ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ (Κατηγορία Α1)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
στον οποίο ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται μικροποσότητες άλλων υλικών (κάρτες γραφικών,
κεντρικές μνήμες, κάρτες δικτύων, καλώδια κ.τ.λ.) ή ξένων υλών.
Αναλυτικότερα, η κατηγορία αυτή αφορά τα ακόλουθα είδη:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ανεξαρτήτως μεγέθους και χρήσης,
όπως:
συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών και εξαρτημάτων
αυτών, όπως ενδεικτικά :

desktops, notebooks, notepads, tablets, servers κ.α.
δίσκοι, μονάδες ανάγνωσης CD ή DVD, ηχεία, τροφοδοτικά,
οθόνες, σταθεροποιητές τάσεως (UPS), πληκτρολόγια,
δρομολογητές, μνήμες, κεντρικές μονάδες, κενά κουτιά,
βιντεοπροβολείς, καλώδια κ.τ.λ.

Εκτυπωτές χαρτιού όλων των
τύπων, όπως :

laser, ακίδων, μελάνης, dot-matrix κ.α.

και που συμπεριλαμβάνονται :

πολυμηχανήματα, scanners, συσκευές τηλεομοιοτυπίας (fax),
εκτυπωτές
ετικετών,
τηλέτυπα,
βάσεις
εκτυπωτών,
πολύγραφοι, καλώδια κ.τ.λ.

Φωτοαντιγραφικά – φωτοτυπικά
μηχανήματα και τα παρελκόμενα
αυτών, όπως ενδεικτικά :

δίσκοι χαρτιού, τροφοδοτικά, πρόσθετες μονάδες-επεκτάσεις,
καλώδια, άλλα αναλώσιμα αυτών κ.τ.λ.

Τηλεφωνικές συσκευές, όπως :

σταθερές, ασύρματες, κινητά τηλέφωνα, κερματοδέκτες,
καρτοδέκτες, συστήματα τηλεφωνητών, τηλεφωνικά κέντρα,
τερματικά κ.τ.λ.

Ηλεκτρικές και απλές γραφομηχανές,
αριθμομηχανές γραφείου ή τσέπης

Οικιακές συσκευές μεγάλες, όπως :

συσκευές κλιματισμού – αερισμού, ψυγεία, καταψύκτες,
πλυντήρια – στεγνωτήρια ρούχων ή πιάτων, συσκευές
μαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικά μάτια, φούρνοι
μικροκυμμάτων,
ηλεκτρικές
θερμάστρες,
ηλεκτρικά
καλοριφέρ, ηλεκτρικοί ανεμιστήρες κ.τ.λ.

Οικιακές συσκευές μικρές, όπως :

ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών, συσκευές καθαριότητας
- ραψίματος - σιδερώματος - τηγανίσματος, ρολόγια, ζυγαριές
κ.τ.λ.

Καταναλωτικά είδη, όπως :

ραδιόφωνα,
τηλεοράσεις,
φωτογραφικές
μηχανές,
βιντεοκάμερες, βίντεο VCR, φορητά CD ή DVD player,
συσκευές ηχογράφησης, ενισχυτές κ.τ.λ.
- τρυπάνια, πριόνια, ραπτομηχανές

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
εργαλεία, όπως :

Ιατρικός εξοπλισμός
(εξαιρουμένου του μολυσματικού),
όπως :

- εξοπλισμός για τόρνευση – λείανση
- εργαλεία για : στερέωση, συγκόλληση, ψεκασμό, κοπή
χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής
ιατροτεχνολογικά
προϊόντα
(εξαιρουμένων
των
εμφυτευμάτων και των μολυσμένων), ακτινοθεραπευτικός και
καρδιολογικός εξοπλισμός, συσκευές αιμοκάθαρσης
ή
πνευμονικής οξυγόνωσης, εξοπλισμός πυρηνικής, διάφορες
άλλες
ιατρικές
συσκευές
για
ανίχνευση,
πρόληψη,
παρακολούθηση, αντιμετώπιση ή ανακούφιση ασθενειών,
σωματικών βλαβών και αναπηριών

