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ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) “χώρες ΣΟΕΣ”: περιοχές ή κράτη που αποτελούν μέρος της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ) και που έχουν συνάψει συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων 
συμφωνιών (ΣΟΕΣ), στις περιπτώσεις που μια τέτοια ΣΟΕΣ είτε εφαρμόζεται προσωρινά, είτε τίθεται σε ισχύ, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη· 

β) “κατασκευή”: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης· 

γ) “ύλη”: κάθε συστατικό, πρώτη ύλη, κατασκευαστικό στοιχείο, μέρος κ.λπ., που χρησιμοποιείται για την κατασκευή/παρασκευή 
του προϊόντος· 

δ) “προϊόν”: το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική 
εργασία· 

ε) “εμπορεύματα” : τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα· 

στ) “ανταλλάξιμες ύλες”: οι ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικής ποιότητας, που έχουν τα ίδια τεχνικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά και οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν η μία από την άλλη όταν ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν· 

ζ) “δασμολογητέα αξία”: η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής 
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)· 

η) “αξία υλών” στον κατάλογο του προσαρτήματος Ι η δασμολογητέα αξία κατά την εισαγωγή των μη καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιωμένη τιμή που 
καταβλήθηκε για τις ύλες στην ΥΧΕ. Όταν πρέπει να διαπιστωθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν, οι 
διατάξεις του παρόντος στοιχείου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών· 

θ) “τιμή εργοστασίου”: η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου 
έγινε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα άλλα στοιχεία κόστους που συνδέονται με την παραγωγή του, αφού αφαιρεθούν όλοι οι 
εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος. 

Όταν η πράγματι καταβληθείσα τιμή δεν αντανακλά όλες τις δαπάνες κατασκευής του προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν 
όντως στην ΥΧΕ, η τιμή εργοστασίου είναι το σύνολο όλων αυτών των δαπανών, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι 
οι οποίοι έχουν επιστραφεί ή ενδέχεται να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος. 

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, εάν η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση έχει ανατεθεί με υπεργολαβία σε 
κατασκευαστή, ο όρος “κατασκευαστής” που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος στοιχείου, μπορεί να δηλώνει την 
επιχείρηση η οποία χρησιμοποίησε τον υπεργολάβο· 

ι) “μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες”: η επιτρεπόμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες 
προκειμένου να θεωρηθεί μια εργασία κατασκευής επαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ώστε το προϊόν να αποκτήσει τον 
χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. Μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ή του 
καθαρού βάρους των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και υπάγονται σε καθορισμένη ομάδα κεφαλαίων, κεφάλαιο, κλάση ή 
διάκριση του δασμολογίου· 

ια) “καθαρό βάρος”: το βάρος των εμπορευμάτων χωρίς τα υλικά συσκευασίας και τους κάθε είδους περιέκτες συσκευασίας· 

ιβ) “κεφάλαια”, “κλάσεις” και “διακρίσεις”: τα κεφάλαια, οι κλάσεις και οι διακρίσεις (τετραψήφιοι ή εξαψήφιοι κωδικοί) που 
χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των 
Εμπορευμάτων (“Εναρμονισμένο Σύστημα”), με τις τροποποιήσεις κατ’ εφαρμογή της σύστασης της 26ης Ιουνίου 2004 του 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας· 

ιγ) “υπαγόμενο”: αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε συγκεκριμένη κλάση ή διάκριση· 
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ιδ) “αποστολή”: τα προϊόντα τα οποία: 

i) είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλήπτη· ή 

ii) καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη, ή 
όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο· 

ιε) “εξαγωγέας”: πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα στην Ένωση ή σε ΥΧΕ και μπορεί να αποδείξει την καταγωγή των 
εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο αυτό είναι ο κατασκευαστής και αν διεκπεραιώνει το ίδιο τις διατυπώσεις 
εξαγωγής· 

ιστ) “εγγεγραμμένος εξαγωγέας”: εξαγωγέας που είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών ΥΧΕ για την έκδοση 
βεβαιώσεων καταγωγής με σκοπό την εξαγωγή βάσει της παρούσας απόφασης· 

ιζ) “βεβαίωση καταγωγής”: βεβαίωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας και στην οποία αναφέρει ότι τα καλυπτόμενα από αυτήν 
προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του παρόντος παραρτήματος, ώστε να επιτραπεί είτε στο πρόσωπο που 
υποβάλλει τη διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση να αξιώσει το όφελος της 
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης είτε στον οικονομικό φορέα ΥΧΕ που εισάγει ύλες για περαιτέρω μεταποίηση στο 
πλαίσιο των κανόνων σώρευσης να αποδείξει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των συγκεκριμένων εμπορευμάτων· 

ιη) “χώρα ΣΓΠ”: δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)· 

ιθ) “σύστημα REX”: το σύστημα για την εγγραφή των εξαγωγέων που είναι εξουσιοδοτημένοι να βεβαιώνουν την καταγωγή των 
εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της 
Επιτροπής (7). 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ “ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” Ή “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ” 

Άρθρο 2 

Γενικές απαιτήσεις 

1. Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ότι είναι καταγωγής ΥΧΕ: 

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ΥΧΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος· 

β) προϊόντα που παράγονται σε ΥΧΕ και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί σε αυτήν, υπό τον 
όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος 
παραρτήματος. 

2. Καταγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται από ύλες που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή 
επεξεργασία ή μεταποίηση σε δύο ή περισσότερες χώρες ΥΧΕ θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα της χώρας ΥΧΕ στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση. 

Άρθρο 3 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

1. Θεωρούνται ως “εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα” σε ΥΧΕ: 

α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός του ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνιο πυθμένα του· 

(6) Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, 
σ. 1). 

(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού 
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558). 
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β) φυτά και κηπευτικά που καλλιεργούνται ή συγκομίζονται σε αυτή· 

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται σ’ αυτές· 

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα που εκτρέφονται στις χώρες αυτές, 

ε) προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στο εν λόγω μέρος· 

στ) τα προϊόντα της θήρας ή της αλιείας που διενεργούνται στα εδάφη αυτά· 

ζ) τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, όταν τα ψάρια, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται εκεί· 

η) προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τα πλοία της από τα θαλάσσια ύδατα εκτός των 
χωρικών υδάτων της· 

θ) προϊόντα που παρασκευάζονται πάνω σε πλοία-εργοστάσια της χώρας αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο η)· 

ι) τα μεταχειρισμένα είδη που συγκεντρώνονται σ’ αυτές και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση 
πρώτων υλών· 

ια) τα απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εκεί· 

ιβ) προϊόντα που εξάγονται από τον θαλάσσιο πυθμένα ή από τα υποκείμενα του θαλάσσιου πυθμένα στρώματα, που βρίσκονται 
εκτός των χωρικών υδάτων, αλλά όπου η χώρα έχει δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης· 

ιγ) εμπορεύματα που παράγονται σε αυτή αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ). 

2. Οι όροι “τα πλοία της” και τα “πλοία-εργοστάσια” στην παράγραφο 1 στοιχεία η) και θ) ισχύουν μόνο για τα πλοία και τα 
πλοία-εργοστάσια που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) είναι νηολογημένα σε ΥΧΕ ή σε κράτος μέλος, 

β) φέρουν τη σημαία ΥΧΕ ή κράτους μέλους, 

γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 

i) ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % σε υπηκόους χώρας ΥΧΕ ή κράτους μέλους, ή 

ii) ανήκουν σε εταιρείες 

— που έχουν την έδρα και τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων τους στις ΥΧΕ ή σε ένα κράτος μέλος, και 

— ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % σε ΥΧΕ, σε φορείς του δημόσιου τομέα χώρας ΥΧΕ, σε υπηκόους χώρας ΥΧΕ ή 
κράτους μέλους. 

3. Καθένας από τους όρους της παραγράφου 2 μπορεί να πληρούται σε κράτη μέλη ή σε διαφορετικές χώρες ΥΧΕ. Στην 
περίπτωση αυτή, τα προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα ΥΧΕ στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο ή το πλοίο- 
εργοστάσιο, σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 2. 

Άρθρο 4 

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 του παρόντος παραρτήματος, τα προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εξ ολοκλήρου σε 
χώρα ΥΧΕ, κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος, θεωρούνται καταγωγής αυτής της χώρας υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του προσαρτήματος Ι για τα εν λόγω προϊόντα. 

2. Εάν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενου από χώρα ΥΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποβληθεί σε 
περαιτέρω μεταποίηση στη χώρα ΥΧΕ και χρησιμοποιηθεί ως υλικό κατασκευής άλλου προϊόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη 
καταγόμενες ύλες που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. 

3. Το κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 κρίνεται για κάθε προϊόν. 
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Εντούτοις, όταν ο σχετικός κανόνας βασίζεται στην τήρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, για να ληφθούν 
υπόψη οι διακυμάνσεις του κόστους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αξία των μη καταγόμενων υλών μπορεί να 
υπολογίζεται κατά μέσον όρο, όπως ορίζει η παράγραφος 4. 

4. Όπου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, υπολογίζεται μια μέση τιμή εργοστασίου του προϊόντος και μια 
μέση αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών βάσει, αντίστοιχα, του αθροίσματος των τιμών εργοστασίου που 
εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις των προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και του 
αθροίσματος της αξίας όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των προϊόντων κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στη χώρα εξαγωγής, ή όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα πλήρες οικονομικό έτος, 
κατά τη διάρκεια συντομότερης περιόδου η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών. 

5. Οι εξαγωγείς που επιλέγουν τη μέθοδο υπολογισμού κατά μέσον όρο εφαρμόζουν με συνέπεια τη μέθοδο αυτή κατά τη 
διάρκεια του έτους που έπεται του οικονομικού έτους αναφοράς ή, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται της 
συντομότερης περιόδου η οποία χρησιμοποιήθηκε ως περίοδος αναφοράς. Μπορούν να παύουν να εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή, 
όταν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους ή μιας μικρότερης αντιπροσωπευτικής περιόδου τουλάχιστον τριών 
μηνών, καταγράφουν παύση των διακυμάνσεων του κόστους ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες δικαιολογούσαν τη χρήση 
αυτής της μεθόδου. 

6. Οι μέσες τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 χρησιμοποιούνται ως τιμές εργοστασίου και αξία των μη καταγόμενων 
υλών, αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί η τήρηση της μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες. 

Άρθρο 5 

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος, θεωρούνται ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις για 
την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 του 
παρόντος παραρτήματος, οι εξής εργασίες: 

α) οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και 
αποθήκευσή τους· 

β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων· 

γ) το πλύσιμο, το καθάρισμα: η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων· 

δ) το σιδέρωμα ή η κυλίνδρωση υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας· 

ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης· 

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση ρυζιού· η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού· 

ζ) οι εργασίες για την προσθήκη χρωστικών ή αρωματικών ουσιών στη ζάχαρη και στην παρασκευή κύβων ζάχαρης· η μερική ή 
ολική άλεση κρυσταλλικής ζάχαρης· 

η) η αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών· 

θ) το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός· 

ι) το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης 
συνόλου ειδών)· 

ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή 
εργασία συσκευασίας· 

ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη 
συσκευασία τους· 

ιγ) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους· η ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη· 

ιδ) η απλή προσθήκη νερού ή η αραίωση ή αφυδάτωση ή μετουσίωση προϊόντων· 

ιε) η απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη τους· 

ιστ) ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιε)· 

ιζ) η σφαγή ζώων. 
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εργασίες θεωρούνται απλές όταν για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ούτε ειδικές 
δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές ή εργαλεία που κατασκευάζονται ή εγκαθίστανται ειδικά για τις εργασίες αυτές. 

3. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε χώρα ΥΧΕ σε συγκεκριμένο προϊόν λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνεται αν η 
πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκής κατά την έννοια της 
παραγράφου 1. 

Άρθρο 6 

Όρια ανοχής 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του παρόντος παραρτήματος και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος Ι, δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκεκριμένου προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία ή το 
καθαρό βάρος τους που έχει υπολογιστεί για το προϊόν δεν υπερβαίνει: 

α) το 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24, εκτός από τα μεταποιημένα 
προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16· 

β) το 15 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος για τα άλλα προϊόντα, πλην των προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 
63, για τα οποία εφαρμόζονται τα όρια ανοχής που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του προσαρτήματος Ι. 

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπει την υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη 
καταγόμενες ύλες τα οποία καθορίζονται στους κανόνες του προσαρτήματος I. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα σε χώρα ΥΧΕ κατά 
την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 και του άρθρου 11 
παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος, το όριο ανοχής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται στο άθροισμα όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος και για τις οποίες ο κανόνας 
που προβλέπεται στον κατάλογο του προσαρτήματος Ι για το προϊόν αυτό απαιτεί να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 

Άρθρο 7 

Διμερής σώρευση 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής Ένωσης θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ 
όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στην 
Ένωση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, όταν οι ύλες που προκύπτουν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή 
μεταποίηση σε χώρα ΥΧΕ. 

3. Για τους σκοπούς της σώρευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η καταγωγή των υλών καθορίζεται σύμφωνα με το 
παρόν παράρτημα. 

Άρθρο 8 

Σώρευση με τις χώρες ΣΟΕΣ 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ θεωρούνται ως ύλες 
καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στις 
χώρες ΣΟΕΣ θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, όταν οι ύλες υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση σε 
χώρα ΥΧΕ. 
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3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η καταγωγή των υλών από χώρα ΣΟΕΣ καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
καταγωγής που εφαρμόζονται στη σχετική χώρα ΣΟΕΣ, και τις διατάξεις για τα πιστοποιητικά καταγωγής και τη διοικητική 
συνεργασία. 

Η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για ύλες καταγωγής Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής που δεν 
μπορούν να εισαχθούν άμεσα στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ μεταξύ της Ένωσης και της 
Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC). 

4. Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι: 

α) Η χώρα ΣΟΕΣ που προμηθεύει τις ύλες και η ΥΧΕ που κατασκευάζει το τελικό προϊόν αναλαμβάνουν να: 

i) συμμορφωθούν ή να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα, και, 

ii) εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος 
παραρτήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους. 

β) Η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α). 

5. Στην περίπτωση που οι χώρες ΣΟΕΣ έχουν ήδη συμμορφωθεί με την παράγραφο 4 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν 
απαιτείται η ανάληψη νέας δέσμευσης. 

Άρθρο 9 

Σώρευση με άλλες χώρες που υπάγονται στο καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης χωρίς δασμούς και 
ποσοστώσεις βάσει του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής χωρών και εδαφών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα 
ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ύλες κατάγονται από χώρα ή έδαφος: 

α) που επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 
(“ΣΓΠ”), που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, ή 

β) που υπάγονται στο καθεστώς εισαγωγών στην αγορά της Ένωσης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε επίπεδο 6 ψηφίων ΕΣ 
βάσει των γενικών διατάξεων του ΣΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
978/2012· 

3. Η καταγωγή των υλών από τις ενδιαφερόμενες χώρες ή εδάφη προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που 
θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της 
Επιτροπής (8). 

4. Η σώρευση που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα: 

α) ύλες που κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση υπόκεινται σε αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς όταν κατάγονται από 
τη χώρα που υπόκειται στους εν λόγω αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς· 

β) προϊόντα τόνου που ταξινομούνται στα κεφάλαια 3 και 16, τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 και από μεταγενέστερες τροποποιητικές και αντίστοιχες νομικές πράξεις· 

γ) ύλες που καλύπτονται από τα άρθρα 8 και 22 έως 30 το κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και από μεταγενέστερες 
τροποποιητικές και αντίστοιχες νομικές πράξεις. 

(8) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις 
του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1). 
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Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση τις ύλες, εάν υπάρχουν, στις οποίες εφαρμόστηκε η 
σώρευση βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

5. Η σώρευση που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι: 

α) οι χώρες ή τα εδάφη που συμμετέχουν στο σύστημα σώρευσης αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμορφωθούν ή να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα, και να εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη 
για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους· 

β) η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τη δέσμευση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου. 

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία η 
προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση θα μπορεί να εφαρμοστεί με τις χώρες ή τα εδάφη του παρόντος άρθρου, που πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Άρθρο 10 

Διευρυμένη σώρευση 

1. Η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί, κατόπιν αίτησης ΥΧΕ, σώρευση καταγωγής μεταξύ μιας ΥΧΕ και χώρας με την οποία η Ένωση 
έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικής Συμφωνίας Δασμών και 
Εμπορίου (GATT), υπό τους εξής όρους: 

α) οι χώρες ή τα εδάφη που συμμετέχουν στο σύστημα σώρευσης αναλαμβάνουν τη δέσμευση: 

i) να συμμορφωθούν ή να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα· 

ii) να εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος 
παραρτήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους, και 

iii) να παρέχουν στις ΥΧΕ την υποστήριξή τους σε θέματα διοικητικής συνεργασίας με τον ίδιο τρόπο που θα παρείχαν 
υποστήριξη στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών· 

β) η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τη δέσμευση που αναφέρεται στο στοιχείο α). 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο καταστρατήγησης του εμπορίου και τις ειδικές ευαισθησίες των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν στη σώρευση, μπορεί να θεσπίζει συμπληρωματικούς όρους για τη χορήγηση της αιτούμενης σώρευσης. 

2. Η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1: 

α) υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή· 

β) αναφέρει την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή χώρες· 

γ) περιλαμβάνει κατάλογο των υλών που υπόκεινται σε σώρευση, και 

δ) δίνει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) πληρούνται. 

3. Η καταγωγή των χρησιμοποιούμενων υλών και οι έγγραφες αποδείξεις καταγωγής καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες 
της σχετικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Η καταγωγή των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του παρόντος παραρτήματος. 

4. Για να αποκτήσει το παραγόμενο προϊόν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποστεί 
επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση οι ύλες που κατάγονται από τρίτη χώρα και χρησιμοποιούνται στην ΥΧΕ για την κατασκευή του 
προϊόντος που πρόκειται να εξαχθεί στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση στην ΥΧΕ υπερβαίνει τις 
εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. 

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει 
να ισχύει η διευρυμένη σώρευση, τον εταίρο με τον οποίο η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και τον οποίο 
αφορά η σώρευση, τους ισχύοντες όρους και τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση. 
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6. Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση της σώρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 
47 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος. 

Άρθρο 11 

Μονάδα χαρακτηρισμού 

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος είναι το συγκεκριμένο προϊόν το 
οποίο θεωρείται ως μονάδα βάσης κατά την κατάταξη με τη χρησιμοποίηση του Εναρμονισμένου Συστήματος. 

2. Όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, κάθε 
μεμονωμένο προϊόν λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος. 

3. Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα 
εμπορεύματα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. 

Άρθρο 12 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που αποστέλλονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα και τα 
οποία αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή εργοστασίου, θεωρείται ότι αποτελούν 
ένα ενιαίο σύνολο με το τεμάχιο εξοπλισμού, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα. 

Άρθρο 13 

Συνδυασμοί προϊόντων 

Τα σύνολα, όπως ορίζονται στον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα 
όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. 

Όταν ένα σύνολο αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα προϊόντα, ολόκληρο το σύνολο θεωρείται καταγόμενο, υπό τον 
όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εργοστασίου του συνόλου. 

Άρθρο 14 

Ουδέτερα στοιχεία 

Για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο, δεν λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για την κατασκευή του: 

α) ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα· 

β) εγκαταστάσεις και εξοπλισμός· 

γ) μηχανήματα και εργαλεία· 

δ) άλλα προϊόντα που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. 

Άρθρο 15 

Λογιστικός διαχωρισμός 

1. Εάν κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες 
ύλες, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν, μετά από γραπτή αίτηση οικονομικών φορέων, να επιτρέπουν τη 
διαχείριση των υλών στην Ένωση με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου λογιστικού διαχωρισμού για τη μετέπειτα εξαγωγή σε ΥΧΕ 
στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης, χωρίς να διατηρούν τις ύλες σε χωριστά αποθέματα. 
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2. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μπορούν να επιβάλλουν τους όρους που κρίνουν απαραίτητους για τη χορήγηση 
της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 άδειας. 

Άδεια χορηγείται μόνο εάν με τη χρησιμοποίηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 μεθόδου μπορεί να εξασφαλιστεί ότι, ανά 
πάσα στιγμή, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόντα “καταγωγής Ένωσης” είναι 
ο ίδιος με τον αριθμό που θα προέκυπτε με τη χρησιμοποίηση μεθόδου φυσικού διαχωρισμού των αποθεμάτων. 

Εάν επιτραπεί, η μέθοδος εφαρμόζεται και η εφαρμογή της καταγράφεται βάσει των εφαρμοστέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικών 
λογιστικών αρχών. 

3. Ο δικαιούχος της μεθόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συντάσσει αποδεικτικό καταγωγής για την ποσότητα των 
προϊόντων που μπορούν να θεωρηθούν καταγωγής Ένωσης ή, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα REX, υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού. Μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, ο δικαιούχος υποβάλλει 
δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων. 

4. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών παρακολουθούν τον τρόπο χρήσης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν ο δικαιούχος κάνει με οποιονδήποτε τρόπο κατάχρηση της άδειας, ή 

β) εάν ο δικαιούχος δεν πληροί έναν από τους λοιπούς όρους του παρόντος παραρτήματος. 

Άρθρο 16 

Παρεκκλίσεις 

1. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή αίτησης από κράτος μέλος ή ΥΧΕ, μια ΥΧΕ μπορεί να χορηγήσει προσωρινή 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες της στερούν προσωρινά την ικανότητα να συμμορφωθεί με τους κανόνες απόκτησης της 
καταγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος, ενώ προηγουμένως συμμορφωνόταν με αυτούς· 

β) χρειάζεται χρόνος για να προετοιμαστεί προκειμένου να συμμορφωθεί με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 2 του παρόντος 
παραρτήματος κανόνες απόκτησης της καταγωγής· 

γ) η ανάπτυξη υπαρχουσών βιομηχανιών ή η δημιουργία νέων δικαιολογεί τη σώρευση. 

2. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή με το έντυπο που 
παρατίθεται στο προσάρτημα ΙΙ. Στο έντυπο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι υποβολής της αίτησης και να περιλαμβάνονται τα 
κατάλληλα δικαιολογητικά. 

3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη τα εξής: 

α) τo επίπεδο ανάπτυξης ή η γεωγραφική κατάσταση της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της απόφασης που θα ληφθεί, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση· 

β) οι περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων καταγωγής θα έθιγε αισθητά την ικανότητα μιας βιομηχανίας 
εγκατεστημένης στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την Ένωση, και ιδίως οι περιπτώσεις όπου αυτό 
θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την παύση των δραστηριοτήτων της· 

γ) ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί σαφώς ότι θα ήταν δυνατό να αποτραπεί σημαντική επένδυση σε 
βιομηχανία λόγω των κανόνων καταγωγής και στις οποίες κάθε παρέκκλιση που να ευνοεί την υλοποίηση του επενδυτικού 
προγράμματος θα συνέβαλε στην ικανοποιητική σταδιακή εφαρμογή αυτών των κανόνων. 

4. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις αιτήσεις που δικαιολογούνται βάσει του παρόντος άρθρου και οι οποίες δεν 
αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημία σε εδραιωμένο βιομηχανικό κλάδο στην Ένωση. 

5. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι λαμβάνεται απόφαση το ταχύτερο δυνατό, και προσπαθεί να 
λάβει θέση εντός 75 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
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6. Η προσωρινή παρέκκλιση πρέπει να διαρκεί όσο και οι συνέπειες των εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων που την 
αιτιολογούν ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ώστε η ΥΧΕ να συμμορφωθεί με τους κανόνες ή να επιτύχει τους στόχους που 
έχουν τεθεί με την παρέκκλιση, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και των δυσκολιών της. 

7. Η εγκρινόμενη παρέκκλιση υπόκειται στη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά με τα στοιχεία 
που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση της παρέκκλισης και τη διαχείριση των ποσοτήτων για τις οποίες 
αυτή εγκρίθηκε. 

8. Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 17 

Αρχή της εδαφικότητας 

1. Οι όροι του παρόντος παραρτήματος σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος πρέπει να 
πληρούνται ανελλιπώς στην ΥΧΕ, με την επιφύλαξη των άρθρων 7 έως 10 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Αν καταγόμενα προϊόντα, που εξάγονται από ΥΧΕ προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, 
εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις αρμόδιες αρχές ΥΧΕ ότι: 

α) τα εμπορεύματα που επανεισάγονται είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί, και 

β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω 
βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. 

Άρθρο 18 

Ρήτρα μη διενέργειας εργασιών 

1. Τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από την ΥΧΕ 
από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν έχουν υποστεί αλλοίωση ή μετατροπή με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε έχουν υποβληθεί 
σε άλλες εργασίες εκτός από τις απαραίτητες για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, πριν από τη διασάφηση για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. Η αποθήκευση προϊόντων ή αποστολών και η κατάτμηση αποστολών επιτρέπονται εφόσον 
πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του εξαγωγέα ή μεταγενέστερου κατόχου των εμπορευμάτων και τα προϊόντα παραμένουν 
υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης. 

2. Οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι ο διασαφιστής τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός εάν έχουν λόγο να πιστεύουν 
το αντίθετο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστή να αποδείξει τη συμμόρφωση 
και για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως 
φορτωτικές ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών ή κάθε 
αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα εμπορεύματα αυτά καθαυτά. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, όταν εφαρμόζεται η σώρευση 
βάσει των άρθρων 7 έως 10 του παρόντος παραρτήματος. 
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Άρθρο 19 

Εκθέσεις 

1. Καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται από ΥΧΕ για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από ΥΧΕ, χώρα ΣΟΕΣ ή 
κράτος μέλος, και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Ένωση εμπίπτουν, κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις της 
απόφασης, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: 

α) εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ΥΧΕ στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε σε χώρα ΥΧΕ· 

β) ο εν λόγω εξαγωγέας πώλησε τα προϊόντα ή τα διέθεσε με άλλο τρόπο σε ένα πρόσωπο στην Ένωση· 

γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην 
έκθεση· 

δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν για την έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξή 
τους στη συγκεκριμένη έκθεση. 

2. Εκδίδεται ή συντάσσεται, σύμφωνα με τον τίτλο ΙV του παρόντος παραρτήματος, πιστοποιητικό καταγωγής και υποβάλλεται 
στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ονομασία και η διεύθυνση 
της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τις συνθήκες 
υπό τις οποίες εκτέθηκαν τα προϊόντα. 

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή 
παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την 
πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Τμήμα 1 

Γενικές απαιτήσεις 

Άρθρο 20 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 29 και 30 του παρόντος παραρτήματος στις περιπτώσεις που τα προϊόντα τιμολογούνται σε 
νόμισμα άλλο από το ευρώ, καθορίζεται ετησίως το ισόποσο του εθνικού νομίσματος των κρατών μελών σε ευρώ από κάθε μία 
από τις ενδιαφερόμενες χώρες. 

2. Μια αποστολή υπάγεται στα άρθρα 29 και 30 του παρόντος παραρτήματος με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το 
τιμολόγιο. 

3. Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα οποιασδήποτε χώρας είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό 
νόμισμα αυτής της χώρας, των ποσών σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα ποσά ανακοινώνονται 
στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε όλες τις 
ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να στρογγυλοποιούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του 
ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό τους νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που 
προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν αμετάβλητο το εθνικό τους 
νόμισμα που ισοδυναμεί με ποσό εκφρασμένο σε ευρώ εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από τη στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15 % του 
ποσού που ισοδυναμεί με το αντίστοιχο εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, εάν η 
μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας. 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2020                                                                                                                                           L 45/23   



5. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και τα ισόποσά τους στα εθνικά νομίσματα ορισμένων κρατών μελών επανεξετάζονται από 
την Επιτροπή είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ΥΧΕ. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω 
επανεξέτασης, η Επιτροπή εξετάζει αν θα ήταν επιθυμητή η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. 
Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ. 

Τμήμα 2 

Διαδικασίες κατά την εξαγωγή στην ΥΧΕ 

Άρθρο 21 

Γενικές διατάξεις 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος από εγγεγραμμένο 
εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του παρόντος παραρτήματος· 

β) στις περιπτώσεις αποστολής ενός ή περισσότερων δεμάτων που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα τα οποία εξάγονται από 
εξαγωγέα, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 10 000 EUR. 

Άρθρο 22 

Αίτημα εγγραφής 

1. Για να εγγραφούν, οι εξαγωγείς υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, κάνοντας χρήση του υποδείγματος εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα V. 

2. Η αίτηση γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες αρχές ΥΧΕ μόνο εάν είναι πλήρης. 

3. Η εγγραφή είναι έγκυρη από την ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ λαμβάνουν την πλήρη αίτηση 
εγγραφής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. 

4. Εξαγωγέας εγκατεστημένος σε ΥΧΕ και ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα REX για τους σκοπούς του συστήματος ΣΓΠ της 
Νορβηγίας ή της Ελβετίας, δεν απαιτείται να υποβάλει αίτηση στις οικείες αρμόδιες αρχές ΥΧΕ για να εγγραφεί για τους σκοπούς 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 23 

Εγγραφή 

1. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ, μόλις λάβουν το πλήρες έντυπο της αίτησης που αναφέρεται στο προσάρτημα ΙΙΙ, χορηγούν 
χωρίς καθυστέρηση τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα στον εξαγωγέα και εγγράφουν στο σύστημα REX τον αριθμό 
εγγεγραμμένου εξαγωγέα, τα δεδομένα εγγραφής και την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος. 

Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ γνωστοποιούν στον εξαγωγέα αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα που χορηγήθηκε στον εν λόγω 
εξαγωγέα και την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή θεωρείται έγκυρη. 

Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ επικαιροποιούν τα δεδομένα που έχουν καταχωρίσει. Τροποποιούν τα εν λόγω δεδομένα αμέσως μόλις 
ενημερωθούν από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το όνομα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 1 του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα·ΙΙΙ· 
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β) τη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 1 του εντύπου που 
παρατίθεται στο προσάρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας ή του εδάφους (κωδικός χώρας κατά ISO 
alpha 2)· 

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως προσδιορίζονται στα πλαίσια 1 και 2 του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα·ΙΙΙ· 

δ) την ενδεικτική περιγραφή των εμπορευμάτων που δικαιούνται προτιμησιακή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού 
καταλόγου των κλάσεων ή των κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο 4 του εντύπου που παρατίθεται στο 
προσάρτημα·ΙΙΙ· 

ε) τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου (TIN) του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 1 του εντύπου 
που παρατίθεται στο προσάρτημα·ΙΙΙ· 

στ) το κατά πόσον ο εξαγωγέας είναι συναλλασσόμενος ή παραγωγός όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο 3 του εντύπου που 
παρατίθεται στο προσάρτημα·III· 

ζ) την ημερομηνία εγγραφής του εγγεγραμμένου εξαγωγέα· 

η) την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη· 

θ) την ημερομηνία ανάκλησης της εγγραφής, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 24 

Ανάκληση της εγγραφής 

1. Οι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς που δεν πληρούν πλέον τους όρους εξαγωγής εμπορευμάτων βάσει της παρούσας απόφασης ή 
δεν προτίθενται πλέον να εξάγουν παρόμοια εμπορεύματα, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ΥΧΕ, οι οποίες τους διαγράφουν 
αμέσως από το μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που τηρεί η συγκεκριμένη ΥΧΕ. 

2. Με την επιφύλαξη του συστήματος χρηματικών ποινών και κυρώσεων που εφαρμόζεται στις ΥΧΕ, όταν εγγεγραμμένοι 
εξαγωγείς από πρόθεση ή αμέλεια συντάσσουν βεβαίωση καταγωγής ή άλλο δικαιολογητικό με ανακριβή στοιχεία ή αναθέτουν τη 
σύνταξή τους, με αποτέλεσμα να αποκομίσουν με παράτυπο ή δόλιο τρόπο το όφελος της προτιμησιακής δασμολογικής 
μεταχείρισης, οι αρμόδιες αρχές ΥΧΕ ανακαλούν τον εξαγωγέα από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων που τηρεί η 
συγκεκριμένη ΥΧΕ. 

3. Με την επιφύλαξη της πιθανής επίπτωσης των παρατυπιών που διαπιστώνονται σε εκκρεμείς επαληθεύσεις, η ανάκληση από 
το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων έχει μελλοντική ισχύ, δηλαδή για δηλώσεις που συντάσσονται μετά την ημερομηνία της 
ανάκλησης. 

4. Οι εξαγωγείς που έχουν ανακληθεί από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων από τις αρμόδιες αρχές μιας ΥΧΕ σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου στο μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων μόνο αφού αποδείξουν στις αρμόδιες 
αρχές της ΥΧΕ ότι διόρθωσαν την κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα την ανάκλησή τους. 

5. Εάν ένας εξαγωγέας έχει ανακληθεί από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων από τις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του ΣΓΠ της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, η ανάκληση ισχύει επίσης για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 25 

Δικαιολογητικά έγγραφα 

1. Οι εξαγωγείς, εγγεγραμμένοι ή μη, συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) τηρούν τα κατάλληλα βιβλία εμπορικής λογιστικής για την παραγωγή και προμήθεια εμπορευμάτων τα οποία δικαιούνται 
προτιμησιακή μεταχείριση· 

β) διατηρούν διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τις ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή· 

γ) διατηρούν όλα τα τελωνειακά έγγραφα που αφορούν τις ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή· 

δ) διατηρούν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο συντάχθηκε η βεβαίωση καταγωγής ή 
για μεγαλύτερο διάστημα, εάν το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, αρχεία: 
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i) των δηλώσεων καταγωγής που έχουν συντάξει, και 

ii) των οικείων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών, της παραγωγής και των λογαριασμών αποθεμάτων. 

2. Τα αναφερόμενα στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 αρχεία μπορούν να είναι ηλεκτρονικά, υπό τον όρο ότι επιτρέπουν την 
ιχνηλάτηση των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εξαγόμενων προϊόντων και την επιβεβαίωση του χαρακτήρα 
καταγόμενου προϊόντος. 

3. Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις ισχύουν και για τους προμηθευτές που 
χορηγούν στους εξαγωγείς τις δηλώσεις προμηθευτή που αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος παραρτήματος. 

Άρθρο 26 

Βεβαίωση καταγωγής και πληροφορίες για λόγους σώρευσης 

1. Ο εξαγωγέας συντάσσει βεβαίωση καταγωγής όταν τα προϊόντα τα οποία αφορά η βεβαίωση εξάγονται, εάν τα σχετικά 
προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγωγής ΥΧΕ. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η βεβαίωση καταγωγής μπορεί κατ’ εξαίρεση να συνταχθεί μετά την εξαγωγή 
(“αναδρομική βεβαίωση”), με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στο κράτος μέλος διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 
το αργότερο δύο έτη μετά την εξαγωγή. 

3. Η βεβαίωση καταγωγής χορηγείται από τον εξαγωγέα στον πελάτη του στην Ένωση και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται 
στο προσάρτημα IV. Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. 

Μπορεί να συνταχθεί σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο επιτρέπει την ταυτοποίηση του εξαγωγέα και των εμπορευμάτων. 

4. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος ή της διμερούς σώρευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος: 

α) απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των υλών που προέρχονται από άλλη ΥΧΕ ή από την Ένωση παρέχεται με 
βεβαίωση καταγωγής που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και που παρέχεται στον 
εξαγωγέα από τον προμηθευτή στις ΥΧΕ ή στην Ένωση, από τις οποίες προέρχονται οι ύλες· 

β) απόδειξη για την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλη ΥΧΕ ή στην Ένωση παρέχεται με δήλωση του 
προμηθευτή η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος παραρτήματος και παρέχεται στον εξαγωγέα από 
τον προμηθευτή στην ΥΧΕ ή τη χώρα της Ένωσης, από τις οποίες προέρχονται οι ύλες. 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η βεβαίωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, την ένδειξη “EU cumulation” (σώρευση ΕΕ), “OCT cumulation” (σώρευση ΥΧΕ) ή “Cumul UE”, “cumul PTOM”. 

5. Για τους σκοπούς της σώρευσης με χώρα ΣΟΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος: 

α) η απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των υλών που προέρχονται από χώρα ΣΟΕΣ πρέπει να γίνεται με το 
πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΟΕΣ μεταξύ της Ένωσης και της οικείας 
χώρας ΣΟΕΣ, και που παρέχεται στον εξαγωγέα από τον προμηθευτή σε χώρα ΣΟΕΣ από το οποίο προέρχονται οι ύλες· 

β) η απόδειξη για την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε χώρα ΣΟΕΣ παρέχεται με δήλωση του 
προμηθευτή που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος παραρτήματος και παρέχεται στον εξαγωγέα από τον 
προμηθευτή στη χώρα ΣΟΕΣ από την οποία προέρχονται οι ύλες. 

Σε περιπτώσεις εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η βεβαίωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη 
“cumulation with EPA country” [name of the country] ή “cumul avec pays APE” [nom du pays]. 
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6. Για τους σκοπούς της σώρευσης με άλλες χώρες που έχουν πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στην αγορά της 
Ένωσης βάσει του ΣΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος 
παρέχεται από τα πιστοποιητικά καταγωγής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447, και που παρέχονται στον 
εξαγωγέα από τον προμηθευτή στη χώρα ΣΓΠ από την οποία προέρχονται οι ύλες. 

Σε αυτή την περίπτωση, η βεβαίωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη “cumulation with GSP 
country” [name of the country] ή “cumul avec pays SPG” [nom du pays]. 

7. Για τους σκοπούς της διευρυμένης σώρευσης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη του χαρακτήρα 
καταγόμενου προϊόντος των υλών που προέρχονται από χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών γίνεται με το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, και που παρέχεται στον εξαγωγέα από τον προμηθευτή στη χώρα από την οποία προέρχονται 
οι ύλες. 

Σε περιπτώσεις εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η βεβαίωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη 
“cumulation with GSP country” [name of the country] ή “cumul avec pays SPG” [nom du pays]. 

Άρθρο 27 

Δήλωση προμηθευτή 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του 
παρόντος παραρτήματος, για κάθε αποστολή υλών, ο προμηθευτής συντάσσει δήλωση είτε στο εμπορικό τιμολόγιο της αποστολής, 
είτε σε παράρτημα αυτού του τιμολογίου, είτε ακόμη σε δελτίο παράδοσης ή σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο που αφορά την 
αποστολή αυτή στο οποίο η περιγραφή των συγκεκριμένων υλών είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή 
τους. Υπόδειγμα δήλωσης του προμηθευτή παρατίθεται στο προσάρτημα V. 

2. Όταν ένας προμηθευτής προμηθεύει σε τακτική βάση συγκεκριμένο πελάτη με προϊόντα των οποίων ο χαρακτήρας σε σχέση 
με τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής αναμένεται να παραμείνει σταθερός για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί να παρέχει 
μια ενιαία δήλωση προμηθευτή, η οποία θα καλύπτει μεταγενέστερες αποστολές των προϊόντων αυτών (“δήλωση τακτικού 
προμηθευτή”), υπό τον όρο ότι δεν θα έχουν μεταβληθεί τα γεγονότα ή περιστατικά με βάση τα οποία χορηγήθηκε. 

Η μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή μπορεί να εκδοθεί για περίοδο μέχρι ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης. 
Η μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή μπορεί να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ισχύς της δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία από την οποία άρχισε να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος αναγράφεται 
στη δήλωση τακτικού προμηθευτή. 

Η τελωνειακή αρχή μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση τακτικού προμηθευτή, αν αλλάξουν οι περιστάσεις ή αν παρασχέθηκαν 
ανακριβή ή πλαστά στοιχεία. 

Ο προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον πελάτη, σε περίπτωση που η δήλωση τακτικού προμηθευτή για τα εμπορεύματα που 
προμηθεύει παύσει να ισχύει. 

3. Η δήλωση του προμηθευτή μπορεί να έχει εκτυπωθεί εκ των προτέρων. 

4. Οι δηλώσεις των προμηθευτών φέρουν χειρόγραφη υπογραφή. Ωστόσο, όταν οι δηλώσεις τιμολογίου και προμηθευτή 
καταρτίζονται με μεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, η δήλωση προμηθευτή δεν χρειάζεται να φέρει χειρόγραφη 
υπογραφή, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος υπάλληλος της προμηθεύτριας εταιρείας αναγνωρίζεται κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους όπου εκδόθηκαν οι δηλώσεις προμηθευτή. Οι τελωνειακές αρχές αυτές 
έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 28 

Πιστοποιητικό καταγωγής 

1. Συντάσσεται βεβαίωση καταγωγής για κάθε αποστολή. 

2. Η βεβαίωση καταγωγής ισχύει επί δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της σύνταξής της από τον εξαγωγέα. 
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3. Μία ενιαία βεβαίωση καταγωγής μπορεί να καλύπτει διαφορετικές αποστολές, εάν τα εμπορεύματα πληρούν τους 
ακόλουθους όρους: 

α) είναι αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 2 α) του 
Εναρμονισμένου Συστήματος· 

β) υπάγονται στο τμήμα XVI ή XVII ή στην κλάση 7308 ή 9406 του Εναρμονισμένου Συστήματος, και 

γ) πρόκειται να εισαχθούν τμηματικά. 

Τμήμα 3 

Διαδικασίες κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση 

Άρθρο 29 

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής 

1. Η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παραπέμπει στη βεβαίωση καταγωγής. Η βεβαίωση καταγωγής 
διατηρείται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν να υποβληθεί για επαλήθευση της βεβαίωσης. Οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν τη μετάφραση της βεβαίωσης στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 

2. Όταν ο διασαφιστής ζητεί την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, χωρίς να έχει στην κατοχή του βεβαίωση καταγωγής κατά 
τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διασάφηση αυτή θεωρείται απλουστευμένη 
κατά την έννοια του άρθρου 166 του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και 
αντιμετωπίζεται ανάλογα. 

3. Πριν από τη διασάφηση εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής μεριμνά δεόντως ώστε τα 
εμπορεύματα να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος παραρτήματος, κυρίως ελέγχοντας: 

α) στον δημόσιο ιστότοπο που αναφέρεται στα άρθρα 40 παράγραφος 3 και 40 παράγραφος 4 του παρόντος παραρτήματος, αν ο 
εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος ώστε να μπορεί να συντάσσει βεβαιώσεις καταγωγής, εκτός εάν η συνολική αξία των 
καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τις 10 000 EUR· και 

β) αν η βεβαίωση καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα με το προσάρτημα IV. 

Άρθρο 30 

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής 

1. Τα ακόλουθα προϊόντα απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης και προσκόμισης βεβαίωσης καταγωγής: 

α) προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών και των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 500 
EUR· 

β) προϊόντα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 1 200 
EUR. 

2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

α) δεν αποτελούν εισαγωγές εμπορικού χαρακτήρα· 

β) έχει δηλωθεί ότι πληρούν τους όρους υπαγωγής στην παρούσα απόφαση· 

γ) δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ακρίβεια της βεβαίωσης που αναφέρεται στο στοιχείο β). 

(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1). 
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3. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 2, οι εισαγωγές δεν θεωρούνται εισαγωγές εμπορικού χαρακτήρα, εάν 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 

α) οι εισαγωγές είναι περιστασιακές· 

β) οι εισαγωγές συνίστανται αποκλειστικά σε προϊόντα προσωπικής χρήσης των παραληπτών ή των ταξιδιωτών ή των οικογενειών 
τους· 

γ) είναι προφανές από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. 

Άρθρο 31 

Διαφορές και τυπικά σφάλματα 

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση καταγωγής και εκείνων που 
αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των 
προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα της βεβαίωσης καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι το εν λόγω 
έγγραφο αντιστοιχεί πράγματι στα καλυπτόμενα προϊόντα. 

2. Εμφανή τυπικά σφάλματα, όπως τα λάθη δακτυλογράφησης στη βεβαίωση καταγωγής, δεν συνεπάγονται την απόρριψη του 
εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων αυτού του εγγράφου. 

Άρθρο 32 

Διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων καταγωγής 

Οι βεβαιώσεις καταγωγής που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος μπορούν να γίνονται δεκτές για την εφαρμογή των δασμολογικών 
προτιμήσεων, όταν η μη υποβολή αυτών των εγγράφων μέχρι την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία οφείλεται σε έκτακτες 
περιστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται 
τις βεβαιώσεις καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο πριν από την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία. 

Άρθρο 33 

Διαδικασία εισαγωγής σε τμηματικές αποστολές 

1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος διαδικασία εφαρμόζεται για διάστημα που 
καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. 

2. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών εισαγωγής που επιβλέπουν τις διαδοχικές θέσεις σε ελεύθερη κυκλοφορία 
επαληθεύουν ότι οι διαδοχικές αποστολές είναι μέρος των αποσυναρμολογημένων ή μη συναρμολογημένων προϊόντων για τα 
οποία έχει συνταχθεί η βεβαίωση καταγωγής. 

Άρθρο 34 

Επαλήθευση των βεβαιώσεων καταγωγής 

1. Εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν αμφιβολίες ως προς τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, μπορούν να ζητούν από τον 
διασαφιστή να προσκομίσει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζουν, διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για να επαληθευθεί η 
ακρίβεια της ένδειξης της καταγωγής στη βεβαίωση ή η συμμόρφωση με τους όρους όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος 
παραρτήματος. 

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αναστέλλουν την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμολογικού μέτρου κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας επαλήθευσης που καθορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος παραρτήματος, όταν: 
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α) τα στοιχεία που παρέχει ο διασαφιστής δεν αρκούν για να επιβεβαιωθεί ο χαρακτήρας καταγόμενου προϊόντος ή η συμμόρφωση 
με τους όρους του άρθρου 17 παράγραφος 2 ή του άρθρου 18 του παρόντος παραρτήματος· 

β) ο διασαφιστής δεν απαντά ενός της προθεσμίας παροχής των στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. 

3. Εν αναμονή είτε των στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον διασαφιστή, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είτε των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας επαλήθευσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, επιτρέπεται στον εισαγωγέα να παραλάβει τα 
προϊόντα, με την επιφύλαξη κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο. 

Άρθρο 35 

Άρνηση χορήγησης προτιμήσεων 

1. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής απορρίπτουν την υπαγωγή στην παρούσα απόφαση, χωρίς να είναι 
υποχρεωμένες να ζητήσουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ή να αποστείλουν αίτηση επαλήθευσης στη χώρα ΥΧΕ, όταν: 

α) τα εμπορεύματα δεν είναι τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στη βεβαίωση καταγωγής· 

β) ο διασαφιστής δεν έχει υποβάλει βεβαίωση καταγωγής για τα εν λόγω προϊόντα, όταν απαιτείται η υποβολή της· 

γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 21 στοιχείο β) και του άρθρου 30 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, η βεβαίωση 
καταγωγής που έχει στην κατοχή του ο διασαφιστής δεν έχει συνταχθεί από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στην ΥΧΕ· 

δ) η βεβαίωση καταγωγής δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το προσάρτημα IV· ή 

ε) δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής απορρίπτουν την υπαγωγή στην απόφαση, μετά από αίτηση για 
επαλήθευση κατά την έννοια του άρθρου 43 του παρόντος παραρτήματος που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ, όταν οι 
τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής: 

α) έχουν λάβει απάντηση σύμφωνα με την οποία ο εξαγωγέας δεν είχε το δικαίωμα να συντάξει τη βεβαίωση καταγωγής· 

β) έχουν λάβει απάντηση σύμφωνα με την οποία τα εξεταζόμενα προϊόντα δεν είναι καταγωγής ΥΧΕ ή δεν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 17 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος, ή 

γ) είχαν εύλογη αμφιβολία ως προς την εγκυρότητα της δήλωσης καταγωγής ή την ακρίβεια των στοιχείων που παρέσχε ο 
διασαφιστής όσον αφορά την πραγματική καταγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων, όταν υποβλήθηκε η αίτηση επαλήθευσης,· 
και 

i) δεν έχουν λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος παραρτήματος, ή 

ii) έχουν λάβει απάντηση που δεν καλύπτει επαρκώς τα ερωτήματα τα οποία θέτει η αίτηση. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Γενικές απαιτήσεις 

Άρθρο 36 

Γενικές αρχές 

1. Για την ορθή εφαρμογή του συστήματος προτιμήσεων, οι ΥΧΕ αναλαμβάνουν τη δέσμευση: 

α) να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις απαραίτητες διοικητικές δομές και συστήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή 
και τη διαχείριση, στην εκάστοτε χώρα, των κανόνων και διαδικασιών που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα, συμπεριλαμ
βανομένων, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της σώρευσης· 

β) να συνεργαστούν, μέσω των αρμοδίων αρχών τους με την Επιτροπή και τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. 
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2. Η αναφερόμενη στο στοιχείο β) της ανωτέρω παραγράφου 1 συνεργασία συνίσταται στα εξής: 

α) στην παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης εάν η Επιτροπή ζητήσει να παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
παραρτήματος στην οικεία χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου από την Επιτροπή ή τις τελωνειακές 
αρχές των κρατών μελών· 

β) με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του παρόντος παραρτήματος, στην επαλήθευση του χαρακτήρα 
καταγόμενου προϊόντος και της συμμόρφωσης με τους άλλους όρους του παρόντος παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων 
επιτόπιων επισκέψεων, εάν το ζητήσουν η Επιτροπή ή οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο των ελέγχων της 
καταγωγής· 

γ) όταν η διαδικασία επαλήθευσης ή κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο παρέχει ενδείξεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος 
παραρτήματος, η ΥΧΕ εξαγωγής διενεργεί, αυτεπάγγελτα ή με αίτηση της Επιτροπής ή των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών, τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνά για τη διενέργεια αυτών των ερευνών με τη δέουσα ταχύτητα, με στόχο τον 
εντοπισμό και την πρόληψη των εν λόγω παραβάσεων. Η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να 
συμμετέχουν στη διενέργεια των ερευνών. 

3. Οι ΥΧΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020, επίσημη ανάληψη δέσμευσης να συμμορφωθούν με 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

Άρθρο 37 

Απαιτήσεις δημοσίευσης και συμμόρφωση 

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) τον κατάλογο των ΥΧΕ και την 
ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος παραρτήματος. Η 
Επιτροπή επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο κάθε φορά που μια νέα ΥΧΕ πληροί τους ίδιους όρους. 

2. Όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ επωφελούνται από δασμολογικές 
προτιμήσεις μόνον εφόσον είχαν εξαχθεί την ή μετά την ημερομηνία που ορίζεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο. 

3. Μια ΥΧΕ θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τα άρθρα 36 και 39 του παρόντος παραρτήματος την ημερομηνία κατά την 
οποία υπέβαλε: 

α) την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, και 

β) την ανάληψη δέσμευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος. 

Άρθρο 38 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει, ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες 
πληροφορίες, με σκοπό την παραχώρηση προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας που εφαρμόζονται για το σύστημα REX 

Άρθρο 39 

Κοινοποίηση των ονομάτων και των διευθύνσεων των αρμόδιων αρχών ΥΧΕ 

1. Οι ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών που βρίσκονται στο έδαφός τους και οι οποίες 
είναι: 

α) κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας και εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή και στις τελωνειακές 
αρχές των κρατών μελών μέσω της προβλεπόμενης στον παρόντα τίτλο διοικητικής συνεργασίας· 
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β) κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας ή ενεργούν υπό την εξουσία της κυβέρνησης και εξουσιοδοτημένες να εγγράφουν και να 
διαγράφουν εξαγωγείς στο μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων. 

2. Οι ΥΧΕ ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για κάθε μεταβολή των στοιχείων που κοινοποιούνται βάσει των 
παραγράφων 1 και 2. 

3. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. 

Άρθρο 40 

Δικαιώματα πρόσβασης σε και δημοσίευση δεδομένων από το σύστημα REX 

1. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα για να τα συμβουλεύεται. 

2. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τους εξαγωγείς τους οποίους έχουν εγγράψει στο 
μητρώο για να τα συμβουλεύονται. 

Η Επιτροπή παρέχει ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα REX στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ. 

3. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα· 

β) την ημερομηνία εγγραφής του εγγεγραμμένου εξαγωγέα· 

γ) την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη· 

δ) την ημερομηνία ανάκλησης της εγγραφής, κατά περίπτωση. 

4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα με τη συγκατάθεση του εξαγωγέα, ο οποίος υπογράφει στο πλαίσιο 6 του 
εντύπου που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III: 

α) το όνομα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 1 του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα ΙΙΙ· 

β) τη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 1 του εντύπου που 
παρατίθεται στο προσάρτημα· II· 

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως προσδιορίζονται στο πλαίσιο 1 και στο πλαίσιο 2 του εντύπου που παρατίθεται στο 
προσάρτημα ΙΙΙ· 

δ) την ενδεικτική περιγραφή των εμπορευμάτων που δικαιούνται προτιμησιακή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού 
καταλόγου των κλάσεων ή των κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο 4 του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα 
ΙΙΙ· 

ε) τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου (TIN) του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 1 του εντύπου 
που παρατίθεται στο προσάρτημα ΙΙΙ· 

στ) το κατά πόσον ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας είναι συναλλασσόμενος ή παραγωγός όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο 3 του 
εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα III· 

Μια άρνηση υπογραφής στο πλαίσιο 6 δεν αποτελεί λόγο άρνησης της εγγραφής του εξαγωγέα. 

Άρθρο 41 

Προστασία δεδομένων στο σύστημα REX 

1. Τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ στο σύστημα REX υφίστανται επεξεργασία 
αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος. 

2. Στους εγγεγραμμένους εξαγωγείς παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 16 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) ή στα άρθρα 12 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), κατά περίπτωση. 

(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39). 

(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 
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Στους εγγεγραμμένους εξαγωγείς παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με ανακοίνωση η οποία 
επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής εξαγωγέα όπως καθορίζεται στο προσάρτημα III του παρόντος παραρτήματος. 

3. Κάθε αρμόδια αρχή ΥΧΕ που έχει εισαγάγει δεδομένα στο σύστημα REX θεωρείται υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας 
των εν λόγω δεδομένων. 

Η Επιτροπή θεωρείται συνυπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας όλων των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 
εκχωρηθούν στον εγγεγραμμένο εξαγωγέα τα δικαιώματά του. 

4. Τα δικαιώματα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που παρατίθενται στο προσάρτημα 
III του παρόντος παραρτήματος τα οποία είναι καταχωρημένα στο σύστημα REX και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σε 
εθνικά συστήματα, ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

5. Τα κράτη μέλη που αντιγράφουν στα οικεία εθνικά συστήματα τα δεδομένα του συστήματος REX στα οποία έχουν πρόσβαση 
επικαιροποιούν τα εν λόγω αντιγραμμένα δεδομένα. 

6. Τα δικαιώματα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων όσον αφορά την επεξεργασία των οικείων δεδομένων εγγραφής από την 
Επιτροπή ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

7. Κάθε αίτημα από εγγεγραμμένο εξαγωγέα για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος 
των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 υποβάλλεται στον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων και 
διεκπεραιώνεται από αυτόν. 

Εάν εγγεγραμμένος εξαγωγέας υπέβαλε τέτοιο αίτημα στην Επιτροπή χωρίς να έχει προσπαθήσει να αποκτήσει τα δικαιώματά του 
από τον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων, η Επιτροπή διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων του 
εγγεγραμμένου εξαγωγέα. 

Εάν ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας δεν απέκτησε δικαιώματα από τον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων, ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας 
υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνη ελέγχου δεδομένων. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να 
διορθώνει, να διαγράφει ή να κλειδώνει τα δεδομένα. 

8. Οι εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας των δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ενεργώντας εντός 
του πλαισίου των οικείων αρμοδιοτήτων, εφόσον χρειάζεται: 

α) συνεργάζονται και διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία των δεδομένων εγγραφής· 

β) ανταλλάσσουν συναφείς πληροφορίες· 

γ) παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων· 

δ) εξετάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία ή εφαρμογή του παραρτήματος αυτού· 

ε) μελετούν προβλήματα που αφορούν την άσκηση ανεξάρτητης εποπτείας ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
των δεδομένων· 

στ) εκπονούν εναρμονισμένες προτάσεις για κοινές λύσεις σε προβλήματα, και 

ζ) προωθούν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων. 

Άρθρο 42 

Έλεγχος της καταγωγής 

1. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, οι αρμόδιες αρχές 
της ΥΧΕ οφείλουν να διενεργούν: 

α) επαληθεύσεις του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των προϊόντων μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών· 

β) αυτεπάγγελτα, τακτικούς ελέγχους στους εξαγωγείς. 

2. Οι αναφερόμενοι στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 έλεγχοι διασφαλίζουν τη συνεχή συμμόρφωση των εξαγωγέων με τις 
υποχρεώσεις τους. Η συχνότητα των ελέγχων καθορίζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό, 
οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ απαιτούν από τους εξαγωγείς να παρέχουν αντίγραφα ή κατάλογο των βεβαιώσεων καταγωγής που 
έχουν συντάξει. 
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3. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ έχουν το δικαίωμα να ζητούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να διενεργούν κάθε έλεγχο των 
λογαριασμών του εξαγωγέα και, εάν χρειαστεί, των λογαριασμών των παραγωγών που προμηθεύουν τον συγκεκριμένο εξαγωγέα, 
ακόμη και στις εγκαταστάσεις τους, ή κάθε άλλο έλεγχο που κρίνουν απαραίτητο. 

Άρθρο 43 

Αίτημα για επαλήθευση των βεβαιώσεων καταγωγής 

1. Οι μετέπειτα επαληθεύσεις των βεβαιώσεων καταγωγής διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση ή όταν οι τελωνειακές αρχές 
των κρατών μελών έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά τους, τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ή την τήρηση 
των άλλων απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος. 

Όταν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους ζητούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών ΥΧΕ για να επαληθεύσουν την εγκυρότητα 
των βεβαιώσεων καταγωγής, τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ή και τα δύο, στην αίτησή τους αναφέρουν τους λόγους των 
βάσιμων αμφιβολιών τους ως προς την εγκυρότητα της βεβαίωσης καταγωγής ή του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων. 

Αντίγραφο της βεβαίωσης καταγωγής και κάθε συμπληρωματικό στοιχείο ή έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι τα στοιχεία που 
περιέχει η βεβαίωση είναι ανακριβή, μπορούν να διαβιβαστούν ως δικαιολογητικά της αίτησης για επαλήθευση. 

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση ορίζει αρχική προθεσμία έξι μηνών για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της 
επαλήθευσης, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της αίτησης επαλήθευσης. 

2. Εάν στις περιπτώσεις βάσιμων αμφιβολιών δεν ληφθεί απάντηση εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας ή εάν η 
απάντηση δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, αποστέλλεται στις 
αρμόδιες αρχές της οικείας ΥΧΕ δεύτερη κοινοποίηση. Η κοινοποίηση αυτή ορίζει νέα προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 6 μήνες. 

Άρθρο 44 

Επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτών 

1. Ο έλεγχος της δήλωσης προμηθευτή που αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος παραρτήματος, μπορεί να 
πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως 
προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή 
των σχετικών υλών. 

2. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται δήλωση προμηθευτή μπορούν να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές της 
χώρας στην οποία συντάχθηκε η δήλωση να εκδώσουν δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτημα 
VI. Εναλλακτικά, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση του προμηθευτή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από 
τον εξαγωγέα να προσκομίζει δελτίο πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία καταρτίστηκε η 
δήλωση. 

Αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών φυλάσσεται από το τελωνείο που το εξέδωσε για τρία τουλάχιστον έτη. 

3. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το 
ταχύτερο δυνατόν. Στα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη για το εάν η δήλωση σχετικά με τον χαρακτήρα των υλών 
είναι ορθή. 

4. Για τους σκοπούς του ελέγχου, οι προμηθευτές φυλάσσουν τουλάχιστον επί τρία έτη αντίγραφο του εγγράφου που περιέχει 
τη δήλωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία απόδειξη που αναφέρει το πραγματικό καθεστώς που ισχύει για τις ύλες. 

5. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία καταρτίζεται η δήλωση προμηθευτή έχουν το δικαίωμα να ζητούν οποιαδήποτε 
απόδειξη ή να διενεργούν οποιονδήποτε έλεγχο θεωρούν σκόπιμο προκειμένου να επαληθεύουν την ορθότητα οποιασδήποτε 
δήλωσης του προμηθευτή. 

6. Κάθε βεβαίωση καταγωγής που συντάσσεται βάσει εσφαλμένης δήλωσης προμηθευτή θεωρείται άκυρη. 
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Άρθρο 45 

Άλλες διατάξεις 

1. Το παρόν τμήμα και το τμήμα 2 του τίτλου V εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών: 

α) στις εξαγωγές από την Ένωση σε ΥΧΕ για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος 
παραρτήματος· 

β) στις εξαγωγές από μία ΥΧΕ σε άλλη για τους σκοπούς της σώρευσης ΥΧΕ όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
παρόντος παραρτήματος· 

γ) στις εξαγωγές από την Ένωση σε ΥΧΕ όταν η εν λόγω ΥΧΕ χορηγεί μονομερώς προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε ένα 
προϊόν καταγωγής από την Ένωση, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι εξαγωγείς 
εγγράφονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 68 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 

Άρθρο 46 

Θέουτα και Μελίλια 

1. Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος αναφορικά με την έκδοση, τη χρήση και την μετέπειτα επαλήθευση των 
αποδεικτικών καταγωγής εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα που εξάγονται από ΥΧΕ στη Θέουτα ή τη 
Μελίλια και στα προϊόντα που εξάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια σε ΥΧΕ για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης. 

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος. 

3. Αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος στη Θέουτα και Μελίλια είναι οι ισπανικές τελωνειακές αρχές. 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 47 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 285 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Στις περιπτώσεις παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Όταν η γνώμη της επιτροπής λαμβάνεται με γραπτή διαδικασία και γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, η εν λόγω 
διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα όταν, εντός της προθεσμίας υποβολής της γνώμης, η προεδρία της επιτροπής λάβει 
σχετική απόφαση.   
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Προσάρτημα I 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σημείωση 1 – Γενική εισαγωγή 

Το παρόν προσάρτημα καθορίζει τους όρους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος, βάσει των οποίων τα προϊόντα 
θεωρούνται καταγωγής ΥΧΕ. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι κανόνων οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν: 

α) με την επεξεργασία ή μεταποίηση δεν σημειώνεται υπέρβαση μιας μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες· 

β) μέσω της επεξεργασίας ή μεταποίησης ο τετραψήφιος αριθμός κλάσης ή ο εξαψήφιος αριθμός διάκρισης των μεταποιημένων 
προϊόντων καθίσταται διαφορετικός από τον τετραψήφιο αριθμό κλάσης ή τον εξαψήφιο αριθμό διάκρισης των 
χρησιμοποιούμενων υλών, αντίστοιχα· 

γ) πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία και μεταποίηση· 

δ) η επεξεργασία ή μεταποίηση πραγματοποιείται σε ορισμένες εξ ολοκλήρου παραγόμενες ύλες. 

Σημείωση 2 – Η δομή του πίνακα 

2.1. Στις στήλες 1 και 2 περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η στήλη 1 παρέχει τον αριθμό κεφαλαίου, τον τετραψήφιο αριθμό 
κλάσης ή τον εξαψήφιο αριθμό διάκρισης κατά περίπτωση. Η στήλη 2 παρέχει την περιγραφή των εμπορευμάτων που 
χρησιμοποιείται στο Εναρμονισμένο σύστημα για την εν λόγω κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε εγγραφή στις στήλες 1 και 2, με 
την επιφύλαξη της σημείωσης 2.4, ένας ή περισσότεροι κανόνες (“ιδιοχαρακτηριστικές εργασίες”) ορίζονται στη στήλη 3. 
Αυτές οι ιδιοχαρακτηριστικές εργασίες αφορούν μόνο τις μη καταγόμενες ύλες. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, πριν από 
την εγγραφή στη στήλη 1 προηγείται η ένδειξη “ex”, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας της στήλης 3 εφαρμόζεται μόνο στο μέρος 
της αντίστοιχης κλάσης που περιγράφεται στη στήλη 2. 

2.2. Όταν διαφορετικές κλάσεις ή διακρίσεις παρουσιάζονται ομαδικά στη στήλη 1 ή παρέχεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, 
επομένως, η περιγραφή των προϊόντων στη στήλη 2 είναι γενική, ο αντίστοιχος κανόνας της στήλης 3 εφαρμόζεται σε όλα τα 
προϊόντα τα οποία, βάσει του Εναρμονισμένου Συστήματος, έχουν καταταχθεί στις κλάσεις του κεφαλαίου ή σε μία από τις 
κλάσεις ή τις διακρίσεις που παρουσιάζονται ομαδικά στη στήλη 1. 

2.3. Όταν ο πίνακας περιέχει διαφορετικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε διαφορετικά προϊόντα στο εσωτερικό μιας 
δασμολογικής κλάσης, κάθε περίπτωση περιέχει την περιγραφή του μέρους της κλάσης που καλύπτεται από τον αντίστοιχο 
κανόνα της στήλης 3. 

2.4 Όταν στη στήλη 3 παρατίθενται δύο διαφορετικοί κανόνες που χωρίζονται με το διαζευκτικό “ή”, ο εξαγωγέας έχει τη 
διακριτική ευχέρεια επιλογής του κανόνα που θα χρησιμοποιήσει. 

Σημείωση 3 – Παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων 

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος σχετικά με τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον 
χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, εφαρμόζονται ανεξάρτητα 
από το αν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα ή σε άλλο 
εργοστάσιο στην ΥΧΕ ή στην Ένωση. 

3.2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος, η εκτελούμενη επεξεργασία ή μεταποίηση πρέπει να υπερβαίνει τον 
κατάλογο των εργασιών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα δεν πληρούν τα 
κριτήρια παραχώρησης του ευεργετήματος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, ακόμη και αν πληρούνται οι όροι 
του κατωτέρω πίνακα. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος παραρτήματος, οι κανόνες του πίνακα αντιπροσωπεύουν τον ελάχιστο 
απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας ή μεταποίησης και ο υψηλότερος βαθμός επεξεργασίας ή μεταποίησης προσδίδει επίσης 
τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον 
χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. Έτσι, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες 
ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε 
προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο 
επεξεργασίας δεν επιτρέπεται. 

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση “Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης”, τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης 
με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. 
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Ωστόσο, η έκφραση “Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. ...” ή 
“Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν”, σημαίνει ότι 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως 
αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα. 

3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει 
ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται η χρήση όλων των υλών. 

3.5. Όταν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται από συγκεκριμένη ύλη, ο κανόνας αυτός δεν 
αποκλείει τη χρήση και άλλων υλών οι οποίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να είναι σύμφωνες με αυτόν τον κανόνα. 

Σημείωση 4 – Γενικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 

4.1. Γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 6, 7, 8, 9, 10, 12 και στην κλάση 2401 και τα οποία καλλιεργούνται ή 
συγκομίζονται στο έδαφος μιας ΥΧΕ θεωρούνται καταγωγής του εδάφους της εν λόγω χώρας, ακόμη και αν καλλιεργούνται 
από σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζωντανά μέρη φυτών εισαγόμενα 
από άλλη χώρα. 

4.2. Στις περιπτώσεις που η περιεκτικότητα συγκεκριμένου προϊόντος σε μη καταγόμενη ζάχαρη υπόκειται σε περιορισμούς, 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αυτών των περιορισμών το βάρος των σακχάρων των κλάσεων 1701 (σακχαρόζη) και 
1702 (π.χ. φρουκτόζη, γλυκόζη, λακτόζη, μαλτόζη, ισογλυκόζη ή ιμβερτοσάκχαρο) που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή του τελικού προϊόντος και για την παρασκευή των μη καταγόμενων προϊόντων που ενσωματώνονται στο τελικό 
προϊόν. 

Σημείωση 5 – Χρησιμοποιούμενη ορολογία για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

5.1. Ο όρος “φυσικές ίνες”, όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τις τεχνητές ή τις συνθετικές. 
Περιορίζεται στα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εάν δεν υπάρχει 
διαφορετικός ορισμός, περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία, αλλά δεν 
έχουν νηματοποιηθεί. 

5.2. Ο όρος “φυσικές ίνες” καλύπτει τις τρίχες αλόγου της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και τις 
ίνες από μαλλί και τις ίνες εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς ζωικές τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις 
βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305. 

5.3. Οι όροι “υφαντικοί πολτοί”, “χημικές ύλες” και “ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού” που χρησιμοποιούνται 
στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί. 

5.4. Ο όρος “τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς” που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις 
μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. 

Σημείωση 6 – Εφαρμοστέα όρια ανοχής στα προϊόντα που κατασκευάζονται με ανάμειξη υφαντικών υλών 

6.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του 
πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των 
βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται. (Βλέπε επίσης σημειώσεις 6.3 και 6.4). 

6.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 6.1 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα σύμμεικτα προϊόντα που 
κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. 

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες: 

— μετάξι, 

— μαλλί, 

— τρίχες χοντροειδείς, 

— τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 

— χοντρότριχες αλόγου, 

— βαμβάκι, 

— ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, 

— λινάρι, 

— κάνναβι, 
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— γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος), 

— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του γένους Agaνe, 

— ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, 

— συνθετικές ίνες, συνεχείς, 

— τεχνητές ίνες, συνεχείς, 

— νήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυεστέρες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυαμίδια, 

— μη συνεχείς συνθετικές πολυακριλονιτριλικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυιμίδια, 

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, 

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(φαινυλοσουλφίδιο), 

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(βινυλοχλωρίδιο), 

— άλλες μη συνεχείς συνθετικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από βισκόζη, 

— άλλες μη συνεχείς τεχνητές ίνες, 

— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με 
άλλο νήμα, 

— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα, 

— προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που 
έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή 
όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής 
ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, 

— άλλα προϊόντα της κλάσης 5605, 

— ίνες από γυαλί, 

— μεταλλικές ίνες. 

Παράδειγμα: 

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της 
κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Κατά συνέπεια, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες 
συνθετικές μη συνεχείς ίνες που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής, υπό τον όρο ότι το συνολικό βάρος τους δεν 
υπερβαίνει το 10 % του βάρους του νήματος. 

Παράδειγμα: 

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες 
μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Κατά συνέπεια, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
συνθετικού νήματος που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες καταγωγής ή μάλλινου νήματος που δεν είναι σύμφωνο με τους 
κανόνες καταγωγής ή συνδυασμού των δύο, υπό τον όρο ότι το συνολικό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
υφάσματος. 

Παράδειγμα: 

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από 
βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο 
ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. 

Παράδειγμα: 

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευασθεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό 
ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες 
και, συνεπώς, η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν. 
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6.3. Στην περίπτωση των προϊόντων στα οποία έχουν ενσωματωθεί “νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα 
εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα”, το όριο ανοχής για τα εν λόγω νήματα είναι 
20 %. 

6.4. Στην περίπτωση των προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί “λουρίδα που έχει έναν πυρήνα αποτελούμενο από λεπτό έλασμα 
αργιλίου είτε από ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, μέγιστου πλάτους 5 mm, και η οποία έχει 
συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες”, το όριο ανοχής για 
την εν λόγω λουρίδα είναι 30 %. 

Σημείωση 7 – Άλλα εφαρμοστέα όρια ανοχής σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

7.1. Όταν ο πίνακας περιέχει παραπομπή στην παρούσα σημείωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υφαντικές ύλες οι οποίες δεν 
είναι σύμφωνες με τον κανόνα της στήλης 3 για το εξεταζόμενο έτοιμο προϊόν, υπό τον όρο ότι αυτές υπάγονται σε κλάση 
διαφορετική από αυτήν του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8% της τιμής εργοστασίου του προϊόντος. 

7.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 7.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. 

Παράδειγμα: 

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν 
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τους ίδιους λόγους, δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κλείστρα-φερμουάρ, αν 
και κανονικά τα κλείστρα-φερμουάρ περιέχουν υφαντικές ύλες. 

7.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. 

Σημείωση 8 – Ορισμός ειδικών διεργασιών και απλών εργασιών που εκτελούνται σε ορισμένα προϊόντα του κεφαλαίου 27 

8.1. Κατά την έννοια των κλάσεων ex 2707 και 2713, οι “ειδικές διεργασίες” είναι οι ακόλουθες: 

α) η εν κενώ απόσταξη· 

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (12) 

γ) η πυρόλυση· 

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση· 

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες· 

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή 
με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης)· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη 
ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη· 

ζ) ο πολυμερισμός· 

η) η αλκυλίωση· 

θ) ο ισομερισμός. 

8.2. Για τους σκοπούς των κλάσεων 2710, 2711 και 2712, οι “ειδικές διεργασίες” είναι οι ακόλουθες: 

α) η εν κενώ απόσταξη· 

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (12) 

γ) η πυρόλυση· 

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση· 

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες· 

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή 
με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης)· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη 
ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη· 

ζ) ο πολυμερισμός· 

η) η αλκυλίωση· 

θ) ο ισομερισμός· 

(12) Βλ. πρόσθετη επεξηγηματική σημείωση 4 β) στο κεφάλαιο 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2020                                                                                                                                           L 45/39   



ι) η αποθείωση με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία 
επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία 
(μέθοδος ASTM D 1266-59 Τ)· 

ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710· 

ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 
2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 
20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Ωστόσο, οι τελικές 
κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710 (π.χ. η τελική κατεργασία με υδρογόνο ή ο 
αποχρωματισμός), που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση, δεν θεωρούνται ως ειδικές 
διεργασίες· 

ιγ) η απόσταξη σε ατμοσφαιρική πίεση, αποκλειστικά για τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710, εφόσον 
λιγότερο από το 30% κατ’ όγκο των προϊόντων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει στους 300 C, 
σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86· 

ιδ) η κατεργασία με υψηλής συχνότητας ηλεκτρική εκκένωση θυσάνου, αποκλειστικά για βαριά λάδια άλλα από τα 
πετρέλαια εσωτερικής καύσης και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710· 

ιε) η απελαίωση με κλασματική κρυστάλλωση αποκλειστικά για τα προϊόντα αργού πετρελαίου (εκτός από βαζελίνη, 
οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη ή κερί από τύρφη, κερί από παραφίνη περιεκτικότητας μικρότερης του 0,75 % κατά βάρος 
σε λάδια) της κλάσης ex 2712. 

8.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707 και 2713, οι απλές εργασίες, όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο 
αποχωρισμός του νερού, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο ως 
αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, καθώς και όλοι οι συνδυασμοί των εργασιών 
αυτών ή ανάλογων, δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. 

Πίνακας προϊόντων και εργασιών επεξεργασίας ή μεταποίησης που προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγόμενου 
προϊόντος                                                                

Κλάση 
Εναρμονισμένου 

Συστήματος 
Περιγραφή προϊόντος 

Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη 
καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα 

καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 1 Ζωντανά ζώα Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου 

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων Παρασκευή κατά την οποία όλο το κρέας και όλα τα 
βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων στα προϊόντα αυτού 
του κεφαλαίου έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόν
δυλα υδρόβια, με εξαίρεση: 

Όλα τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και 
άλλα υδρόβια ασπόνδυλα έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

0304 Φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλε
σμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυ
γμένα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

0305 Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη 
διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσ
σωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
ψαριών, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex 0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· μαλακόστρακα με 
το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξερα
μένα, αλατισμένα ή σε άρμη· αλεύρια, σκόνες και συσ
σωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
μαλακόστρακων, κατάλληλα για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 
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ex 0307 Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα 
υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· αλεύρια, σκόνες 
και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πε
λέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλων για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά πτηνών· μέλι 
φυσικό· προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· 

Παρασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 

έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 
— το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν 

υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

ex κεφάλαιο 5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex 0511 91 Μη εδώδιμα αυγά και σπέρματα ιχθύων Όλα τα αυγά και σπέρματα είναι εξ ολοκλήρου παρα
γόμενα 

Κεφάλαιο 6 Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες και πα
ρόμοια είδη· άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 7 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες εσπεριδοειδών ή 
πεπονιών 

Παρασκευή κατά την οποία: 
— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί, οπώρες και 

φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών του κεφαλαίου 
8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα, και 

— το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν 
υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά· Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 10 Σιτηρά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 10 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex κεφάλαιο 
11 

Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη· άμυλα κάθε είδους· 
ινουλίνη· γλουτένη από σιτάρι, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες των κεφαλαίων 10 και 11, των κλάσεων 0701 και 
2303 και της διάκρισης 0710 10 είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενες 

ex 1106 Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της κλάσης 
0713, αποφλοιωμένα 

Ξήρανση και άλεση οσπρίων της κλάσης 0708 

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· Σπέρματα, σπόροι και 
διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά· 
άχυρα και χορτονομές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

Κεφάλαιο 13 Γομαλάκα γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλί
σματα φυτικά 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, κατά την 
οποία το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν 
υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος 

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευ
σης. Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 
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ex κεφάλαιο 
15 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διά
σπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά 
ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός 
από εκείνη του προϊόντος 

1501 έως 
1504 

Λίπη από χοίρους, πουλερικά, βοοειδή, αιγοπρόβατα, 
ιχθύες κ.λπ. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

1505, 1506 
και 1520 

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από 
αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης. Άλλα 
λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. 
Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισί
βες. 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

1509 και 
1510 

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
φυτικές ύλες έχουν παραχθεί εξολοκλήρου 

1516 και 
1517 

Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα 
κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διε
στεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα 
(με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 
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 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή καρκινοειδών, 
μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 

Παρασκευή: 
— από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από κρέας και 

βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων του κεφαλαίου 2 
και από ύλες του κεφαλαίου 16 που προέρχονται 
από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων του 
κεφαλαίου 2, και 

— κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 3 και οι ύλες του κεφαλαίου 16 που προ
έρχονται από ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα υδρόβια ασπόνδυλα του κεφαλαίου 3, έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex κεφάλαιο 
17 

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η λακτό
ζη, η μαλτόζη και η γλυκόζη, χημικώς καθαρά, σε 
στερεή κατάσταση· σιρόπια· υποκατάστατα του μελιού, 
αναμειγμένα ή μη με φυσικό μέλι· ζάχαρα και μελάσες 
καραμελωμένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 1101 έως 1108, 
1701 και 1703 δεν υπερβαίνει το 30% του βάρους του 
τελικού προϊόντος 

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμ
βάνεται και η λευκή σοκολάτα) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία: 
— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμο

ποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
40 % του βάρους του τελικού προϊόντος, και 
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— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν 
υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία: 
— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμο

ποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
40 % του βάρους του τελικού προϊόντος, και 

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν 
υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

Κεφάλαιο 19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, 
τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα· είδη ζαχαροπλαστικής 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία: 
— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφα

λαίων 2, 3 και 16 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος, και 

— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 
1006 και 1101 έως 1108 δεν υπερβαίνει το 20 % 
του βάρους του τελικού προϊόντος, και 

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμο
ποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
40 % του βάρους του τελικού προϊόντος, και 

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν 
υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

ex κεφάλαιο 
20 

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή 
άλλων μερών φυτών· εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος της 
χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν υπερβαίνει το 40% 
του βάρους του τελικού προϊόντος 

2002 και 
2003 

Ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 7 έχουν παραχθεί εξολοκλήρου 

Κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία: 
— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμο

ποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
40 % του βάρους του τελικού προϊόντος, και 

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν 
υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

Κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και τις κλάσεις 2207 και 2208, 
κατά την οποία: 
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— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των διακρίσεων 
0806 10, 2009 61, 2009 69 είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενες, και 

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμο
ποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
40 % του βάρους του τελικού προϊόντος, και 

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν 
υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

ex κεφάλαιο 
23 

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών 
διατροφής· τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

ex 2302 
ex 2303 

Κατάλοιπα αμυλοποιίας Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος των 
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 10 δεν υπερ
βαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για τη διατροφή των ζώων 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 

και 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 
— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφα

λαίων 10 και 11 και των κλάσεων 2302 και 2303 
δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος, και 

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμο
ποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
40 % του βάρους του τελικού προϊόντος, και 

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν 
υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προ
ϊόντος 

ex κεφάλαιο 
24 

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού· 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης κατά την 
οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών του κε
φαλαίου 24 δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού βά
ρους των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24 

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιη
θεί. Απορρίμματα καπνού 

Όλα τα μη βιομηχανοποιημένα καπνά και τα απορρίμ
ματα καπνού του κεφαλαίου 24 έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου 

2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με 
κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα του καπνού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 2403, κατά την 
οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά
σης 2401 δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού βάρους 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2401 

ex κεφάλαιο 
25 

Αλάτι, θείο· γαίες και πέτρες· γύψος, ασβέστης και 
τσιμέντα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνη
σίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα, και οξείδιο του 
μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που 
αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη 
αδρανή μαγνησία (φρυγμένη) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιεί
ται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) 

Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
27 

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της 
απόσταξης αυτών· ασφαλτώδεις ύλες· κεριά ορυκτά” 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν 
κατά βάρος σε σχέση με τα μη αρωματικά, δηλαδή 
λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται 
από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών 
από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το 65 % τουλάχι
στον του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομέ
νων των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και 
βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
καύσιμα 

εργασίες διύλισης και/ή μιας ή περισσότερων ειδικής/ών 
διεργασίας/σιών (2) 

ή 
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμε
νες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 
από τα ακατέργαστα λάδια· παρασκευάσματα που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, τα 
οποία περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια 
από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· απόβλητα 
λαδιών 

εργασίες διύλισης και/ή μιας ή περισσότερων ειδικής/ών 
διεργασίας/σιών (3) 

ή 
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμε
νες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες εργασίες διύλισης και/ή μιας ή περισσότερων ειδικής/ών 
διεργασίας/σιών (3) 

ή 
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμε
νες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

2712 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλ
λινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από 
τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που 
λαμβάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και 
χρωματισμένα 

εργασίες διύλισης και/ή μιας ή περισσότερων ειδικής/ών 
διεργασίας/σιών (3) 

ή 
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Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμε
νες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πε
τρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου 
ή των ασφαλτούχων ορυκτών 

εργασίες διύλισης και/ή μιας ή περισσότερων ειδικής/ών 
διεργασίας/σιών (2) 

ή 
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμε
νες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
28 

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή ορ
γανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών 
στοιχείων, των μετάλλων, των σπανίων γαιών ή των 
ισοτόπων, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 
29 

Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2905 Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης 
και αιθανόλης, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπερι
λαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά 
άλατα της ίδιας κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συ
νολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

2905 43 
2905 44 
2905 45 

290545 Μαννιτόλη D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη): Γλυ
κερόλη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται ύλες της ίδιας διάκρισης με εκείνη του προ
ϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 32 Δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παρά
γωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες. Χρώ
ματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Με
λάνια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. προϊόντα αρωματοποιίας 
ή καλλωπισμού και καλλυντικά παρασκευάσματα, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
34 

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, πα
ρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευά
σματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμέ
να, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, 
πάστες για προπλάσματα, “κεριά για την οδοντοτεχνι
κή” και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον 
γύψο, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα: 
— – Με βάση την παραφίνη, κεριά από πετρέλαιο ή 

από ασφαλτούχα ορυκτά, υπολείμματα παραφινών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες· τροποποιημένα άμυλα· κόλλες· 
ένζυμα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες· είδη πυροτεχνίας· 
σπίρτα· πυροφορικά κράματα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
38 

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

3824 60 Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και εκτός από τις ύλες της διάκρι
σης 2905 44. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ύλες της ίδιας διάκρισης με εκείνη του προϊόντος, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 
39 

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3907 — Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμ
πολυμερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυ
ρολίου (ABS) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό τον 
όρο ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (4) 
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ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

— Πολυεστέρες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή από πολυανθρακικά τετραβρωμο-(δισφαινό
λη Α) 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
40 

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτ
σούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων 
με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ται
νίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:  

— Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα, από 
καουτσούκ 

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων 

— Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνες των κλάσεων 4011 και 4012 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
41 

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

4101 έως 
4103 

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμ
βάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή 
αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με 
άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, 
αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρα
σκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή 
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που απο
κλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 
41· άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, 
αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα δια
τηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι 
δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμέ
να με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα 
κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη 
σημείωση 1 στοιχεία β) ή γ) του κεφαλαίου 41 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 
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4104 έως 
4106 

δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, 
δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά 
μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

Επαναδέψηση δεψασμένων ή προδεψασμένων δερμάτων 
των διακρίσεων 4104 11, 4104 19, 4105 10, 
4106 21, 4106 31 ή 4106 91 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

4107, 4112, 
4113 

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες των διακρίσεων 
4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 και 
4106 92 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μετά την 
επαναδέψηση των δεψασμένων ή αποξηραμένων δερμά
των σε ξηρά κατάσταση 

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σελοποιίας και λοιπού 
εξοπλισμού για όλα τα ζώα· είδη ταξιδίου, σακίδια χε
ριού και παρόμοια· τεχνουργήματα από έντερα (άλλα 
από μεταξότριχες αλιείας (μεσσηνέζες)) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
43 

Γουνοδέρματα και γουναρικά· τεχνητά γουνοδέρματα, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβά
νονται και κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα 
των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα που έχουν 
συναρμολογηθεί:   

— Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετράγωνα και παρόμοιες 
μορφές 

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την κοπή και συναρ
μολόγηση των μη συναρμολογημένων, δεψασμένων ή 
κατεργασμένων γουνοδερμάτων  

— Λοιπά Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή 
κατεργασμένα γουνοδέρματα 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα 

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή 
κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 

ex Κεφάλαιο 
44 

Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο. Ξυλοκάρβουνα, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμέ
νη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαίνει τα 6 
mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολ
λημένη με εγκάρσια συνένωση 

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με 
εγκάρσια συνένωση 
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ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απα
νωτές στρώσεις) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά 
(κόντρα πλακέ), πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, 
συγκολλημένα, και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μή
κος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που δεν 
υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελα
φρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση 

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επι
κόλληση με εγκάρσια συνένωση 

ex 4410 έως 
ex 4413 

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, 
καλούπια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς 
και παρόμοια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια 

ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρό
μοια είδη συσκευασίας από ξύλο 

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις 
κανονικές διαστάσεις 

ex 4418 — Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών 
για οικοδομές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πέταυρα 
(shingles και shakes)  

— Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και 
καλούπια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια 

ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα· ξυλόπροκες υπο
δηματοποιίας 

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 

Κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας ή 
από άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοποιίας 
και ψάθινα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις 
ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα 
και αποκόμματα) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, 
χαρτί ή χαρτόνι 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων 
βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. 
Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
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ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 
50 

Μετάξι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των 
ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια), 
λαναρισμένα ή χτενισμένα 

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού 

5004 έως ex 
5006 

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα με
ταξιού 

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών 
συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή στρίψιμο (5) 

5007 Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι: Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών ή στρίψιμο, συνοδευό
μενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5) 

ex κεφάλαιο 
51 

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νή
ματα και υφάσματα από χοντρότριχες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

5106 έως 
5110 

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή 
χονδροειδείς ή από χοντρότριχες χαίτης 

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών 
συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5) 

5111 έως 
5113 

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή 
χονδροειδείς ή από τρίχες χαίτης ή ουράς αλόγων: 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5) 

ex κεφάλαιο 
52 

Βαμβάκι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
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5204 έως 
5207 

Νήματα από βαμβάκι Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών 
συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5) 

5208 έως 
5212 

Υφάσματα από βαμβάκι: Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5) 

ex κεφάλαιο 
53 

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί και 
υφάσματα από νήματα από χαρτί, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

5306 έως 
5308 

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από 
χαρτί 

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών 
συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5) 

5309 έως 
5311 

υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφά
σματα από νήματα από χαρτί: 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
(5) 

5401 έως 
5406 

Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές 
ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματο
ποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών (5) 

5407 και 
5408 

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
συνεχείς: 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα συνοδευόμενο από ύφανση 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των νημάτων που δεν 
έχουν υποβληθεί σε στρίψιμο/τεξτουράρισμα δεν υπερ
βαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προ
ϊόντος 
ή 
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Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
(5) 

5501 έως 
5507 

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Εξώθηση τεχνητών ινών 

5508 έως 
5511 

Νήματα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τε
χνητές ίνες, μη συνεχείς 

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών 
συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5) 

5512 έως 
5516 

Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς: Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
(5) 

ex κεφάλαιο 
56 

Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, 
εκτός από: 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίη
ση ή νηματοποίηση φυσικών ινών 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση (5) 

5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικα
λυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:  

— Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό 
υφάσματος, 
Όμως: 
— νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, 
— ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή 
— δέσμες από ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, 
εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες 
έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση των πι
λημάτων από φυσικές ίνες (5) 

— Λοιπά Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό 
υφάσματος· 
ή 
Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση άλλων 
πιλημάτων από φυσικές ίνες (5) 
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5603 Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επι
χρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 

Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών συνο
δευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως η διάτρηση 
με βελόνες 

5604 Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των 
κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική 
ύλη  

— Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα 
με υφαντικά 

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ, μη 
επικαλυμμένα με υφαντικά 

— Λοιπά Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματο
ποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών (5) 

5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω 
και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, 
που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή 
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συν
δυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή 
σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματο
ποίηση ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τε
χνητών ινών (5) 

5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές 
ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές 
ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα 
νήματα από χονδρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων 
ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαν
τικές ίνες· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία 
“αλυσιδίτσα” 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίη
ση ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών 
ινών 
ή 
Νηματοποίηση συνοδευόμενη από φλοκάρισμα 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή (5) 

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές 
ύλες: 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Κατασκευή από νήματα κοκκοφοίνικα ή σιζάλ ή γιούτας 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 
ή 
Κατασκευή τουφών συνοδευόμενη από βαφή ή τύπωση 
Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από τεχνικές χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με βε
λόνα (5) 

Όμως: 
— νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, 
— ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή 
— δέσμες από ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον σε όλες τις περι
πτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 
decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος 
Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
υπόστρωμα 

ex κεφάλαιο 
58 

Υφάσματα ειδικά· Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. 
Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
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ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή φλοκάρισμα ή επί
χριση 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
(5)  

5805 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, 
Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη 
επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυ
ροβελονιά), έστω και έτοιμα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακο
σμητικά σχέδια 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ου
σίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιο
δεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες 
χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το 
σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. 
Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και 
παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για την πιλοποιία 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή 
από επίχριση 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 

5902 Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, 
που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από 
νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν 
βισκόζης:  

— Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά 
βάρος υφαντικές ύλες 

Ύφανση 

— Λοιπά Εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών συνοδευόμενη από 
ύφανση 

5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 
με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική 
ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. επενδύσεις δαπέδων 
που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που 
εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω 
και κομμένες 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση (5) 

5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:  

— Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με 
επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή 
άλλες ύλες 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση  
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— Λοιπά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
(5): 

5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 5902:  

— Υφάσματα πλεκτά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή/και τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από πλέξιμο 
ή 
Πλέξιμο συνοδευόμενο από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέ
ξιμο (5)- 

— Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές ίνες που 
περιέχουν υφαντικές ύλες περισσότερο από 90 % 
κατά βάρος 

Εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών συνοδευόμενη από 
ύφανση 

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από 
ύφανση 

5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικα
λυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεά
τρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες 
χρήσεις 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή 
από επίχριση 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκαν
ση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθω
ση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

5908 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, 
από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, 
κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή 
υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή 
τους, έστω και εμποτισμένα:  

— Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά 

— Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
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5909 έως 
5911 

Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανι
κή χρήση:  

— Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλή
ματος της κλάσης 5911 

Ύφανση  

— Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμπο
τισμένα ή επιχρισμένα, των τύπων των συνήθως 
χρησιμοποιούμενων στις χαρτοποιητικές μηχανές 
ή σε άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρμο
να, με απλούς ή πολλαπλούς στήμονες ή/και κρό
κους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με 
πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους της κλάσης 
5911 

Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών φυ
σικών και/ή τεχνητών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευό
μενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι κατωτέρω ίνες: 
— νήματα κοκοφοίνικα 
— νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (6) 

— νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και επιχρισμένα, 
διαπότιστα ή καλυμμένα με φαινολική ρητίνη, 

— νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες αρωματικών 
πολυαμιδίων, που λαμβάνονται με πολυσυμπύκνωση 
μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, 

— μονόινα νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (6), 
— νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από πολυ(π- 

φαινυλαινοτερεφθαλαμίδιο), 
— νήματα από ίνες υάλου, επικαλυμμένες με ρητίνη 

φαινοπλάστη και περιτυλιγμένα με ακρυλικό νήμα (6), 
— νήματα μονόινα συμπολυεστέρα που αποτελείται 

από έναν πολυστέρα, μια ρητίνη τερεφθαλικού οξέως 
και 1,4- κυκλοεξανοδιαιθανόλη και ισοφθαλικό οξύ 

— Λοιπά Εξώθηση νημάτων από συνεχείς τεχνητές ίνες ή νηματο
ποίηση μη συνεχών φυσικών ή τεχνητών ινών, συνοδευό
μενη από ύφανση (5) 

ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 

Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή/και τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από πλέξιμο 
ή 
Πλέξιμο συνοδευόμενο από βαφή ή από φλοκάρισμα ή 
από επίχριση 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέ
ξιμο 
ή 
Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα συνοδευόμενο από πλέξιμο 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των νημάτων που δεν 
έχουν υποβληθεί σε στρίψιμο/τεξτουράρισμα δεν υπερ
βαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά ή 
με βελονάκι:  

— Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση 
δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων 
που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται 
απευθείας σε διάφορα σχήματα 

Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής (5) (7) 

— Λοιπά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από πλέξιμο (πλέξιμο για τη μορφοποίη
ση προϊόντων) 
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ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέ
ξιμο (πλέξιμο για τη μορφοποίηση προϊόντων) (5) 

ex κεφάλαιο 
62 

Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος, άλλα από τα 
πλεκτά, εκτός από: 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής) 
ή 
Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη 
από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμι
κή σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατερ
γασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, 
δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργα
σία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος (5)(7) 

ex 6202, ex 
6204, ex 
6206, ex 
6209 και ex 
6211 

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και βρέφη και άλλα 
συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, κεντημένα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (7) 

ex 6210 και 
ex 6216 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα 
με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής) 
ή 
Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμο
ποιούμενου μη επιχρισμένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 
συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) (7) 

ex 6212 Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), 
κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών 
και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά   

— Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση 
δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων 
που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται 
απευθείας σε διάφορα σχήματα 

Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής (5)(7) 

— Άλλα Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από πλέξιμο (πλέξιμο για τη μορφοποίη
ση προϊόντων) 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέ
ξιμο (πλέξιμο για τη μορφοποίηση προϊόντων) (5) 

6213 και 
6214 

Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντίλια 
του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, 
μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη:   

— Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής)· 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος (7) 
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ή 
Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη 
από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμι
κή σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατερ
γασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, 
δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργα
σία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος (5)(7)  

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής) 
ή 
Σύνθεση την οποία ακολουθεί τύπωση συνοδευόμενη 
από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμι
κή σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατερ
γασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, 
δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργα
σία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος (5)(7) 

6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος· μέρη εν
δυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 6212:   

— Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (7)  

— Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμ
μένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανο
μένης της κοπής) 
ή 
Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμο
ποιούμενου μη επιχρισμένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 
συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) (7)  

— Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέ
τια, κομμένες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης 
της κοπής) (7) 

ex κεφάλαιο 
63 

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συνδυασμοί· μετα
χειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και 
ράκη, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

6301 έως 
6304 

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ., εσωτερικά 
παραπετάσματα κ.λπ., άλλα είδη επίπλωσης:  

— Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών, συνο
δευόμενη σε κάθε περίπτωση από διεργασία χωρίς 
ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με βελόνα 
και της σύνθεσης (συμπεριλαμβανομένης της κοπής) (5)  
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— Λοιπά:  

— Κεντημένα Ύφανση ή πλέξιμο συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπε
ριλαμβανομένης της κοπής) (7) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (7) 

— Λοιπά Ύφανση ή πλέξιμο συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπε
ριλαμβανομένης της κοπής) 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών 
φυσικών ή/και τεχνητών ινών, συνοδευόμενη από ύφανση 
ή πλέξιμο και σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κο
πής) (5) 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτε
ρικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. ιστία για βάρκες 
και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κα
τασκήνωση  

— Από μη υφασμένα υφάσματα Εξώθηση τεχνητών ινών ή φυσικών ινών, συνοδευόμενη 
σε κάθε περίπτωση από τεχνικές χωρίς ύφανση, συμπε
ριλαμβανομένης της διάτρησης με βελόνα 

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης 
της κοπής) (5)(7) 

ή 
Επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμο
ποιούμενου μη επιχρισμένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 
συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κο
πής) 

6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

6308 Σύνολα που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και 
νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή 
ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων 
τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουρ
γικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση 

Κάθε στοιχείο του συνόλου πρέπει να πληροί τον κανόνα 
που θα εφαρμοζόταν σε αυτό, εάν δεν ήταν μέρος του 
συνόλου. Ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται και μη 
καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του συνόλου 

ex κεφάλαιο 
64 

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη· Μέρη των ειδών 
αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα 
πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω 
στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 
6406 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα 
πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα 
άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά 
πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπα
στούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και 
τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
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ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά 
ή από πούπουλα· Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από 
τρίχες κεφαλής ανθρώπου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
68 

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 6803 Αντικείμενα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστόλιθο 

ex 6812 Αντικείμενα από αμίαντο, από μείγματα με βάση τον 
αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μα
γνήσιο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμ
βάνεται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος 
μαρμαρυγίας σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη 
ύλη 

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπερι
λαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμέ
νου μαρμαρυγία) 

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
70 

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

7006 Γυαλί της κλάσης 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με 
λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο,  

— Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), επικαλυμμένες 
με στρώμα διηλεκτρικού μετάλλου, ημιαγώγιμες 
σύμφωνα με τα πρότυπα του SEMII (8) 

Κατασκευή από μη επικαλυμμένες πλάκες από γυαλί 
(υποστρώματα) της κλάσης 7006 

— Λοιπά Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, 
δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα 
δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. 
Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώ
ματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπό
θεση ότι η συνολική αξία των μη λαξευμένων τεχνουργη
μάτων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος 

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλω
πιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμε
ρισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, (άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 7010 ή 7018) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 45/62                                                                                                                                           18.2.2020   



ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπό
θεση ότι η συνολική αξία των μη λαξευμένων τεχνουργη
μάτων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος 
ή 
Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη διακόσμηση με 
μεταξοτυπία) φυσητού με το χέρι γυάλινου αντικειμένου, 
υπό την προϋπόθεση η αξία του εν λόγω αντικειμένου δεν 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
71 

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες 
και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλ
λα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κο
σμημάτων. νομίσματα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

7106, 7108 
και 7110 

Πολύτιμα μέταλλα:  

— Ακατέργαστα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνες των κλάσεων 7106, 7108 και 7110 
ή 
Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των 
πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 
ή 
Τήξη ή/και κραματοποίηση πολυτίμων μετάλλων των 
κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με κοινά 
μέταλλα 

— Σε μορφές ημικατεργασμένες ή σε σκόνη Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα 

ex 7107, ex 
7109 και ex 
7111 

Μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικα
τεργασμένα 

Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέ
ταλλα, ακατέργαστα 

7115 Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα, μη επιχρυ
σωμένα ούτε επαργυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 
72 

Σίδηρος και χάλυβας, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες 

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 
7204, 7205 ή 7206 

7208 έως 
7216 

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη 
μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογε
νείς μορφές ή από ημιτελή προϊόντα της κλάσης 7206 ή 
7207 

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της κλάσης 7207 
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7218 91 και 
7218 99 

Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 
7204, 7205 ή της διάκρισης 7218 10 

7219 έως 
7222 

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη 
μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές 
ή ημιτελείς ύλες της κλάσης 7218 

7223 Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της κλάσης 7218 

7224 90 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 
7204, 7205 ή της διάκρισης 7224 10 

7225 έως 
7228 

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι θερμής έλασης, σε 
ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία· είδη με καθορισμένη 
μορφή από άλλα χαλυβοκράματα· ράβδοι κοίλες για 
γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα 
χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές 
ή ημιτελείς ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 
7224 

7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της κλάσης 7224 

ex κεφάλαιο 
73 

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7207 

7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και 
οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, 
ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία δια
σταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετή
ρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύ
σφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του 
πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για 
την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδη
ροτροχιών 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

7304, 7305 
και 7306 

Σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη 
μορφή, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7208, 
7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ή 7224 

ex 7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτους χάλυβες Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή 
σπειρωμάτων, αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρή
λατων ημικατεργασμένων μετάλλων, υπό την προϋπό
θεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 35 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυ
λώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα 
και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, 
κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, 
(εκτός από τις προκατασκευές της κλάσης 9406). Λα
μαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες 
και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, 
προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατα
σκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι
μοποιούνται συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή 
της κλάσης 7301 

ex 7315 Αλυσίδες αντιολισθητικές Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμε
νων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
74 

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
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7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακα
τέργαστη μορφή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
76 

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυ
πωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές 
ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέ
ματος) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και εκείνες της 
κλάσης 7606 

Κεφάλαιο 77 Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση στο 
Εναρμονισμένο Σύστημα  

ex Κεφάλαιο 
78 

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή  

— Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

— Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι
μοποιούνται απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 
7802 

Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα· Κεραμομεταλλουργικές συνθέ
σεις. 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex κεφάλαιο 
82 

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, 
κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα· Μέρη των 
ειδών αυτών από κοινά μέταλλα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 έως 
8205, συσκευασμένα σε σύνολα για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνες των κλάσεων 8202 έως 8205. Ωστόσο, τα ερ
γαλεία των κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν να ενσω
ματώνονται στο σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι η συ
νολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λε
πίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται λεπίδες και λαβές μαχαιριών από κοινά μέ
ταλλα 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2020                                                                                                                                           L 45/65   



8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, 
σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή 
κουζίνας και χαρτοκόπτες), εργαλεία και συλλογές 
εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται λαβές από κοινά μέταλλα 

8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτου
λες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ει
δικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζά
χαρη και παρόμοια είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται λαβές από κοινά μέταλλα 

ex Κεφάλαιο 
83 

Διάφορα αντικείμενα από κοινά μέταλλα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 8302 Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη 
για κτίρια και μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για 
πόρτες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται άλλες ύλες της κλάσης 8302, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 
% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά 
μέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται άλλες ύλες της κλάσης 8306, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 
% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 
84 

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές 
και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή 
συσκευών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8401 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), 
που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντι
δραστήρες. Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό 
ισοτόπων 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, 
στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς 
σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φο
ρεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διά
ταξη ανυψώσεως 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8482 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίν
δρους ή με βελόνες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 
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ex κεφάλαιο 
85 

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη 
τους· Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, 
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και 
του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα 
των συσκευών αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8501, 8502 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες· συγκροτή
ματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατρο
πείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8503 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8513 Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να 
λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέρ
γειας (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές 
διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της κλά
σης 8512 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8519 Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8522 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, 
έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών ση
μάτων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8522 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8523 Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανά
λογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεό
ραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συ
σκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες λήψης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), 
συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλε
χειρισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυα
σμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8529 
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ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8528 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές βιντεοπροβολής 
χωρίς ενσωματωμένους δέκτες τηλεόρασης. δέκτες 
τηλεόρασης, με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέ
κτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή ει
κόνας 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8535 έως 
8537 

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, 
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων, σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, 
δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών, πίνακες, πλαίσια, 
κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια και άλλες βάσεις, για τον 
έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8538 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8540 11 και 
8540 12 

Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες 
για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8542 31 έως 
8542 33 και 
8542 39 

Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Η εργασία της διάχυσης, κατά την οποία σχηματίζονται 
ολοκληρωμένα κυκλώματα σε υπόστρωμα ημιαγωγού, 
με την επιλεκτική εισαγωγή κατάλληλης πρόσμιξης (νο
θευτή), έστω και αν συναρμολογούνται και/ή υποβάλ
λονται σε δοκιμές σε μη συμβαλλόμενο μέρος 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική 
μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμέ
να), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια 
από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυ
μένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρι
κούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδε
σης 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άν
θρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα 
είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, 
για ηλεκτρικές χρήσεις 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8547 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους 
από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά με
ταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές 
υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, 
συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους 
μονωτήρες της κλάσης 8546· μονωτικοί σωλήνες και 
τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που 
έχουν μονωθεί εσωτερικά 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 
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8548 Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και 
χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά 
μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή 
περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες 
γραμμές και τα μέρη τους. εξαρτήματα και τεμάχια 
στερέωσης σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμ
μών και μέρη αυτών· μηχανικές συσκευές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδό
τησης για τις γραμμές συγκοινωνιών: 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 
87 

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα 
οχήματα για χερσαίες μεταφορές. εκτός από: 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, 
με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο, πλάγια κιβώτια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
88 

Αερόπλοια ή διαστημόπλοια και τα μέρη αυτών, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 8804 Στροφόπτωτα (rotochutes) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπερι
λαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 8804 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 89 Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
90 

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινη
ματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας· όργανα 
και συσκευές ιατροχειρουργικής· μέρη και εξαρτήματά 
των οργάνων και των συσκευών αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής 
από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συ
σκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κα
τεργασμένα οπτικά 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 
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9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μη
χανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 91 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια, και 
μέρη αυτών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων 
αυτών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 93 Όπλα και πυρομαχικά, μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές 
φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβά
νονται αλλού· φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές 
πινακίδες και παρόμοια είδη· προκατασκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 
95 

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή 
αθλητισμού· τα μέρη και εξαρτήματά τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 9506 Ράβδοι του γκολφ και μέρη ράβδων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν ημικατεργασμένα τεμάχια για την κατασκευή 
κεφαλών ράβδων του γκολφ 

ex Κεφάλαιο 
96 

Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

9601 και 
9602 

Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων 
κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές 
ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση) 
Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, 
και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· Τεχνουργήματα 
χυτά ή λαξευτά από κερί, από παραφίνη, από στεατίνη, 
από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μπορούν 
να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουργή
ματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· Ζελατί
νη, κατεργασμένη, μη σκληρυμένη (άλλη από εκείνη 
της κλάσης 3503) και τεχνουργήματα από ζελατίνη 
μη σκληρυμένη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 
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9603 Σκούπες και ψήκτρες, (περιλαμβάνουν και αυτές που 
είναι μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων), χειροκί
νητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα, 
πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. παρασκευασμένες 
κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας· βύσματα και κύλινδροι 
για βαφή, καθαριστήρες υγρών επιφανειών από 
καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

9605 Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το 
ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων 

Κάθε στοιχείο του συνόλου πρέπει να πληροί τον κανόνα 
που θα εφαρμοζόταν σε αυτό, εάν δεν ήταν μέρος του 
συνόλου. Ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται και μη 
καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του συνόλου 

9606 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά 
και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. 

Κατασκευή: 
— από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη 

του προϊόντος, και 
— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν υπερβαίνει το 70% της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος 

9608 Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια)· στυ
λογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με 
άλλες πορώδεις μύτες· στυλογράφοι με πένα και άλλοι 
στυλογράφοι· μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα· μη
χανικά μολύβια· κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και 
παρόμοια είδη· μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα 
άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση 
εκείνα της κλάσης 9609 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμο
ποιούνται πένες ή μύτες που υπάγονται στην ίδια κλάση 
με το προϊόν 

9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες με
λανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρα
σκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και 
τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες· ταμπόν μελάνης, έστω 
και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί 

Κατασκευή: 
— από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη 

του προϊόντος, και 
— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν υπερβαίνει το 70% της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος 

9613 20 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της 
κλάσης 9613 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

9614 Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα 
μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από 
εκείνη του προϊόντος 

(1) Βλ. επεξηγηματική σημείωση 4.2. 
(2) Οι ειδικοί όροι για τις “ειδικές διεργασίες” καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 8.1 και 8.3. 
(3) Οι ειδικοί όροι για τις “ειδικές διεργασίες” καθορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση 8.2. 
(4) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911, 

αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. 
(5) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλ. επεξηγηματική σημείωση 6. 
(6) Η χρήση της εν λόγω ύλης περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων του είδους που χρησιμοποιείται στα μηχανήματα χαρτοποιίας. 
(7) Βλ. επεξηγηματική σημείωση 7. 
(8) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.   
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Προσάρτημα ΙΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                   

1.1 Δασμολογική κατάταξη (κωδικός ΕΣ)                                                                   

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ                                                                   

2.1 Δασμολογική κατάταξη (κωδικός ΕΣ)                                                                   

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΑΡΙΘ. ΕΙΔΩΝ, ΜΕΤΡΑ Ή ΑΛΛΗ 
ΜΟΝΑΔΑ)                                                                   

4. ΑΞΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                                                   

5. ΑΞΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ                                                                   

6. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ                                                                   
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7. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                   

8. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ                                                                

Από ηη/μμ/εεεε έως ηη/μμ/εεεε   

9. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ                                                                   

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                

Κεφαλαιακή δομή της ενδιαφερόμενης επιχείρησης/Αξία των επενδύσεων που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν/Προσωπικό 
που απασχολείται ή προβλέπεται να απασχοληθεί   
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Προσάρτημα ΙΙΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

για τους σκοπούς της εγγραφής των εξαγωγέων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της σύνδεσης των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση                                                              

1. Ονοματεπώνυμο εξαγωγέα, πλήρης διεύθυνση και χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, TIN (Αριθμός Αναγνώρισης 
Συναλλασσομένου) 

2. Πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων αριθμού τηλεφώνου και φαξ, καθώς και ηλεκτρονική 
διεύθυνση, εφόσον υπάρχει (προαιρετικά) 

3. Να διευκρινιστεί αν η κύρια δραστηριότητά σας είναι η παραγωγή ή η εμπορία 

4. Ενδεικτική περιγραφή των εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης, συμπεριλαμ
βανομένου ενδεικτικού καταλόγου κλάσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος (ή κεφαλαίων, όταν τα 
εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής υπάγονται σε περισσότερες από είκοσι κλάσεις 
του Εναρμονισμένου Συστήματος) 

5. Ανάληψη δέσμευσης από τον εξαγωγέα 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος: 
— δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή, 
— βεβαιώνω ότι δεν έχει ανακληθεί καμία προηγούμενη εγγραφή μου· εάν έχει ανακληθεί, βεβαιώνω ότι 

επανόρθωσα την κατάσταση που προκάλεσε την εν λόγω ανάκληση, 
— αναλαμβάνω τη δέσμευση να συντάσσω βεβαιώσεις καταγωγής μόνο για εμπορεύματα τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που έχουν καθορισθεί γι’ 
αυτά στο παρόν παράρτημα, 

— δεσμεύομαι να τηρώ τα κατάλληλα εμπορικά λογιστικά αρχεία για την παραγωγή/προμήθεια εμπορευμάτων που 
πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και να τα φυλάσσω επί τουλάχιστον τρία έτη από τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συντάχθηκε η βεβαίωση καταγωγής, 

— δεσμεύομαι να ενημερώσω πάραυτα την αρμόδια αρχή σχετικά με μεταβολές που θα προκύψουν μετά την 
καταχώριση στοιχείων από αυτήν μετά την απόκτηση του αριθμού εγγεγραμμένου εξαγωγέα, 

— δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την αρμόδια αρχή, 
— δεσμεύομαι να αποδέχομαι κάθε έλεγχο της ακρίβειας των εν λόγω βεβαιώσεων καταγωγής, συμπεριλαμ

βανομένου του λογιστικού ελέγχου και των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
τις αρχές των κρατών μελών, 

— δεσμεύομαι να ζητήσω την ανάκληση της εγγραφής μου στο σύστημα σε περίπτωση που δεν πληρώ πλέον τους 
όρους εξαγωγής εμπορευμάτων βάσει του συστήματος, 

— δεσμεύομαι να ζητήσω την ανάκληση της εγγραφής μου στο σύστημα σε περίπτωση που δεν προτίθεμαι πλέον να 
εξάγω τέτοιου είδους εμπορεύματα βάσει της παρούσας απόφασης. 

____________________________________________________ 

Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, ονοματεπώνυμο και επίσημη θέση  (1) 

6. Εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση του εξαγωγέα για τη δημοσίευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον δημόσιο ιστότοπο 

Ο υπογεγραμμένος πληροφορούμαι ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα δήλωση είναι δυνατόν να 
δημοσιοποιηθούν μέσω του δημόσιου ιστότοπου. Ο υπογεγραμμένος αποδέχομαι τη δημοσίευση των εν λόγω 
στοιχείων μέσω του δημόσιου ιστότοπου. Ο υπογεγραμμένος μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου στη 
δημοσίευση των εν λόγω στοιχείων σε δημόσιο ιστότοπο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στις αρμόδιες αρχές που 
είναι υπεύθυνες για την εγγραφή. 
____________________________________________________ 

Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, ονοματεπώνυμο και επίσημη θέση  (1) 
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7. Πλαίσιο για επίσημη χρήση από την αρμόδια αρχή 

Ο αιτών εγγράφεται με τον ακόλουθο αριθμό: 

Αριθμός εγγραφής:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ημερομηνία εγγραφής:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ημερομηνία από την οποία ισχύει η εγγραφή: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Υπογραφή και σφραγίδα (1) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ανακοίνωση 

σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο σύστημα 

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση 
εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕE) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Όταν οι αρμόδιες αρχές μιας ΥΧΕ εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (3), οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζονται 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση εγγραφής στο σύστημα 
εγγεγραμμένων εξαγωγέων. 

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αίτησης εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου (4). Οι κανονισμοί που 
αναφέρονται στο σημείο 1 αποτελούν τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά 
την αίτηση εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων. 

3. Η αρμόδια αρχή ΥΧΕ στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων 
στο σύστημα REX. 
Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών ΥΧΕ δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. 

4. Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση χορηγείται μέσω ταυτότητας χρήστη/κωδικού 
πρόσβασης σε χρήστες στην Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. 

5. Τα δεδομένα ανακληθείσας εγγραφής φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές των ΥΧΕ στο σύστημα REX επί δέκα 
ημερολογιακά έτη. Η εν λόγω περίοδος αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η ανάκληση της 
εγγραφής. 

6. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και υποβάλλονται 
σε επεξεργασία μέσω του συστήματος REX και, κατά περίπτωση, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των 
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, κατά περίπτωση. Όλες οι 
αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται και υφίστανται 
επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ που είναι αρμόδιες για την εγγραφή, κατά περίπτωση. Εάν ο εγγεγραμμένος 
εξαγωγέας έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω 
αίτηση στις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ. Εάν ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας δεν απέκτησε δικαιώματα από τον 
υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων, ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί 
ως υπεύθυνη ελέγχου δεδομένων. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διορθώνει, να διαγράφει ή να κλειδώνει τα δεδομένα. 

7. Καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που η καταγγελία 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί η Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

(1) Όταν οι αιτήσεις εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων ή άλλες ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα σε εγγεγραμμένους 
εξαγωγείς και αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ πραγματοποιούνται με χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, η υπογραφή και η 
σφραγίδα που αναφέρονται στα πλαίσια 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας. 

(2) Κανονισμός (ΕE) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ 39) 

(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(ΕΕ L 119 
της 4.5.2016, σ 1). 

(4) Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (“απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ”) (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ 1).   
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Προσάρτημα IV 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Συντάσσεται πάνω σε κάθε είδους εμπορικό έγγραφο που περιέχει το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του εξαγωγέα και 
του παραλήπτη, καθώς και περιγραφή των εμπορευμάτων και την ημερομηνία έκδοσης 

Γαλλικό κείμενο 

L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est 
inférieure à EUR 10.000  (1)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, 
ces produits ont l’origine préférentielle ...  (2) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et territoires 
d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … …  (3) 

Αγγλικό κείμενο 

The exporter [number of registered exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 
10,000 (2)] (1) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these 
products are of . . .  (2)preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas 
countries and territories and that the origin criterion met is … …  (3) 

_____________ 
(1) Όταν η βεβαίωση καταγωγής αντικαθιστά άλλη βεβαίωση, ο επόμενος κάτοχος των εμπορευμάτων που συντάσσει τη βεβαίωση αυτή αναφέρει 

το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνσή του και στη συνέχεια την ένδειξη “ενεργώντας βάσει της βεβαίωσης καταγωγής που υπέβαλε ο 
[ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του εξαγωγέα στην ΥΧΕ], και εγγράφηκε υπό τον ακόλουθο αριθμό [Αριθμός του εγγεγραμμένου 
εξαγωγέα στην ΥΧΕ]”. 

(2) Πρέπει να αναφέρεται η χώρα καταγωγής των προϊόντων. Όταν η βεβαίωση καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγωγής 
Θέουτας και Μελίλιας, κατά την έννοια του άρθρου 46 του παρόντος παραρτήματος, ο εξαγωγέας πρέπει να αναφέρει τα προιόντα αυτά 
σαφώς στο έγγραφο στο οποίο συντάσσεται η βεβαίωση, με το σύμβολο “CM”. 

(3) Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα: αναγράφεται το γράμμα “P”· προϊόντα που έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση: 
συμπληρώνεται με το γράμμα “W” και, στη συνέχεια, με την κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής των Εμπορευμάτων και 
Κωδικοποίησης (Εναρμονισμένο Σύστημα) στο τετραψήφιο επίπεδο, στην οποία υπάγεται το εξαγόμενο προϊόν (παραδείγματος χάρη “W” 
9618)Q κατά περίπτωση, η ανωτέρω ένδειξη αντικαθίσταται με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: 
α) για σώρευση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος ή για διμερή σώρευση βάσει του άρθρου 7 του 

παρόντος παραρτήματος: “EU cumulation” ή “cumul UE”· “OCT cumulation” ή “cumul PTOM”· 
β) για σώρευση με χώρα ΣΟΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος: “cumulation with EPA country [name of the 

country]” ή “cumul avec le pays APE [nom du pays]”· 
γ) για σώρευση με χώρα ΣΟΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος παραρτήματος: “cumulation with GSP country [name of the 

country]” ή “cumul avec le pays SPG [nom du pays]”· 
δ) για σώρευση με χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος 

παραρτήματος: “extended cumulation with country [name of the country]” ή “cumul étendu avec le pays [nom du pays]”.   
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Προσάρτημα V 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παρόν τιμολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

παρήχθησαν στην . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

και περιέχουν τα ακόλουθα συνθετικά στοιχεία ή ύλες τα οποία δεν έχουν χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ΣΟΕΣ, ΥΧΕ ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω στις αρμόδιες αρχές κάθε συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο της παρούσας 
δήλωσης που αυτές θα ζητήσουν. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

Σημείωση 

Το ανωτέρω κείμενο, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω υποσημειώσεις, αποτελεί δήλωση του προμηθευτή. Οι 
υποσημειώσεις δεν πρέπει να αναπαραχθούν. 

(1) — Εάν η δήλωση αφορά ορισμένα μόνον από τα εμπορεύματα που παρατίθενται στο τιμολόγιο, τα εμπορεύματα αυτά πρέπει 
να φέρουν διακριτικό σημείο ή σήμα που να αναφέρεται στη δήλωση ως εξής: “ . . . . . . . . . . . .που απαριθμούνται στο παρόν 
τιμολόγιο και φέρουν το σήμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , έχουν παραχθεί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 

— – Εάν γίνεται χρήση εγγράφου άλλου από το τιμολόγιο ή το παράρτημα που προσαρτάται στο τιμολόγιο (βλέπε άρθρο 27 
παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος), πρέπει να αναφέρεται το είδος του εν λόγω εγγράφου αντί για τη λέξη 
“τιμολόγιο”. 

(2) Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος μέλος, χώρα ΣΟΕΣ ή ΥΧΕ. 

(3) Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται περιγραφή του προϊόντος. Η περιγραφή πρέπει να είναι πλήρης και επαρκώς 
λεπτομερής ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της δασμολογικής κατάταξης των σχετικών εμπορευμάτων. 

(4) Η δασμολογητέα αξία αναφέρεται μόνο όταν αυτό απαιτείται. 

(5) Η χώρα καταγωγής αναφέρεται μόνον όταν αυτό απαιτείται. Η αναφερόμενη καταγωγή πρέπει να είναι προτιμησιακή 
καταγωγή· όλες οι άλλες καταγωγές αναφέρονται ως “τρίτη χώρα”. 

(6) η φράση “και υπέστησαν την ακόλουθη μεταποίηση [στην Ευρωπαϊκή Ένωση] [στο κράτος μέλος] [στο κράτος ΣΟΕΣ] [στην 
ΥΧΕ] . . . . . . . . . . . . . . . . .” πρέπει να προστίθεται με περιγραφή της μεταποίησης που πραγματοποιήθηκε, όταν ζητείται αυτή η 
πληροφορία. 

(7) Τόπος και ημερομηνία. Για δήλωση τακτικού προμηθευτή όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του παρόντος 
παραρτήματος, προστίθεται η ακόλουθη φράση: “Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλες τις αποστολές αυτών των 
εμπορευμάτων που απεστάλησαν από . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”. 

(8) Όνομα και θέση στην εταιρεία. 

(9) Υπογραφή.   
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Προσάρτημα VI 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. Χρησιμοποιείται το έντυπο δελτίου πληροφοριών που περιέχεται στο παρόν προσάρτημα και τυπώνεται σε μία ή περισσότερες 
από τις επίσημες γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί η παρούσα απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
της χώρας ή εδάφους εξαγωγής. Το δελτίο πληροφοριών καταρτίζεται σε μία από αυτές τις γλώσσες. Εάν είναι χειρόγραφο, 
συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαίους χαρακτήρες. Επιπλέον, φέρει αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, ώστε να είναι 
δυνατή η ταυτοποίησή του. 

2. Οι διαστάσεις του δελτίου πληροφοριών είναι 210 × 297 mm, με ανοχή έως 8 mm μεγαλύτερο ή 5 mm μικρότερο μήκος. Το 
χαρτί είναι λευκού χρώματος χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και βάρος 25 gr/m2 τουλάχιστον. 

3. Οι εθνικές υπηρεσίες είναι δυνατό να αναλαμβάνουν οι ίδιες την εκτύπωση των εντύπων των πιστοποιητικών ή να την 
εμπιστεύονται σε τυπογραφεία που έχουν εγκρίνει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται 
μνεία της εν λόγω έγκρισης. Τα έντυπα φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα σήμα που να επιτρέπει την 
αναγνώριση της ταυτότητάς του. 
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1. Προμηθευτής (1) ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
για τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
και 

ΥΧΕ 
2. Παραλήπτης (1) 

3. Μεταποιητής (1) 4. Κράτος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή 
μεταποίηση 

6. Τελωνείο εισαγωγής (1) 5. Για υπηρεσιακή χρήση 

7. Έγγραφο εισαγωγής (2) 

Έντυπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αριθ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σειρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ημερομηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

8. Σήματα, αριθμοί, ποσότη
τα και είδος συσκευασίας 

9. Αριθμός κλάσης/διάκρισης (κωδικός ΕΣ) στο Εναρμο
νισμένο Σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπο
ρευμάτων 

10. Ποσότητα (1) 

11. Αξία (4) 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

12. Αριθμός κλάσης/διάκρισης (κωδικός ΕΣ) στο Εναρ
μονισμένο Σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμ
πορευμάτων 

13. Χώρα καταγω
γής 

14. Ποσότητα (3) 15. Αξία (2)(5) 

16. Είδος πραγματοποιηθείσας επεξεργασίας ή μεταποίησης 

17. Παρατηρήσεις 

18. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 19. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Πιστοποιείται η ακρίβεια της δήλωσης: Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι οι πληροφορίες του παρόντος 
πιστοποιητικού πληροφοριών είναι ακριβείς. 

Έγγραφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Έντυπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αριθ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Τελωνείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ημερομηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Τόπος) (Ημερομηνία)   

Επίσημη Σφραγίδα    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Υπογραφή) (Υπογραφή) 

(1)(2)(3)(4)(5) Βλ. υποσημειώσεις στην οπίσθια όψη.   
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο υπογεγραμμένος τελωνειακός υπάλληλος ζητώ την επαλή
θευση της γνησιότητας και της ακρίβειας του παρόντος δελτίου 
πληροφοριών. 

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το 
παρόν πιστοποιητικό:  

α) εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο και τα στοι
χεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή(*).  

β) δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιό
τητας και ακρίβειας (βλ. τις συνημμένες στο παρόν παρατη
ρήσεις) (*).   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Τόπος και ημερομηνία) (Τόπος και ημερομηνία)   

Επίσημη σφραγίδα Επίσημη σφραγίδα 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Υπογραφή υπαλλήλου) (Υπογραφή υπαλλήλου)      

(*)Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

(1) Ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση 
(2) Προαιρετική πληροφορία. 

(3) Χιλιόγραμμα, εκατόλιτρα, κυβικά μέτρα ή άλλη μονάδα μέτρησης. 

(4) Οι συσκευασίες θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο με τα εμπορεύματα που περιέχουν. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται σε συσκευασίες που δεν ανήκουν στις συνήθους χρήσης συσκευασίες για το συσκευασμένο προϊόν και οι οποίες 
έχουν χρησιμότητα διαρκούς χαρακτήρα πέραν του σκοπού της συσκευασίας. 

(5) Η αξία πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τους κανόνες καταγωγής.”  

.»   

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 45/80                                                                                                                                           18.2.2020   


