είδη σιδηροπωλείου  
ΚΛΑΣΗ 9  Συσκευασίες και δοχεία μεταφοράς ή διακίνησης εμπορευμάτων  
ΚΛΑΣΗ 10  Ρολόγια και ρολόγια χειρός και άλλα όργανα μέτρησης, όργανα ελέγχου και σηματοδότησης  
ΚΛΑΣΗ 11  Είδη καλλωπισμού και διακόσμησης  
ΚΛΑΣΗ 12  Μεταφορικά ή ανυψωτικά μέσα  
ΚΛΑΣΗ 13  Εξοπλισμός παραγωγής, διανομής ή μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας  
ΚΛΑΣΗ 14  Συσκευές εγγραφής, επικοινωνίας ή ανάκτησης πληροφοριών  
ΚΛΑΣΗ 15  Μηχανήματα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
ΚΛΑΣΗ 16  Φωτογραφικές, κινηματογραφικές και οπτικές συσκευές  
ΚΛΑΣΗ 17  Μουσικά όργανα  
ΚΛΑΣΗ 18  Τυπογραφικές μηχανές και μηχανές γραφείου  
ΚΛΑΣΗ 19  Γραφική ύλη και είδη γραφείου, υλικό καλλιτεχνίας και διδασκαλίας  
ΚΛΑΣΗ 20  Εξοπλισμός πωλήσεων και διαφημίσεων, σήματα  
ΚΛΑΣΗ 21  Παιχνίδια, αθύρματα, σκηνές και αθλητικά είδη  
ΚΛΑΣΗ 22  Όπλα, πυροτεχνικά είδη, είδη κυνηγίου, αλιείας και καταπολέμησης παρασίτων  
ΚΛΑΣΗ 23  Εξοπλισμός διανομής υγρών, εξοπλισμός υγιεινής, θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, 

στερεά καύσιμα 
ΚΛΑΣΗ 24  Ιατρικός και εργαστηριακός εξοπλισμός  
ΚΛΑΣΗ 25  Κατασκευές και στοιχεία κατασκευών  
ΚΛΑΣΗ 26  Συσκευές φωτισμού  
ΚΛΑΣΗ 27  Καπνός και είδη για καπνιστές  
ΚΛΑΣΗ 28  Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, είδη και εξοπλισμός ατομικής περιποίησης  
ΚΛΑΣΗ 29  Διατάξεις και εξοπλισμός πυροπροστασίας, πρόληψης ατυχημάτων και διάσωσης  
ΚΛΑΣΗ 30  Είδη για τη φροντίδα και τη διακίνηση ζώων  
ΚΛΑΣΗ 31  Μηχανήματα και συσκευές για την παρασκευή τροφίμων ή ποτών, που δεν 

περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
ΚΛΑΣΗ 32  Γραφικά σύμβολα και λογότυπα, σχέδια επιφάνειας, διακόσμηση 

Κατάλογος κλάσεων και υποκλάσεων 

Κλάση και 
υποκλάση 

Κατηγορία Ειδών 

ΚΛΑΣΗ 1  Είδη διατροφής  
01  Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκότα, ζαχαρωτά, ζυμαρικά και προϊόντα με βάση τα 

δημητριακά, σοκολάτες, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά  
02  Φρούτα και λαχανικά  
03  Τυριά, βούτυρο και υποκατάστατα βουτύρου, άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα  
04  Σφάγια (περιλαμβανομένων των αλλαντικών), ψάρια  
05  [κενή]  
06  Ζωοτροφές  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 2  Είδη ένδυσης και ψιλικά  
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01  Εσώρουχα, γυναικεία εσώρουχα, κορσέδες, στηθόδεσμοι, περιβολές νυκτός  
02  Ενδύματα  
03  Είδη πιλοποιίας  
04  Υποδήματα, κάλτσες και μακριές κάλτσες  
05  Γραβάτες, μαντίλια για τον λαιμό, φουλάρια και μαντίλια  
06  Γάντια  
07  Ψιλικά και συμπληρώματα ένδυσης  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 3  Είδη ταξιδίου, θήκες, αλεξήλια και προσωπικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται σε 

άλλες κλάσεις  
01  Κιβώτια ταξιδίου, βαλίτσες, χαρτοφύλακες, γυναικείες τσάντες, μπρελόκ, θήκες ιδιαίτερα 

σχεδιασμένες για το περιεχόμενό τους, πορτοφόλια και παρόμοια είδη  
02  [κενή]  
03  Ομπρέλες, αλεξήλια, σκίαστρα και ράβδοι περιπάτου  
04  Βεντάλιες  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 4  Είδη βουρτσίσματος  
01  Βούρτσες και σάρωθρα (σκούπες) καθαρισμού  
02  Βούρτσες τουαλέτας, βούρτσες ενδυμάτων και υποδημάτων  
03  Βούρτσες για μηχανές  
04  Πινέλα ζωγραφικής, βούρτσες για μαγειρική χρήση  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 5  Είδη υφαντουργίας, τεχνητό και φυσικό υλικό σε μορφή φύλλων  
01  Υφασμένα είδη  
02  Δαντέλα  
03  Κεντήματα  
04  Κορδέλες, σειρήτια και άλλες διακοσμητικές ταινίες  
05  Υφάσματα  
06  Τεχνητό ή φυσικό υλικό σε μορφή φύλλων  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 6  Είδη επίπλωσης  
01  Καθίσματα  
02  Κρεβάτια  
03  Τραπέζια και παρόμοια έπιπλα  
04  Έπιπλα αποθήκευσης  
05  Σύνθετα έπιπλα  
06  Άλλα έπιπλα και μέρη επίπλων  
07  Καθρέφτες και κορνίζες  
08  Κρεμάστρες ενδυμάτων  
09  Στρώματα και μαξιλάρια  
10  Κουρτίνες και παραπετάσματα εσωτερικών χώρων  
11  Τάπητες, χαλάκια και μικρά χαλιά  
12  Ταπετσαρίες  
13  Κουβέρτες και άλλα καλύμματα, λευκά είδη οικιακής χρήσης και λευκά είδη για το τραπέζι   
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 7  Οικιακά είδη που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
01  Πορσελάνες, είδη υαλοποιίας, πιάτα και άλλα παρόμοια είδη  
02  Συσκευές, σκεύη και δοχεία μαγειρικής  
03  Τραπεζομάχαιρα, πιρούνια και κουτάλια  
04  Συσκευές και σκεύη χειροκίνητα για την παρασκευή τροφίμων και ποτών  
05  Σίδερα σιδερώματος, εξοπλισμός πλύσης, καθαρισμού και στεγνώματος  
06  Άλλα επιτραπέζια είδη  
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07  Άλλα δοχεία οικιακής χρήσης  
08  Εξαρτήματα για το τζάκι  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 8  Εργαλεία και είδη σιδηροπωλείου  
01  Εργαλεία και όργανα γεώτρησης, εκγλύφανσης ή εκσκαφής  
02  Σφυριά και άλλα παρόμοια εργαλεία και όργανα  
03  Εργαλεία και όργανα κοπής  
04  Κοχλιοστρόφια και άλλα παρόμοια εργαλεία και όργανα  
05  Άλλα εργαλεία και όργανα  
06  Λαβές, πόμολα και στροφεία  
07  Συσκευές κλειδώματος ή σφράγισης  
08  Διατάξεις για σύνδεση, υποστήριξη ή συναρμογή, μη περιλαμβανόμενες σε άλλες κλάσεις  
09  Μεταλλικά εξαρτήματα και εξαρτήματα σύνδεσης για θύρες, παράθυρα και έπιπλα και 

παρόμοια είδη  
10  Σχάρες για ποδήλατα και μοτοσικλέτες  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 9  Συσκευασίες και δοχεία μεταφοράς ή διακίνησης εμπορευμάτων  
01  Φιάλες, φιαλίδια, δοχεία, νταμιτζάνες, φιάλες και εμπορευματοκιβώτια με δυναμικά μέσα 

διανομής  
02  Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία  
03  Κιβώτια, θήκες, εμπορευματοκιβώτια, μεταλλικά κουτιά ή κουτιά (για κονσέρβες)  
04  Καλάθια με καπάκι, καφάσια και καλάθια  
05  Σάκοι, αρωματικά σακουλάκια, σωληνάρια και κάψουλες  
06  Σχοινιά και υλικά περίδεσης  
07  Closing means and attachments «Μέσα σφράγισης και εξαρτήματα»  
08  Παλέτες και πλατφόρμες για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα  
09  Δοχεία και κιβώτια απορριμμάτων και βάσεις αυτών  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 10  Ρολόγια και ρολόγια χειρός και άλλα όργανα μέτρησης, όργανα ελέγχου και 

σηματοδότησης  
01  Ρολόγια και ξυπνητήρια  
02  Ρολόγια τσέπης και χειρός  
03  Άλλα όργανα χρονομέτρησης  
04  Άλλα όργανα, συσκευές και διατάξεις μέτρησης  
05  Όργανα, συσκευές και διατάξεις ελέγχου, ασφαλείας ή δοκιμής  
06  Συσκευές και διατάξεις σηματοδότησης  
07  Πλαίσια, καντράν, δείκτες και άλλα μέρη και εξαρτήματα οργάνων μέτρησης, ελέγχου και 

σηματοδότησης  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 11  Είδη καλλωπισμού και διακόσμησης  
01  Κοσμήματα  
02  Μικροκομψοτεχνήματα, επιτραπέζια διακοσμητικά είδη, διακοσμητικά είδη για γείσα 

τζακιού και διακοσμήσεις τοίχου, ανθοδοχεία και γλάστρες  
03  Μετάλλια και διάσημα  
04  Τεχνητά άνθη, φρούτα και φυτά  
05  Σημαίες και εορταστικές διακοσμήσεις  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 12  Μεταφορικά ή ανυψωτικά μέσα  
01  Οχήματα ελκυόμενα από ζώα  
02  Χειραμάξια, χειράμαξες  
03  Ατμομηχανές και τροχαίο υλικό για σιδηρόδρομους και άλλα σιδηροδρομικά οχήματα  
04  Καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι (τελεφερίκ), καλωδιοκίνητα εναέρια καθίσματα και 
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χιονοδρομικοί ανελκυστήρες  
05  Ανελκυστήρες και ανυψωτήρες φόρτωσης και μεταφοράς  
06  Πλοία και λέμβοι  
07  Αεροσκάφη και διαστημικά οχήματα  
08  Αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά  
09  Ελκυστήρες  
10  Ρυμούλκες οδικών οχημάτων  
11  Δίκυκλα και μοτοσικλέτες  
12  Παιδικά καροτσάκια, αναπηρικά καθίσματα, φορεία  
13  Ειδικά οχήματα  
14  Άλλα οχήματα  
15  Ελαστικά και αντιολισθητικές αλυσίδες οχημάτων  
16  Μέρη, εξοπλισμός και εξαρτήματα οχημάτων μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις ή 

υποκλάσεις  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 13  Εξοπλισμός παραγωγής, διανομής ή μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας  
01  Γεννήτριες και κινητήρες  
02  Μετασχηματιστές ισχύος, ανορθωτές, μπαταρίες και συσσωρευτές  
03  Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 14  Συσκευές εγγραφής, επικοινωνίας ή ανάκτησης πληροφοριών  
01  Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  
02  Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις  
03  Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων  
04  Απεικονίσεις σε οθόνη και εικόνες  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 15  Μηχανήματα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
01  Κινητήρες  
02  Αντλίες και συμπιεστές  
03  Γεωργικά μηχανήματα  
04  Μηχανήματα κατασκευών  
05  Μηχανήματα πλύσης, καθαρισμού και στεγνώματος  
06  Κλωστοϋφαντουργικές μηχανές, ραπτομηχανές, πλεκτομηχανές και μηχανές κεντήματος, 

περιλαμβανομένων των μερών τους  
07  Μηχανήματα και συσκευές ψύξης  
08  [κενή]  
09  Μηχανήματα κατεργασίας, μηχανήματα εκτριβής και χύτευσης  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 16  Φωτογραφικές, κινηματογραφικές και οπτικές συσκευές  
01  Φωτογραφικές μηχανές και συσκευές λήψης εικόνας  
02  Προβολείς και εικονοσκόπια  
03  Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εξοπλισμός  
04  Συσκευές και εξοπλισμός εμφάνισης  
05  Εξαρτήματα  
06  Οπτικά είδη  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 17  Μουσικά όργανα  
01  Μουσικά όργανα με πληκτρολόγιο  
02  Πνευστά όργανα  
03  Έγχορδα όργανα  
04  Κρουστά όργανα  
05  Μηχανικά όργανα  
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99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 18  Τυπογραφικές μηχανές και μηχανές γραφείου  
01  Γραφομηχανές και αριθμομηχανές  
02  Τυπογραφικές μηχανές  
03  Χαρακτήρες και τυπογραφικά σύμβολα  
04  Μηχανές βιβλιοδεσίας, συρραπτικές μηχανές τυπογραφείου, είδη κοπής και κόπτες (για 

βιβλιοδεσία)  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 19  Γραφική ύλη και είδη γραφείου, υλικό καλλιτεχνίας και διδασκαλίας  
01  Χαρτί, κάρτες αλληλογραφίας και προσκλήσεις  
02  Είδη γραφείου  
03  Ημεροδείκτες  
04  Βιβλία και άλλα αντικείμενα παρόμοιας εξωτερικής εμφάνισης  
05  [κενή]  
06  Υλικά και όργανα γραφής με το χέρι, σχεδίου, ζωγραφικής, γλυπτικής, χάραξης και άλλων 

καλλιτεχνικών τεχνικών  
07  Υλικό διδασκαλίας  
08  Άλλο έντυπο υλικό  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 20  Εξοπλισμός πωλήσεων και διαφημίσεων, σήματα  
01  Αυτόματοι πωλητές  
02  Εξοπλισμός για εκθέσεις και πωλήσεις  
03  Σήματα, πινακίδες και συσκευές διαφήμισης  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 21  Παιχνίδια, αθύρματα, σκηνές και αθλητικά είδη  
01  Παιχνίδια και αθύρματα  
02  Όργανα και είδη γυμναστικής και αθλητισμού  
03  Άλλα είδη ψυχαγωγίας  
04  Σκηνές και εξαρτήματα αυτών  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 22  Όπλα, πυροτεχνικά είδη, είδη κυνηγίου, αλιείας και καταπολέμησης παρασίτων  
01  Βαλλιστικά όπλα  
02  Άλλα όπλα  
03  Πυρομαχικά, πύραυλοι και πυροτεχνικά είδη  
04  Στόχοι σκοποβολής και εξαρτήματα για στόχους  
05  Εξοπλισμός κυνηγίου και είδη ψαρέματος  
06  Παγίδες, είδη για την καταπολέμηση παρασίτων  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 23  Εξοπλισμός διανομής υγρών, εξοπλισμός υγιεινής, θέρμανσης, εξαερισμού και 

κλιματισμού, στερεά καύσιμα  
01  Εξοπλισμός διανομής υγρών  
02  Είδη υγιεινής  
03  Εξοπλισμός θέρμανσης  
04  Εγκαταστάσεις εξαερισμού και κλιματισμού  
05  Στερεά καύσιμα  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 24  Ιατρικός και εργαστηριακός εξοπλισμός  
01  Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια  
02  Ιατρικά όργανα, όργανα και εργαλεία εργαστηριακής χρήσης  
03  Προθέσεις  
04  Υλικά επίδεσης τραυμάτων, νοσηλευτική και ιατρική περίθαλψη  
99  Διάφορα  
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ΚΛΑΣΗ 25  Κατασκευές και στοιχεία κατασκευών  
01  Υλικά οικοδομών  
02  Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη  
03  Κατοικίες, γκαράζ και άλλα κτίρια  
04  Σκάλες, φορητές κλίμακες και ικριώματα  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 26  Συσκευές φωτισμού  
01  Επιτραπέζια κηροπήγια και κηροπήγια  
02  Πυρσοί, φανοί χειρός και φανοί  
03  Συσκευές φωτισμού δημόσιων χώρων  
04  Ηλεκτρικές ή μη ηλεκτρικές εστίες φωτός  
05  Λάμπες, λαμπατέρ, πολυέλαιοι, απλίκες τοίχου και οροφής, αμπαζούρ, ανακλαστήρες, 

λάμπες φωτογραφικών και κινηματογραφικών προβολέων  
06  Φωτεινές διατάξεις για οχήματα  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 27  Καπνός και είδη για καπνιστές  
01  Καπνός, πούρα και τσιγάρα  
02  Πίπες, πίπες για πούρα ή τσιγάρα  
03  Σταχτοδοχεία  
04  Σπίρτα  
05  Αναπτήρες  
06  Θήκες για πούρα, θήκες για τσιγάρα, δοχεία καπνού και σακουλάκια καπνού  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 28  Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, είδη και εξοπλισμός ατομικής περιποίησης  
01  Φαρμακευτικά προϊόντα  
02  Καλλυντικά  
03  Είδη ατομικής υγιεινής και εξοπλισμός ινστιτούτων αισθητικής  
04  Περούκες και περουκίνια  
99  Διάφορα 
ΚΛΑΣΗ 29  Διατάξεις και εξοπλισμός πυροπροστασίας, πρόληψης ατυχημάτων και διάσωσης  
01  Διατάξεις και εξοπλισμός πυροπροστασίας  
02  Διατάξεις και εξοπλισμός πρόληψης ατυχημάτων και διάσωσης, που δεν περιλαμβάνονται 

σε άλλες κλάσεις  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 30  Είδη για τη φροντίδα και τη διακίνηση ζώων  
01  Ενδύματα για ζώα  
02  Περιφραγμένοι χώροι, κλουβιά, σπιτάκια σκύλων και παρόμοια καταλύματα  
03  Ταΐστρες και ποτίστρες  
04  Είδη σελοποιίας  
05  Μαστίγια και βούκεντρα  
06  Κλίνες και φωλιές  
07  Κούρνιες και άλλα εξαρτήματα κλουβιών  
08  Είδη σήμανσης ζώων, σήμανση και αγκύλια  
09  Πάσσαλοι πρόσδεσης  
99  Διάφορα  
ΚΛΑΣΗ 31  Μηχανήματα και συσκευές για την παρασκευή τροφίμων ή ποτών, που δεν 

περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
00  Μηχανήματα και συσκευές για την παρασκευή τροφίμων ή ποτών, που δεν 

περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις  
ΚΛΑΣΗ 32  Γραφικά σύμβολα και λογότυπα, σχέδια επιφάνειας, διακόσμηση  
00  Γραφικά σύμβολα και λογότυπα, σχέδια επιφάνειας, διακόσμηση 

 


