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ΤΜΗΜΑ A 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ I 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: 

α) ως κατασκευή ή παρασκευή νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή 
μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων της καλλιέργειας, της αλι 
είας, της εκτροφής, της θήρας, της συναρμολόγησης ή των 
ειδικών εργασιών· 

β) ως ύλη νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, 
συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή ή την παρασκευή του προϊόντος· 

γ) ως προϊόν νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί ή παρα 
σκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα 
ως υλικό σε άλλη κατασκευαστική ή παρασκευαστική εργασία· 

δ) ως εμπορεύματα νοούνται οι ύλες, τα προϊόντα ή τα είδη· 

ε) ως δασμολογητέα αξία νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει 
της συμφωνίας για τη δασμολογητέα αξία· 

στ) ως τιμή εκ του εργοστασίου νοείται η τιμή που καταβάλλεται ή 
είναι καταβλητέα για το προϊόν στον κατασκευαστή ενός συμ 
βαλλόμενου μέρους στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε 
η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή 
περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, 
αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστρά 
φησαν, ή θα πρέπει να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του 
παραχθέντος προϊόντος· 

ζ) ως αξία των μη καταγόμενων υλών νοείται η δασμολογητέα 
αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών 
που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν 
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που 
καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ ή 
στην Κορέα· 

η) ως αξία των καταγόμενων υλών νοείται η αξία υλών όπως αυτές 
που περιγράφονται στο στοιχείο ζ), η οποία εφαρμόζεται 
τηρουμένων των αναλογιών· 

θ) ως κεφάλαια, κλάσεις και διακρίσεις νοούνται τα κεφάλαια 
(διψήφιοι κωδικοί), οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) και οι 
διακρίσεις (εξαψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονο 
ματολογία, οι οποίες αποτελούν το εναρμονισμένο σύστημα 
περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται 
στο παρόν Πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»· 

ι) ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή 
ύλης σε συγκεκριμένο κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση· 

ια) ως αποστολή εμπορευμάτων νοούνται τα προϊόντα τα οποία 
είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε 
κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο 
μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον 
εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, 
από ένα μόνο τιμολόγιο· 

ιβ) ως ΕΣ νοείται το ισχύον εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής 
και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών κανόνων και των νομικών επεξηγηματικών σημειώσεων 
· και 

ιγ) ο όρος εδάφη περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

Ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα 
καταγωγής» 

Άρθρο 2 

Καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής 

Για τους σκοπούς της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης τα 
ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλό 
μενου μέρους: 

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ένα συμβαλλό 
μενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 4· 

β) τα προϊόντα που παράγονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος και 
περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτό, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή 
επεξεργασία ή μεταποίηση σε ένα συμβαλλόμενο μέρος κατά την 
έννοια του άρθρου 5· ή 

γ) τα προϊόντα που παράγονται σ’ ένα συμβαλλόμενο μέρος απο 
κλειστικά από ύλες που χαρακτηρίζονται ως καταγόμενα προϊ 
όντα ή προϊόντα καταγωγής σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. 

Άρθρο 3 

Σώρευση καταγωγής 

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2, τα προϊόντα θεωρούνται κατα 
γόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής ενός συμβαλλόμενου 
μέρους εάν τα προϊόντα αυτά παράγονται εκεί με την ενσωμάτωση 
υλών που κατάγονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποι 
ήθηκε υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα 
προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργα 
σίες ή μεταποιήσεις. 

Άρθρο 4 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 στοιχείο α) τα ακόλουθα 
προϊόντα θεωρούνται εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε ένα συμβαλλό 
μενο μέρος: 

α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος ή το 
θαλάσσιο πυθμένα των συμβαλλόμενων μερών· 

β) τα φυτικά προϊόντα που παράγονται και συγκομίζονται στα 
συμβαλλόμενα μέρη· 

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στα συμβαλλό 
μενα μέρη· 

δ) τα προϊόντα από ζώντα ζώα που εκτρέφονται στα συμβαλλό 
μενα μέρη· 

ε) i) τα προϊόντα που προέρχονται από θήρα ή παγίδευση στο 
έδαφος των χωρών αυτών, ή από αλιεία που πραγματοποι 
είται στα εσωτερικά ύδατα ή στα χωρικά ύδατα των συμ 
βαλλόμενων μερών 

ii) τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, όταν τα ψάρια, τα καρκι 
νοειδή και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται εκεί·
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στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που 
λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων των 
συμβαλλόμενων μερών με τα πλοία τους· 

ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους 
αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)· 

η) τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδα 
φος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων των συμβαλλό 
μενων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του 
εδάφους ή υπεδάφους· 

θ) τα χρησιμοποιημένα είδη που έχουν συλλεγεί εκεί και μπορούν 
να χρησιμεύσουν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών ή να 
χρησιμοποιηθούν ως απόβλητα· 

ι) τα απορρίμματα και τα υπολείμματα που προέρχονται από 
κατασκευαστικές ή μεταποιητικές εργασίες οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί εκεί· ή 

ια) τα προϊόντα τα οποία παρασκευάστηκαν ή κατασκευάστηκαν σ’ 
ένα συμβαλλόμενο μέρος αποκλειστικά από προϊόντα που ανα 
φέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

2. Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην 
παράγραφο 1 στοιχείο στ) και στοιχείο ζ) αφορούν μόνο τα 
πλοία και τα πλοία-εργοστάσια τα οποία: 

α) είναι νηολογημένα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στην Κορέα· και/ή 

β) φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της Κορέας· και 

γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 

i) ανήκουν, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, σε υπηκόους κρά 
τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κορέας· ή 

ii) ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες: 

A) έχουν την έδρα τους και τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων 
τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην 
Κορέα· και 

B) ανήκουν, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Κορέα, σε δημό 
σιους φορείς κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της Κορέας, ή σε υπηκόους κράτους μέλους της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή της Κορέας. 

Άρθρο 5 

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 στοιχείο β) τα προϊόντα που 
δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θωρείται ότι υπέστησαν επαρκή 
επεξεργασία ή μεταποίηση όταν πληρούνται οι όροι του πίνακα που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ ή στο παράρτημα ΙΙ α). Οι εν 
λόγω όροι προβλέπουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από 
την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που 
πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή ή την παρασκευή και εφαρμόζονται μόνο σε 
σχέση με αυτές τις ύλες. Κατά συνέπεια: 

α) εάν μη καταγόμενες ύλες υφίστανται επαρκή επεξεργασία ή 
μεταποίηση που έχει ως αποτέλεσμα καταγόμενο προϊόν και 
εάν το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατα 

σκευή ή την παρασκευή άλλου προϊόντος δεν λαμβάνεται υπόψη 
η μη καταγόμενη ύλη που περιέχεται σε αυτό· και 

β) εάν μη καταγόμενες ύλες και καταγόμενες ύλες υφίστανται επε 
ξεργασία που έχει ως αποτέλεσμα μη καταγόμενο προϊόν και εάν 
το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατασκευή 
ή την παρασκευή άλλου προϊόντος λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
μη καταγόμενες ύλες που περιέχονται σε αυτό. 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες 
ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, δεν χρησιμοποιούνται για την κατα 
σκευή ή την παρασκευή ενός προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρη 
σιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος· και 

β) με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται 
υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα του 
παραρτήματος ΙΙ για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών. 

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπά 
γονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 6. 

Άρθρο 6 

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες εργασίες 
θεωρούνται ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση για την απόκτηση 
του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το 
εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5: 

α) οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των 
εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και απο 
θήκευσή τους· 

β) οι αλλαγές συσκευασίας, οι διαιρέσεις και οι συνενώσεις δεμά 
των· 

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

δ) το σιδέρωμα ή πρεσάρισμα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών· 

ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης· 

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, 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 δια 
βάθμιση ή ο συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης 
συνδυασμού ειδών)· 

ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, 
θήκες ή κουτιά, η στερέωση σε χαρτόνια ή λεπτές σανίδες και 
κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·
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ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και 
άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή στη 
συσκευασία τους· 

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

ιδ) η απλή συνένωση τμημάτων ειδών για την κατασκευή ενός 
πλήρους είδους ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα συστα 
τικά τους μέρη, 

ιε) οι δοκιμασίες ή οι βαθμονομήσεις· 

ιστ) ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών που προβλέπο 
νται στα στοιχεία α) έως ιε)· ή 

ιζ) η σφαγή ζώων. 

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται στα συμβαλλόμενα μέρη 
σε συγκεκριμένο προϊόν εξετάζονται από κοινού όταν πρόκειται να 
οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του 
προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1. 

Άρθρο 7 

Μονάδα χαρακτηρισμού 

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου συνίσταται στο συγκεκριμένο προϊόν 
που θεωρείται ως μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατά 
ταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του ΕΣ. Κατά συνέπεια: 

α) εάν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρ 
μολογηθέντων ειδών ταξινομείται, σύμφωνα με το ΕΣ, σε μία 
μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού· και 

β) όταν μια αποστολή αποτελείται από πανομοιότυπα προϊόντα που 
κατατάσσονται στην ίδια κλάση του ΕΣ, κάθε προϊόν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του ΕΣ, η 
συσκευασία ταξινομείται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται 
ότι αποτελεί σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό 
της καταγωγής και θεωρείται ως καταγόμενη εάν πρόκειται για 
καταγόμενο προϊόν. 

Άρθρο 8 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία που παραδίδονται 
μαζί με ένα προϊόν, τα οποία αποτελούν μέρος του κανονικού 
εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή 
δεν τιμολογούνται ξεχωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα 
σύνολο με το εν λόγω προϊόν. 

Άρθρο 9 

Συνδυασμοί εμπορευμάτων 

Οι συνδυασμοί εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο γενικό κανόνα 3 
του ΕΣ, θεωρούνται καταγόμενοι εάν όλα τα προϊόντα που τους 
αποτελούν είναι καταγόμενα και τόσο ο συνδυασμός όσο και τα 
προϊόντα πληρούν όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρό 
ντος Πρωτοκόλλου. Ωστόσο, εάν ένας συνδυασμός εμπορευμάτων 
αποτελείται από προϊόντα καταγόμενα και μη, θεωρείται όλος ο 
συνδυασμός καταγόμενος, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των 

μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής «εκ 
του εργοστασίου» του συνδυασμού εμπορευμάτων. 

Άρθρο 10 

Ουδέτερα στοιχεία 

Για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα προϊόν έχει χαρακτήρα κατα 
γωγής, δεν είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η καταγωγή των προϊ 
όντων που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του 
αλλά δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική 
σύνθεση του προϊόντος. 

Άρθρο 11 

Λογιστικός διαχωρισμός υλών 

1. Όταν χρησιμοποιούνται πανομοιότυπες και εναλλασσόμενες, 
καταγόμενες και μη καταγόμενες ύλες στην κατασκευή ή παρα 
σκευή ενός προϊόντος, οι ύλες αυτές διαχωρίζονται με φυσικό 
τρόπο, σύμφωνα με την καταγωγή τους, κατά την αποθήκευση. 

2. Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων πανομοιότυπων και 
εναλλασσόμενων, καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών που χρη 
σιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή ενός προϊόντος, συνε 
πάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, ο παραγωγός 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο «λογιστικό διαχωρισμό» 
για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων. 

3. Η μέθοδος αυτή καταγράφεται και εφαρμόζεται βάσει των 
γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στο συμβαλλόμενο μέρος 
στο οποίο κατασκευάστηκε το προϊόν. 

4. Η μέθοδος αυτή πρέπει να εξασφαλίζει ότι, για μια συγκε 
κριμένη περίοδο αναφοράς, χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος δεν 
αποκτούν περισσότερα προϊόντα από όσα θα αποκτούσαν το χαρα 
κτήρα αυτόν εάν οι ύλες διαχωρίζονταν με φυσικό τρόπο. 

5. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει η εφαρμογή της 
μεθόδου για τη διαχείριση των αποθεμάτων που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο να έχει την προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών 
αρχών. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
χορηγούν την εν λόγω έγκριση βάσει των όρων οι οποίοι κρίνονται 
κατάλληλοι, παρακολουθούν τη χρήση της άδειας αυτής και μπο 
ρούν να την αναστείλουν οποιαδήποτε στιγμή ο δικαιούχος τη 
χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιουσδήποτε 
άλλους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

Εδαφικές προϋποθέσεις 

Άρθρο 12 

Αρχή της εδαφικότητας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρό 
ντος άρθρου, οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του 
χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, εάν καταγόμενα εμπορεύ 
ματα που έχουν εξαχθεί από συμβαλλόμενο μέρος προς μη συμ 
βαλλόμενο μέρος επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη κατα 
γόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό 
στις τελωνειακές αρχές ότι: 

α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύ 
ματα που εξήχθησαν· και
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β) δεν έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία πέραν εκείνων που 
ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, 
ενόσω βρίσκονταν στο εν λόγω μη συμβαλλόμενο μέρος ή 
κατά την εξαγωγή τους. 

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ορι 
σμένα εμπορεύματα θεωρούνται καταγόμενα ακόμη και αν έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση έξω από την Κορέα, σε ύλες 
που εξήχθησαν από την Κορέα και στη συνέχεια επανεισήχθησαν, 
με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση γίνεται σε 
περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη 
σύμφωνα με το παράρτημα IV. 

Άρθρο 13 

Απευθείας μεταφορά 

1. Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατά 
ξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται μόνον στα προϊόντα που 
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και μεταφέρο 
νται απευθείας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ωστόσο, προϊ 
όντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφέ 
ρονται μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προ 
σωρινή αποθήκευση σε αυτά τα εδάφη, υπό τον όρο ότι τα προϊ 
όντα δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα διαμετακόμι 
σης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες 
εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε 
άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατά 
σταση. 

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές, σύμ 
φωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συμβαλλόμενο μέρος 
εισαγωγής: 

α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις περιστάσεις που συνδέονται 
με τη μεταφόρτωση ή την αποθήκευση των προϊόντων καταγω 
γής σε τρίτες χώρες· 

β) ένα ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από το 
συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· 
ή 

γ) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας 
διαμετακόμισης και η οποία: 

i) περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή των προϊόντων· 

ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης 
των προϊόντων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα ονόματα 
των πλοίων ή των άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμο 
ποιήθηκαν· και 

iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέ 
μειναν στη χώρα διαμετακόμισης. 

ΤΜΗΜΑ B 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

Επιστροφή ή απαλλαγή 

Άρθρο 14 

Επιστροφή δασμών ή απαλλαγή από δασμούς 

1. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας και κατόπιν αιτήματος ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, τα 

συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν από κοινού τα συστήματά τους 
σχετικά με την επιστροφή των δασμών και το καθεστώς της τελει 
οποίησης προς επανεισαγωγή. Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας συμφωνίας, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, τα 
συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες σε 
αμοιβαία βάση σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων τους για 
την επιστροφή των δασμών και το καθεστώς της τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή, καθώς και λεπτομερή στατιστικά στοιχεία ως εξής: 

1.1 Στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές σε επίπεδο 8/10 ψηφίων 
ανά χώρα, ξεκινώντας ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας, σχετικά με τις εισαγωγές των υλών που 
κατατάσσονται στις κλάσεις 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 
8706, 8707 και 8708 του ΕΣ 2007, καθώς και στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές των υλών που κατατάσσονται 
στις κλάσεις 8703, 8519, 8521 και 8525 έως 8528. Κατόπιν 
αιτήματος, τα στατιστικά αυτά στοιχεία παρέχονται και για 
άλλες ύλες ή προϊόντα. Ανταλλάσσονται τακτικά πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των 
περιορισμών στα συστήματα επιστροφής των δασμών και τελει 
οποίησης προς επανεισαγωγή που εισήχθησαν βάσει της παρα 
γράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της προαναφερθείσας 
επανεξέτασης, το ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει δια 
βούλευση με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό να συζητη 
θούν τα πιθανά όρια στα συστήματα επιστροφής των δασμών και 
της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για ένα συγκεκριμένο προϊόν, 
εάν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι τρόποι προμή 
θειας μεταβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω 
νίας, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον 
ανταγωνισμό για τους ημεδαπούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα 
ανταγωνιστικών προϊόντων του συμβαλλόμενου μέρους το οποίο 
υποβάλλει το αίτημα. 

2.1 Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις τεκμηριώνονται βάσει απο 
δείξεων, που παρέχει το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζήτησε 
τη διαβούλευση, σύμφωνα με τις οποίες: 

α) το ποσοστό αύξησης των δασμολογητέων εισαγωγών, σε ένα 
συμβαλλόμενο μέρος των υλών που ενσωματώνονται σε 
συγκεκριμένο προϊόν από χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών είναι κατά πολύ μεγαλύ 
τερο από το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών προς το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος του προϊόντος στο οποίο ενσωματώ 
νονται οι ύλες αυτές, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα για διαβούλευση 
αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση αυτή στις εισαγωγές 
των υλών: 

i) οφείλεται ουσιαστικά σε αύξηση της εγχώριας κατανά 
λωσης του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνονται οι 
ύλες αυτές στο συμβαλλόμενο μέρος· 

ii) οφείλεται ουσιαστικά στη χρήση εισαγόμενων υλών σε 
προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από την παράγραφο 2· 

iii) οφείλεται σε αύξηση των εξαγωγών του προϊόντος στο 
οποίο ενσωματώνονται οι ύλες αυτές προς άλλες χώρες 
εκτός του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· ή 

iv) περιορίζεται σε εισαγωγές συστατικών στοιχείων υψηλής 
τεχνολογίας ή μεγάλης αξίας, οι οποίες δεν μειώνουν 
την τιμή του εξαγώγιμου προϊόντος του συμβαλλόμε 
νου μέρους· και
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β) οι εισαγωγές από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος του προϊόντος στο οποίο ενσωματώ 
νονται οι ύλες αυτές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε απόλυτες 
τιμές ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή. Επίσης, πρέπει 
να εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή τα αποδεικτικά στοι 
χεία που αφορούν τις επιπτώσεις στους όρους του ανταγω 
νισμού για τους παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνι 
στικών προϊόντων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ( 1 ). 

3. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το εάν πληρούνται οι όροι 
της παραγράφου 2, το θέμα επιλύεται από τη δεσμευτική διαιτησία 
ειδικής ομάδας η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 14.5 
(Σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας) του κεφαλαίου δεκατέσ 
σερα (Επίλυση των διαφορών) ως επείγουσα περίπτωση ( 2 ). Εάν η 
ειδική ομάδα αποφανθεί ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2, 
εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα συμβαλλόμενα μέρη περιορί 
ζουν, κανονικά σε διάστημα 90 ημερών και σε καμία περίπτωση σε 
διάστημα μεγαλύτερο των 150 ημερών από την έκδοση της από 
φασης, το μέγιστο ποσοστό των τελωνειακών δασμών σχετικά με τις 
μη καταγόμενες ύλες για το εν λόγω προϊόν που μπορούν να 
επιστραφούν σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

Απόδειξη καταγωγής 

Άρθρο 15 

Γενικές απαιτήσεις 

1. Τα προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ κατά 
την εισαγωγή τους στην Κορέα και τα προϊόντα καταγωγής Κορέας 
κατά την εισαγωγή τους στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ υπάγονται 
στο καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης της παρούσας συμφωνίας 
βάσει μιας δήλωσης, στο εξής αναφέρεται ως «δήλωση τόπου κατα 
γωγής», την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελ 
τίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφο 
νται τα συγκεκριμένα προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να 
είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Το κείμενο της δήλωσης τόπου 
καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα προϊόντα καταγω 
γής κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου υπάγονται, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21, στο καθεστώς προτι 
μησιακής μεταχείρισης της παρούσας συμφωνίας, χωρίς να είναι 
αναγκαία η υποβολή κανενός από τα έγγραφα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 16 

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής 

1. Η δήλωση τόπου καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 15.1 
του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί να συνταχθεί: 

α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 17· ή 

β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται 
από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα 
καταγωγής η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 
6 000 ευρώ. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, δήλωση τόπου κατα 
γωγής μπορεί να συντάσσεται αν τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου 
μέρους ΕΕ ή Κορέας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρό 
ντος Πρωτοκόλλου. 

3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής πρέπει 
να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, εάν του ζητηθεί 
από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής, 
όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα 
καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
δηλώσεων των προμηθευτών ή των παραγωγών σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

4. Η δήλωση τόπου καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα 
με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμο 
λόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο του 
κειμένου που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε μία από τις γλώσ 
σες που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Εάν η δήλωση 
είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με κεφαλαίους 
χαρακτήρες. 

5. Οι δηλώσεις τόπου καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο την 
ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα. Ωστόσο, εξαγωγέας εγκεκριμέ 
νος κατά την έννοια του άρθρου 17, δεν απαιτείται να υπογράφει 
τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης δέσμευσής 
του προς τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξα 
γωγής ότι αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση τόπου 
καταγωγής στο όνομά του, ως εάν να την είχε υπογράψει ιδιοχεί 
ρως. 

6. Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον 
εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά 
την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στο συμβαλλό 
μενο μέρος εισαγωγής το αργότερο δύο έτη, ή στην προθεσμία που 
καθορίζεται από τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εισαγω 
γής, από την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. 

Άρθρο 17 

Εγκεκριμένος εξαγωγέας 

1. Οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής 
μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής «εγκεκριμένος 
εξαγωγέας»), ο οποίος εξάγει προϊόντα βάσει της παρούσας συμφω 
νίας, να συντάσσει δηλώσεις τόπου καταγωγής ανεξάρτητα από την 
αξία των σχετικών προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της αντίστοι 
χης νομοθεσίας και των κανονισμών του συμβαλλόμενου μέρους 
εξαγωγής. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές 
αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα κατα 
γωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαι 
τήσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του 
εγκεκριμένου εξαγωγέα υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν 
αναγκαίες. 

3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα 
αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση 
τόπου καταγωγής.
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( 1 ) Το έτος βάσης για τους σκοπούς της αξιολόγησης των στατιστικών 
στοιχείων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου είναι ο μέσος όρος των 
τελευταίων τριών ετών που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρού 
σας συμφωνίας, όπου κάθε έτος είναι το οικονομικό έτος από τον 
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι δυνατόν 
να βασίζονται στο σύνολο όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν ως 
μη καταγόμενες ύλες για το συγκεκριμένο προϊόν ή σε ένα υποσύνολο 
των υλών αυτών. Στην τελευταία περίπτωση, οι περιορισμοί για την 
επιστροφή των δασμών και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή εφαρ 
μόζονται μόνο στο υποσύνολο. 

( 2 ) Για να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια, δεν απαιτούνται άλλες διαβου 
λεύσεις εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, για τις 
οποίες οι προθεσμίες είναι ίδιες με εκείνες του άρθρου 14.3 παράγρα 
φος 4, για να μπορέσει ένα συμβαλλόμενο μέρος να ζητήσει τη σύσταση 
μιας τέτοιου είδους ειδικής ομάδας. Οι προθεσμίες για την έκδοση της 
απόφασης από την ειδική ομάδα αναφέρονται στο άρθρο 14.7 
παράγραφος 2.



4. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας 
από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 

5. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά 
πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν 
παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. 

Άρθρο 18 

Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής 

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής και η 
υπαγωγή στο καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης 
πρέπει να ζητείται εντός της προθεσμίας αυτής από τις τελωνειακές 
αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνει 
ακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μετά την παρέ 
λευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 
1, μπορεί να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του καθεστώτος 
προτιμησιακής μεταχείρισης σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία 
και τους κανονισμούς του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, στην 
περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περι 
στάσεις. 

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, εκτός από 
αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές 
του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα 
πιστοποιητικά καταγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες των συμβαλ 
λόμενων μερών εάν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από τη 
λήξη της εν λόγω προθεσμίας. 

Άρθρο 19 

Αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και 
υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής 

Για τους σκοπούς της αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μετα 
χείρισης, τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται, εάν απαιτείται 
από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής, στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής 
από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα 
προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 20 

Εισαγωγή σε τμηματικές αποστολές 

Όταν, κατόπιν αιτήματος του εισαγωγέα και υπό τους όρους που 
καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής, εισάγονται με τμηματικές αποστολές αποσυναρ 
μολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του 
γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγο 
νται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του 
εναρμονισμένου συστήματος, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαίο πιστοποι 
ητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της 
πρώτης τμηματικής αποστολής. 

Άρθρο 21 

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
καταγωγής 

1. Προϊόντα που αποστέλλονται με τη μορφή μικροδεμάτων από 
ιδιώτες σε ιδιώτες ή που περιέχονται στις ατομικές αποσκευές ταξι 
διωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται 
η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών 
και έχει δηλωθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Πρωτο 
κόλλου, χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια 
της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλο 
νται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στη 
δήλωση του τελωνείου ταχυδρομείων ή σε φύλλο χαρτιού που 
προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες απο 
κλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και 
των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται εισαγωγές 
με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και 
της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκο 
πός. 

3. Επιπλέον, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει: 

α) για την εισαγωγή στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ, τα 500 ευρώ 
στην περίπτωση μικρών δεμάτων ή τα 1 200 ευρώ στην περί 
πτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές 
ταξιδιωτών· 

β) για την εισαγωγή στην Κορέα, τα 1 000 δολάρια ΗΠΑ τόσο 
στην περίπτωση μικρών δεμάτων όσο και στην περίπτωση προϊ 
όντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες τα προϊόντα τιμολογούνται σε άλλο νόμισμα, εκτός του 
ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ, τα ποσά στα εθνικά νομίσματα των 
συμβαλλόμενων μερών που αντιστοιχούν στα ποσά που εκφράζονται 
σε ευρώ ή σε δολάρια ΗΠΑ καθορίζονται σύμφωνα με την τρέ 
χουσα συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο συμβαλλόμενο 
μέρος εισαγωγής. 

Άρθρο 22 

Δικαιολογητικά έγγραφα 

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 16.3 τα οποία χρησιμο 
ποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από 
πιστοποιητικό καταγωγής είναι δυνατόν πράγματι να θεωρηθούν ως 
προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ ή Κορέας και 
πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής τις οποίες εφαρμό 
ζει ο εξαγωγέας, ο προμηθευτής ή ο παραγωγός για να παρα 
γάγει τα σχετικά εμπορεύματα, η οποία προκύπτει π.χ. από τους 
λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων ή τα εσωτερικά λογιστικά 
του στοιχεία· 

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των 
υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχ 
θηκαν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, εάν τα εν λόγω έγγραφα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία· 

γ) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την επεξεργασία ή τη μεταποί 
ηση των υλών σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, τα οποία εκδόθηκαν 
ή συντάχθηκαν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, εάν τα εν λόγω 
έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική του νομοθε 
σία·
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δ) αποδεικτικά καταγωγής που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα κατα 
γωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, εκδόθηκαν ή συντάχ 
θηκαν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το παρόν Πρω 
τόκολλο· και 

ε) κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή τη μετα 
ποίηση που έχει πραγματοποιηθεί εκτός των εδαφών των συμ 
βαλλόμενων μερών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12, τα οποία 
αποδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου έχουν 
τηρηθεί. 

Άρθρο 23 

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των 
δικαιολογητικών εγγράφων 

1. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής, 
φυλάσσει επί πέντε τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλω 
σης τόπου καταγωγής καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο 16.3. 

2. Ο εισαγωγέας φυλάσσει όλα τα αρχεία που αφορούν την 
εισαγωγή σύμφωνα με τη νομοθεσία και του κανονισμούς του συμ 
βαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 

3. Οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής 
φυλάσσουν επί πέντε έτη τις δηλώσεις τόπου καταγωγής που υπο 
βλήθηκαν σε αυτές. 

4. Τα αρχεία που πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις παρα 
γράφους 1 έως 3 μπορεί να περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά αρχεία. 

Άρθρο 24 

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης 

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που 
γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναγράφο 
νται στα έγγραφα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές για τη 
διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνε 
πάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, 
εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι το έγγραφο αυτό αντιστοιχεί πράγ 
ματι στα προσκομισθέντα προϊόντα. 

2. Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα λάθη δακτυλογράφησης 
στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την 
απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, εάν τα λάθη αυτά δεν δημιουρ 
γούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του εν λόγω 
εγγράφου. 

Άρθρο 25 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 
1 στοιχείο β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα τιμο 
λογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, τα ποσά στα εθνικά 
νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντι 
στοιχούν στα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ καθορίζονται ετησίως 
από το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ και υποβάλλονται στην Κορέα. 

2. Μια αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 
16 παράγραφος 1 στοιχείο β) με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο 
εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει το 
συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ. 

3. Τα ποσά που εκφράζονται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισοδύναμα με 
την αντίστοιχη αξία στο συγκεκριμένο εθνικό νόμισμα, των ποσών 

που εκφράζονται σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτω 
βρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στην Κορέα τα ποσά αυτά 
έως τις 15 Οκτωβρίου και τα ποσά αυτά ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

4. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να στρογ 
γυλοποιούν 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 πέντε τοις εκατό. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορούν να διατηρούν αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου 
σε ευρώ στο εθνικό τους νόμισμα 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 ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το 
ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, εάν 
η μετατροπή οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας. 

5. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την 
Επιτροπή Τελωνείων κατόπιν αιτήματος ενός εκ των συμβαλλόμενων 
μερών. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή 
Τελωνείων εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των 
σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό, μπο 
ρεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε 
ευρώ. 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

Ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία 

Άρθρο 26 

Ανταλλαγή διευθύνσεων 

Οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών ανταλλάσσουν, 
μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις διευθύνσεις των τελωνειακών 
αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των πιστοποιητικών κατα 
γωγής. 

Άρθρο 27 

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 

1. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος Πρωτο 
κόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, 
μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνη 
σιότητας των πιστοποιητικών καταγωγής και της ορθότητας των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα. 

2. Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 
πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές 
αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής έχουν εύλογες αμφι 
βολίες ως προς τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, ως προς τον 
χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των 
λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι 
τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής επιστρέ 
φουν τα πιστοποιητικά καταγωγής ή αντίγραφα των εγγράφων 
αυτών, στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγω 
γής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους για τους 
οποίους ζητείται η έρευνα. Προς επίρρωση του αιτήματος για 
έλεγχο, διαβιβάζονται όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες 
που έχουν συγκεντρωθεί και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες 
που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.
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4. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές του συμ 
βαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού 
στοιχείου και να διενεργούν οποιουσδήποτε ελέγχους των λογιστι 
κών βιβλίων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν 
σκόπιμο. 

5. Αν οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγω 
γής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για 
τα συγκεκριμένα προϊόντα εν αναμονή των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, 
με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται 
αναγκαίο. 

6. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου 
ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού συμπερι 
λαμβανομένων των πορισμάτων και των στοιχείων, το ταχύτερο 
δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να αναφέρουν σαφώς 
αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα είναι δυνα 
τόν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους 
και αν πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

7. Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση 
εντός 10 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες 
για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της 
πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές 
αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των 
προτιμήσεων. 

8. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αμοι 
βαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, τα συμβαλ 
λόμενα μέρη αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω Πρωτοκόλλου 
για κοινή έρευνα σχετικά με τα πιστοποιητικά καταγωγής. 

Άρθρο 28 

Επίλυση των διαφορών 

1. Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγ 
χου του άρθρου 27, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 
των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών 
αρχών που είναι αρμόδιες για τη διενέργειά του ή όταν δημιουρ 
γούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος Πρωτο 
κόλλου, αυτά υποβάλλονται προς εξέταση στην Επιτροπή Τελω 
νείων. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα 
και των αρμόδιων αρχών του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής 
διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω συμβαλλόμενου 
μέρους. 

Άρθρο 29 

Κυρώσεις 

Κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των συμβαλλό 
μενων μερών σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως 
ή δι’ αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληρο 
φορίες, με σκοπό να επιτύχει την υπαγωγή των προϊόντων στο 
καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης. 

Άρθρο 30 

Ελεύθερες ζώνες 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που δια 

κινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμέ 
νουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο 
έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε 
υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες 
που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν 
προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους εισάγονται σε ελεύ 
θερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστα 
νται επεξεργασία ή μεταποίηση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό κατα 
γωγής εάν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις 
διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

Θέουτα και Μελίλια 

Άρθρο 31 

Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 

1. Ο όρος «συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ» δεν καλύπτει τη Θέουτα 
και τη Μελίλια. 

2. Τα προϊόντα καταγωγής Κορέας, όταν εισάγονται στη Θέουτα 
ή στη Μελίλια, υπάγονται στο ίδιο από κάθε άποψη τελωνειακό 
καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του 
τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Πρωτο 
κόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και 
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η 
Κορέα παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από 
την παρούσα συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και τη 
Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει στα 
προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από το συμβαλλόμενο 
μέρος ΕΕ. 

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2 σχετικά 
με τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν Πρω 
τόκολλο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, με την επιφύλαξη των 
ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 32 

Ειδικοί όροι 

1. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως: 

α) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 

i) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και 
στη Μελίλια· ή 

ii) τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και στη Μελίλια 
για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα 
άλλα από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση i), υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα: 

A) έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση 
κατά την έννοια του άρθρου 5· ή 

B) είναι καταγωγής ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 
ή μεταποίηση πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 6.
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β) προϊόντα καταγωγής Κορέας: 

i) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κορέα· ή 

ii) τα προϊόντα που παράγονται στην Κορέα για την κατασκευή 
των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στην περίπτωση i), υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εν λόγω προϊόντα: 

A) έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση 
κατά την έννοια του άρθρου 5· ή 

B) είναι καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας ή του συμβαλλό 
μενου μέρους ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπο 
βληθεί σε επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των εργασιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 6. 

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος. 

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποχρε 
ούται να αναγράφει τις μνείες «Κορέα» ή «Θέουτα και Μελίλια» στις 
δηλώσεις τόπου καταγωγής. 

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

ΤΜΗΜΑ Δ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 33 

Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 

Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των 
διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 34 

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό 
διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση 

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας μπορούν να εφαρμόζονται σε 
εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας συμφωνίας, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση στα 
συμβαλλόμενα μέρη είτε υπό προσωρινή αποθήκευση σε τελωνει 
ακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι 
υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους 
εισαγωγής, και εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αυτή, πιστο 
ποιητικό καταγωγής, το οποίο εκδίδεται εκ των υστέρων και επισυ 
νάπτεται στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μετα 
φέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II 

Σ η μ ε ί ω σ η 1 : 

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα 
κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Σ η μ ε ί ω σ η 2 : 

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο αριθμός της 
δασμολογικής διάκρισης, κλάσης ή κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη στήλη η περιγραφή των 
εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στο σύστημα αυτό για την εν λόγω διάκριση, κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του 
αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο 
για το τμήμα της διάκρισης, της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί διακρίσεων ή κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας 
αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα πoυ περιλαμβάνoνται στη στήλη 2 περιγράφoνται με γενικoύς όρoυς, 
oι σχετικoί κανόνες πoυ αναφέρoνται στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζoνται σε όλα τα πρoϊόντα τα oπoία, στo πλαίσιo τoυ 
εναρμoνισμένoυ συστήματoς, κατατάσσoνται σε διάφoρες διακρίσεις ή κλάσεις τoυ εν λόγω κεφαλαίoυ ή σε oπoιαδήπoτε 
από τις κλάσεις πoυ εμφανίζoνται μαζί στη στήλη 1. 

2.3. Όταν στον πίνακα υπάρχουν διάφοροι κανόνες που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής διάκρισης 
ή κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της διάκρισης ή της κλάσης που καλύπτεται από τους 
κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4. 

2.4. Όταν, για κάποια εγγραφή στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να 
επιλέγει να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Εάν δεν 
παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. 

Σ η μ ε ί ω σ η 3 : 

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα 
του «προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το 
αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε 
συμβαλλόμενο μέρος. 

Παράδειγμα: 

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται 
να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ύλες 
των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή της διάκρισης 722410. 

Εάν η ύλη αυτή έχει υποβληθεί σε επεξεργασία στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ από μη καταγόμενο πλίνθωμα, το προϊόν που 
κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη το χαρακτήρα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον 
πίνακα για τα προϊόντα της διάκρισης 722490. Η ύλη μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί καταγόμενο προϊόν κατά τον 
υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το εάν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο του 
συμβαλλόμενου μέρους ΕΕ. Ως εκ τούτου, η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται. 
Συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής. Αντίθετα, 
υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. Επομένως, εάν ένας κανόνας 
πρoβλέπει ότι είναι δυνατόν να χρησιμoπoιoύνται μη καταγόμενες ύλες πoυ βρίσκoνται σε ένα καθoρισμένo στάδιo 
επεξεργασίας, η χρησιμoπoίηση τέτoιων υλών πoυ βρίσκoνται σε πρoγενέστερo στάδιo επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, 
ενώ η χρησιμoπoίηση τέτoιων υλών πoυ βρίσκoνται σε μεταγενέστερo στάδιo 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 δυνατόν 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. 

Η έκφραση, ωστόσο, «κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης...» 
σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ύλες που υπάγονται σε οποιαδήποτε κλάση, εκτός από εκείνες που 
έχουν την ίδια περιγραφή με το προϊόν με αυτήν που αναφέρεται στη στήλη 2 του καταλόγου.
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3.4. Όταν ένας κανόνας τoυ πίνακα oρίζει ότι κάπoιo πρoϊόν μπoρεί να κατασκευαστεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό 
σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμoπoιoύνται μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν όλες οι ύλες. 

Παράδειγμα: 

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες 
και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές 
ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι μεν ή οι δε ή και οι δύο μαζί. 

3.5. Όταν ένας κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευαστεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο 
όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι 
δυνατόν να πληρούν τον κανόνα. (Βλ. επίσης τη σημείωση 6.2 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). 

Παράδειγμα: 

Ο κανόνας για τις πρoπαρασκευασμένες τρoφές της κλάσης 1904, o oπoίoς απoκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών 
και των παραγώγων τoυς, δεν απαγoρεύει τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών oυσιών και άλλων πρόσθετων πoυ δεν 
παράγoνται από δημητριακά. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατόν να παρασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη 
που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατόν να παράγονται από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο παρασκευής. 

Παράδειγμα: 

Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν επιτρέπεται η κατασκευή 
παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, 
ακόμη και αν τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατόν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται 
του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να προστίθενται. Επoμένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγό 
μενων υλών πoυ χρησιμoπoιoύνται δεν μπoρεί να υπερβαίνει πoτέ τo υψηλότερo από τα εν λόγω πoσoστά. Επιπλέον, δεν 
πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες. 

Σ η μ ε ί ω σ η 4 : 

4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες», όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τις τεχνητές ή τις συνθετικές. 
Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων 
και, εκτός αν έχει οριστεί άλλως, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν 
μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 

4.2. Ο όρoς «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χoντρές τρίχες χαίτης και oυράς μόνoπλων ή βooειδών της κλάσης 0503, τo μετάξι 
των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και τo μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής πoιότητας και τις χoντρoειδείς τρίχες των κλάσεων 
5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής πρoέλευσης των κλάσεων 
5301 έως 5305. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

Σ η μ ε ί ω σ η 5 : 

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική 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. (Βλ. επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4 παρακάτω). 

5.2. Ωστόσο, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα 
τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.
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Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής: 

— μετάξι, 

— μαλλί, 

— χοντροειδείς ζωικές τρίχες, 

— ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 

— τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, 

— βαμβάκι, 

— ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, 

— λινάρι, 

— καννάβι, 

— γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, 

— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, 

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

— συνθετικές ίνες συνεχείς, 

— τεχνητές ίνες συνεχείς, 

— νήματα μεταφοράς ρεύματος, 

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς, 

— τεχνητές ίνες μη συνεχείς, 

— 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 άλλο νήμα, 

— 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 επικαλυμ 
μένη 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. 

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). Επoμένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, πoυ δεν 
ανταπoκρίνoνται στoυς κανόνες καταγωγής (oι oπoίoι απαιτoύν τη χρήση χημικών oυσιών ή υφαντικoύ πoλτoύ), δύνανται 
να χρησιμoπoιηθoύν, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10% του βάρoυς τoυ νήματoς. 

Παράδειγμα: 

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από μάλλινα νήματα της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες 
μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που 
δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή 
μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν 
χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων 
δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10% κατά βάρος 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 κατασκευαστεί 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. 

5.3. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχουν ενσωματωθεί «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα 
εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά τα 
νήματα.
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5.4. Στην περίπτωση προϊόντων 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», η 
ανοχή αυτή είναι 30% όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα. 

Σ η μ ε ί ω σ η 6 : 

6.1. Όταν στον πίνακα γίνεται αναφορά στην παρούσα σημείωση, οι υφαντικές ύλες (με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και 
εσωτερικών επενδύσεων) οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 8% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, οι ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή 
όχι υφαντικές ύλες. 

Παράδειγμα: 

Εάν ένας 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 τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες 
περιέχουν υφαντικές ύλες. 

6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας πoυ πρoβλέπει πoσoστά, η αξία των υλών πoυ δεν υπάγoνται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τoν υπoλoγισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών πoυ ενσωματώνoνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΥΛΕΣ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα είναι δυνατόν να μην καλύπτονται στο σύνολό τους από την παρούσα συμφωνία. 
Απαιτείται, επομένως, να εξετάζονται τα λοιπά μέρη της παρούσας συμφωνίας 

Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) ή (4) 

Κεφάλαιο 1 Ζώα ζωντανά Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώ 
σιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 
και 2 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

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

ex Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά 
πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα βρώσιμα 
ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· 
εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγ 
μένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί 
ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω 
και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχα 
ρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματι 
σμένα ή με προσθήκη φρούτων ή 
κακάου 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 

κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, 

– όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυ 
μοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή 
γκρέιπφρουτ) της κλάσης 2009 είναι 
καταγωγής και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 5 Πρoϊόντα ζωικής πρoέλευσης, πoυ δεν 
κατoνoμάζoνται oύτε περιλαμβάνoνται 
αλλoύ 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκο 
μίας· βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 

κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, και 

– η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, 
βρώσιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες 
εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και 

οι καρποί του κεφαλαίου 8 έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός 
από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
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0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή 
χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες 
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που 
περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν 
είναι οι αναλογίες του μείγματος 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex 0902 Τσάι, έστω και αρωματισμένο, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

0902 10 Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί 
ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με 
περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

0910 91 Μείγματα μπαχαρικών Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 10 Δημητριακά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες 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 χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 7, 
8, 10, 11 και 23 έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

1106 10 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά 
όσπρια της κλάσης 0713 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· σπέρ 
ματα, σπόροι και διάφοροι καρποί· βιο 
μηχανικά και φαρμακευτικά φυτά· άχυρα 
και χορτονομές 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

1301 Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες 
και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 1301 δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 1302 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές 
ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. 
Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και 
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τρο 
ποποιημένα 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

1302 19 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της κλάσης 
1211 20 

1302 31, 1302 32 και 
1302 39 

Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, 
έστω και τροποποιημένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτι 
κής προέλευσης. Φυτικά προϊόντα που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊ 
όντα της διάσπασης αυτών Λίπη βρώ 
σιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή 
φυτικής πρoέλευσης, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1501 Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και 
του saindoux) και λίπη πουλερικών, 
άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 
1503 

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παρα 
προϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 
0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα 
παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της 
κλάσης 0207. Ωστόσο, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιούνται κόκαλα της κλάσης 
0506 

1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοει 
δών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 
και 0506 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
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1504 Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, 
ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

1505 Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προ 
έρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομέ 
νης της λανολίνης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

1506 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλά 
σματά τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

1507 έως ex 1515 Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1509 και 1510 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, άλλα 
λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρ 
νονται αποκλειστικά από ελιές 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες φυτικές ύλες έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου 

1515 50 Σησαμέλαιο και τα κλάσματά του Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 
12 

1516 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα 
κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρο 
γονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστε 
ροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέ 
ρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενι 
σμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 

κεφαλαίου 2 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, και 

– όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές 
ύλες των κεφαλαίων 7, 8, 10, 15 
και 23 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται 
οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 
1511 και 1513 

1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευά 
σματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια 
ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα δια 
φόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 
αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια δια 
τροφής και τα κλάσματά τους της κλά 
σης 1516 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 

κεφαλαίων 2 και 4 έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, και 

– όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές 
ύλες των κεφαλαίων 7, 8, 10, 15 
και 23 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται 
οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 
1511 και 1513 

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

Παρασκευή: 
– από ζώα του κεφαλαίου 1, και/ή 

– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποι 
ούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1701 91 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από 
τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, 
σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρω 
ματικών ή χρωστικών ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται 
η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη, και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, 
σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από 
ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του 
μελιού, έστω και αναμεμειγμένα με 
φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καρα 
μελωμένα
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- Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρου 
κτόζη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 1702 

- Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, 
με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες είναι καταγόμενες 

ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύ 
λιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 
της ζάχαρης, με προσθήκη αρωματικών 
ή χρωστικών ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα 
οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκο 
λάτα) 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα 
διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμι 
γδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλί 
σματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο 
ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % 
κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπαν 
θείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρα 
σκευάσματα διατροφής από προϊόντα 
των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που 
δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγό 
τερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί 
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού: 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, 

– κατά την oπoία όλες oι χρησιμoπoι
oύμενες ύλες τoυ κεφαλαίoυ 4, της 
κλάσης 1006 και του κεφαλαίου 11 
έχoυν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος. 

ex 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή 
παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες 
ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, 
όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούγιες, 
λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. 
Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω 
και παρασκευασμένο, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλα τα χρησιμoπoιoύμενα δημητριακά 

και τα παράγωγά τoυς (εκτός τoυ 
σκληρoύ σίτoυ και των παραγώγων 
τoυ) των κεφαλαίων 10 και 11 
έχoυν παραχθεί εξ ολοκλήρου και 

– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 
κεφαλαίων 2 και 3 έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, εάν αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από 20% κατά βάρος 
προϊόντος 

ex 1902 19 Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε 
παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευα 
σμένα που δεν περιέχουν άλευρα μαλα 
κού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού 
σιταριού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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ex 1902 30 Ράμεν νούγιες για στιγμιαίο μαγείρεμα, 
ψημένες ή τηγανισμένες, και συσκευα 
σμένες με ανάμεικτα καρυκεύματα, που 
περιλαμβάνουν καυτερό πιπέρι σε σκόνη, 
αλάτι, σκόρδο σε σκόνη και μια αρωμα 
τική βάση 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής 
παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή 
νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, 
σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από το άμυλο πατάτας της 
κλάσης 1108 

1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που 
λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη 
[π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν- 
φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το 
καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων 
ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός 
από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προ 
ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού. 

Παρασκευή: 
– από ύλες oπoιασδήπoτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της κλάσης 1806, 
– κατά την οποία όλα τα χρησιμοποι 

ούμενα δημητριακά και το αλεύρι 
των κεφαλαίων 10 και 11 (εκτός από 
τον σκληρό σίτο και το καλαμπόκι του 
είδους «Zea indurata» και τα παρά 
γωγά τους) έχουν παραχθεί εξ ολοκλή 
ρου, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30% της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 
ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη 
κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρ 
μακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες 
από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε 
φύλλα και παρόμοια προϊόντα, εκτός 
από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 
11 

ex 1905 90 Προϊόντα αρτοποιίας από ρύζι Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 
φρούτων ή άλλων μερών φυτών· εκτός 
από: 

Παρασκευή κατά την οποία: 
– όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα, 

καρποί και λαχανικά των κεφαλαίων 
7, 8 και 12 έχουν παραχθεί εξ ολο 
κλήρου, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2006 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες 
καρπών και φρούτων και άλλα μέρη 
φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με 
στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, 
πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, 
που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 
κών 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος
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2008 11 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοό 
λης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Αράπικα φιστίκια 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

2008 19 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοό 
λης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Άλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων 
σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 
1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται 
υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

2008 91, 2008 92, και 
2008 99 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοό 
λης, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού. Άλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με 
εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

2009 Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμ 
βάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί 
ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με 
ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποι 
ούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex Κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλ 
τσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται αλεύρι από σινάπι ή μου 
στάρδα παρασκευασμένη 

2103 30 Αλεύρι από σινάπι και μoυστάρδα παρα 
σκευασμέvη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2103 90 Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2104 10 Παρασκευάσματα για σούπες και 
ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευα 
σμένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 
2002 έως 2005 

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο Παρασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν,
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– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποι 
ούμενες ύλες των διακρίσεων 
1211 20 και 1302 19 έχουν παρα 
χθεί εξ ολοκλήρου, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 
4 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαί 
νει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, εκτός 
από: 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προ 
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή 
αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά, με εξαίρεση της χυμούς φρούτων 
ή λαχανικών της κλάσης 2009 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 
17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 

– κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποι 
ούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των 
χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέιπφρουτ) 
της κλάσης 2009 είναι καταγόμενοι 
και 

– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποι 
ούμενες ύλες των διακρίσεων 
1211 20 και 1302 19 έχουν παρα 
χθεί εξ ολοκλήρου 

2207 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με 
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή 
περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και 
αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδή 
ποτε τίτλου 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 
2208, και 

– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με 
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 
80% νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 
2208, και 

– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

ex Κεφάλαιο 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιο 
μηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές 
παρασκευασμένες για ζώα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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ex 2301 Ιχθυάλευρο φάλαινας. Αλεύρια, σκόνες 
και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, 
από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα 
για τη διατροφή του ανθρώπου 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 
και 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2303 10 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια 
κατάλοιπα 

Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρη 
σιμοποιούμενο καλαμπόκι έχει παραχθεί 
εξ ολοκλήρου 

2306 90 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, 
έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα 
με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή 
φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305. 
Άλλα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησι 
μοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 

Παρασκευή κατά την οποία 
Όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 
κεφαλαίων 2, 3, 4, 10, 11 και 17 
είναι καταγόμενες 

ex Κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατά 
στατα καπνού, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρη 
σιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

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

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον 
το 70 % του βάρους καπνού που δεν 
έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμά 
των καπνού της κλάσης 2401 είναι 
καταγόμενο 

2403 10 Καπνός για κάπνισμα Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον 
το 70 % του βάρους καπνού που δεν 
έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμά 
των καπνού της κλάσης 2401 είναι 
καταγόμενο 

ex Κεφάλαιο 25 Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, 
ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

2504 10 Γραφίτης φυσικός, σε σκόνη ή σε ψήγ 
ματα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2515 12 Μάρμαρα και τραβερτίνες απλώς κομ 
μένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου 
ή ορθογωνίου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2516 12 Γρανίτης απλά κομμένος, με πριόνι ή 
άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήμα 
τος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

2518 20 Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό 
μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμη 
τικά κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνη 
σίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνη 
σία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρι 
σμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία 
(φρυγμένη) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησι 
μοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο 
(μαγνησίτης) 

ex 2520 20 Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος 
ειδικά για την οδοντιατρική 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

2525 20 Μαρμαρυγίας σε σκόνη Άλεση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων 
μαρμαρυγία 

ex 2530 90 Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) 
ή σε σκόνη 

Πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών 
γαιών
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Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλ 
τώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις 
ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων 
μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, 
των μετάλλων, των σπανίων γαιών ή 
των ισοτόπων. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

ex Κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

ex 2905 19 Μεταλλικά αλκοολικά άλατα αυτής της 
κλάσης και αιθανόλης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 2905. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά 
άλατα 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50% της τιμής εκ τoυ εργoστα 
σίoυ τoυ πρoϊόντoς 

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορε 
σμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλο 
γονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 
και 2916 δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

ex 2932 - Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονω 
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών της κλάσης 2909 δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες 
εσωτερικές και τα αλογονωμένα, σουλ 
φονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροά 
τομο(-α) αζώτου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 
και 2933 δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθο 
ρισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες 
ετεροκυκλικές ενώσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμο 
ποιούμενων υλών των κλάσεων 2932, 
2933 και 2934 δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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
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3001 Αδένες και άλλα όργανα για οποθερα 
πεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. 
Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή 
των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. 
Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες 
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρα 
σκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς 
ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θερα 
πευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές 
χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του 
αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά 
προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιο 
τεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τoξί 
νες, καλλιέργειες μικρooργανισμών (με 
εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμoια πρoϊ 
όντα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3006 91 Συσκευές που προορίζονται για χρήση 
σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέ 
χουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπά 
σματα· Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού 
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες 
με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα 
εξής: 
– νιτρικό vάτριo 

– κυαναμίδιο του ασβεστίoυ 

– θειικό κάλιο 

– θειικό καλιομαγνήσιο 

Παρασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες τις ίδιας κλάσης με το 
προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμο 
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην 
ίδια κλάση με το προϊόν υπό τον 
όρο ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννί 
νες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες. Χρώματα επίχρι 
σης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). 
Μελάνια, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέ 
ρες και άλλα παράγωγά τους 

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα 
φυτικής προέλευσης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, 
έστω και καθορισμένης χημικής σύστα 
σης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται 
στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, 
με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές 
ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των 
τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως 
παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή 
ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης 
χημικής σύστασης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3205 Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα πoυ 
αναφέρoνται στη σημείωση 3 τoυ κεφα 
λαίoυ αυτoύ, με βάση τις χρωστικές 
λάκες ( 1 ) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3203, 3204 και 3205. Ωστόσο, μπο 
ρούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλά 
σης 3205, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3206 Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα 
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του 
κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊ 
όντα ανόργανα των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω 
και καθορισμένης χημικής σύστασης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα 
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρα 
σκευασμένα και καλλυντικά παρασκευά 
σματα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), 
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα 
με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». 
Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. 
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων 
ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή 
ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορ 
ρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊ 
όντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των 
αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωμα 
τικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθε 
ρίων ελαίων 

Παρασκευή από ύλες oπoιασδήπoτε 
κλάσης, περιλαμβανoμένων υλών άλλης 
«oμάδας» ( 2 ) της εν λόγω κλάσης. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ύλες της ίδιας ομάδας με το προϊόν, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανει 
ακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύ 
σιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπα 
ντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευα 
σμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και 
παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, 
«κεριά για την οδοντοτεχνική» και συν 
θέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το 
γύψο, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευα 
σμένα 
με βάση την παραφίνη, τα κεριά από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, 
τα παραφινούχα υπολείμματα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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
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ex Κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες. Τροποποιημένα 
άμυλα. Κόλλες. Ένζυμα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα 
κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποι 
ημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε 
είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα ή 
τις δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα 
άμυλα: 

- αιθέρες και εστέρες αμύλων κάθε 
είδους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 3505 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1108 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3507 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη 
πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κρά 
ματα. Εύφλεκτες ύλες 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊ 
όντα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτο 
γραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν 
έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από 
άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή 
υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφά 
νειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπω 
σης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν 
εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και 
συσκευασμένες σε ειδική θήκη: 

- επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνι 
σης και εκτύπωσης για έγχρωμες 
φωτογραφίες, συσκευασμένες σε ειδική 
θήκη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 
3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Άλλες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 
3701 ή 3702, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποι 
ημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, 
σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός 
από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες 
φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και 
εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητο 
ποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο 
φως (παρθένες) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και 
υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτε 
θεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 έως 3704 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχα 
νιών, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3803 00 Ταλλέλαιο εξευγενισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλε 
λαίου 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 3805 10 Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την 
κατεργασία των ξύλων για την παρα 
σκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας, καθα 
ρισμένο 

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό 
ακατέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο 
προκύπτει από την κατεργασία των 
ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας 
με θειικό άλας 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3806 30 Γόμες-εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητο 
κτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυ 
ξης των φυτών, απολυμαντικά και παρό 
μοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε 
μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική 
πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με 
μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θει 
αφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3809 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελεί 
ωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλη 
σης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα 
και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολ 
λάρισμα παρασκευασμένα και παρα 
σκευάσματα σταθεροποιητικά της 
βαφής), των τύπων που χρησιμοποι 
ούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη 
βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία 
του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχα 
νίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περι 
λαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3810 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή 
αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπά 
σματα για συγκoλλήσεις ή συνενώσεις 
και άλλα βoηθητικά παρασκευάσματα 
για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των 
μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για 
συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτε 
λούνται από μέταλλο και άλλα προϊ 
όντα. Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το 
παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των 
μικρών ράβδων συγκόλλησης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων
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3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχε 
τικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδε 
τέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του 
ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθε 
τικά κατά της διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά 
λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η 
βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμο 
ποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτά λάδια 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία «επι 
ταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊ 
όντα για την πλαστικοποίηση του καου 
τσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξεί 
δωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για 
τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των 
πλαστικών υλών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3813 Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστι 
κές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και 
βόμβες 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγ 
ματα, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευά 
σματα για την αφαίρεση των χρωμάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3818 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρη 
σιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με 
μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες 
μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες 
για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλε 
κτρονική 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3819 Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα 
παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές 
μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν 
ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά 
βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων 
ορυκτών 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3820 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά 
παρασκευασμένα για την αφαίρεση του 
πάγου 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Ex 3821 00 Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για 
τη διατήρηση μικροοργανισμών (συμπε 
ριλαμβανομένων των ιών και παρόμοιων 
οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή 
ζωικών κυττάρων 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3822 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστη 
ρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα 
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστη 
ρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006. 
Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3823 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχα 
νικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό 
(ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές 
αλκοόλες:

EL L 127/1372 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2011



(1) (2) (3) ή (4) 

3823 11 έως 3823 19 - Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομη 
χανικά, όξινα λάδια από εξευγενισμό 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

3823 70 - Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 3823 

3824 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλού 
πια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊ 
όντα και παρασκευάσματα των χημικών 
ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα που αποτελού 
νται από μείγματα φυσικών προϊόντων), 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται 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 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
των προϊόντων 

3901 έως 3921 Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, 
απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, 
από πλαστικές ύλες. Ημικατεργασμένα 
προϊόντα και τεχνουργήματα από πλα 
στικές ύλες. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 25 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

3907 30 και 3907 40 Ρητίνες-εποξείδια. Πολυανθρακικά άλατα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3907 20 και 3907 91 Άλλοι πολυαιθέρες. Άλλοι πολυεστέρες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες Παρασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50% της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από 
καουτσούκ, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανι 
σμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, 
φύλλα ή ταινίες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών, εκτός από 
το φυσικό καουτσούκ, δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρι 
σμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 
συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων 
με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προ 
στατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), 
από καουτσούκ: 

Ex 4012 11, ex 4012 12, 
ex 4012 13 και 
ex 4012 19. 

- Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή 
κοίλα, από καουτσούκ 

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4011 και 4012 

ex 4017 Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυ 
μένο 

Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυμένο 

ex Κεφάλαιο 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4102 21 και 4102 29 Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών, 
αποτριχωμένα 

Αφαίρεση του μαλιού από πρόβεια δέρ 
ματα μη αποτριχωμένα 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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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 παρασκευα 
σμένα 

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελο 
ποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα 
τα ζώα. Είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού 
και παρόμοια. Τεχνουργήματα από 
έντερα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά 
γουνοδέρματα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 4302 30 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργα 
σμένα που έχουν συναρμολογηθεί: 

- Τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες 
μορφές 

Λεύκανση ή βαφή, επιπλέον της κοπής 
και συναρμολόγησης των μη συναρμο 
λογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμέ 
νων γουνοδερμάτων 

- Άλλα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, 
δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρ 
ματα 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και 
άλλα είδη από γουνοδέρματα 

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, 
δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρ 
ματα της κλάσης 4302 

ex Κεφάλαιο 44 Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο. 
Ξυλοκάρβουνα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδι 
σμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός 
ή ορθογωνισμένη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά 
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανι 
σμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση 

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή 
επικόλληση με εγκάρσια συνένωση 

ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται 
με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώ 
σεις) και φύλλα πολύστρωτα αντικολ 
λητά (κόντρα πλακέ), πάχους που δεν 
υπερβαίνει τα 6 mm, συγκολλημένα, 
και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά 
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα 
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση 

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελα 
φρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια 
συνένωση 

4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και 
οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, 
μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη 
μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, 
εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα 
V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) 
σ’ όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων 
από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή 
άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με 
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια 
συνένωση: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης
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ex 4410 έως ex 4413 Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
έπιπλα, πλαίσια καλούπια, εσωτερικό 
διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και 
παρόμοια 

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν 
πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια 

ex 4415 10 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμ 
πανα και παρόμοιες συσκευασίες από 
ξύλο 

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν 
έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις 

ex 4416 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
μέρη τους, από ξύλο 

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω 
και πριονισμένες και στις δύο κύριες επι 
φάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμέ 
νες 

ex 4418 - Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμά 
χια σκελετών για οικοδομές, από ξύλο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησι 
μοποιούνται κυψελώδεις πλάκες-δια 
φράγματα και πέταυρα (shingles και 
shakes) 

- Μεταποίηση από την οποία προκύ 
πτουν πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυ 
φές για πλαίσια και καλούπια 

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν 
πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια 

ex 4421 90 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. 
Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας 

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

ex Κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501 

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και 
καλαθοποιίας ή τεχνουργήματα από 
άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής. είδη καλα 
θοποιίας και ψάθινα είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρι 
νικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για 
ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμ 
ματα) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με 
την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και 
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντι 
γράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα 
από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβρά 
νες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες 
όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευα 
σμένα σε κουτιά 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 

4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρο 
μικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα, και 
δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή 
χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες 
μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέ 
χουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

4818 10 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 

ex 4820 10 Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επι 
στολές 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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ex Κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του 
τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχο 
λούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα 
χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και 
σχέδια, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικο 
νογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με 
ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και 
εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, 
διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4909 και 4911 

ex Κεφάλαιο 50 Μετάξι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

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 

Λανάρισμα ή χτένισμα απορριμμάτων 
μεταξιού 

5004 έως ex 5006 Νήματα από μετάξι και νήματα από 
απορρίμματα από μετάξι 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες 
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες 
με άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5007 Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από 
απορρίμματα από μετάξι 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χον 
τροειδείς. Νήματα και υφάσματα από 
χοντρότριχες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας ή χοντροειδείς ή από χοντρό 
τριχες χαίτης 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5111 έως 5113 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας ή χοντροειδείς ή από χοντρό 
τριχες: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5204 έως 5207 Νήματα από βαμβάκι Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί
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ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα 
από χαρτί και υφάσματα από νήματα 
από χαρτί, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5306 έως 5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές 
ίνες. Νήματα από χαρτί 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5309 έως 5311 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές 
ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– νήματα από γιούτα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος
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5401 έως 5406 Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο 
από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5407 και 5408 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, συνεχείς: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαν 
τουργικό πολτό 

5508 έως 5511 Νήματα και νήματα για ράψιμο από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα 

μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή 
επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5512 έως 5516 Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, μη συνεχείς: 

- Συνυφασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση,
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– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– χαρτί 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφα 
σμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά 
και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρι 
σμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις: 

- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από ( 3 ): 
– -φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
Ωστόσο: 
– συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της 

κλάσης 5402, 
– ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 

5503 ή 5506, ή 

– δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυ 
λενίου της κλάσης 5501, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον 
σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα 
ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνε 

χείς, από καζεΐνη, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επι 
καλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά 
νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές 
των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτι 
σμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 
επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική 
ύλη: 

5604 10 - Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, 
επικαλυμμένα με υφαντικά 

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από 
καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφα 
ντικά
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5604 90 - Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 

χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμε 
ταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που 
αποτελούνται από υφαντικά νήματα, 
λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλά 
σεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με 
μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων 
ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα 
από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρό 
μοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 
5405 περιτυλιγμένα με νήματα από 
υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα 
από χοντρότριχες χαίτης και ουράς 
μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. 
Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονο 
μασία «αλυσιδίτσα» 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

– ύλες παραγωγής χαρτιού 

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 
από υφαντικές ύλες: 

- από πιλήματα που γίνονται με βελο 
νάκι 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
Ωστόσο: 
– συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της 

κλάσης 5402, 
– ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 

5503 ή 5506, ή 

– δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυ 
λενίου της κλάσης 5501, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον 
σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα 
ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα 
γιούτας ως υπόθεμα 

- Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε 

χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκκοφοίνικα ή γιούτας, 
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς, 
– φυσικές ίνες, ή
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– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα 
γιούτας ως υπόθεμα 

ex Κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές 
επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. 
Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα, εκτός 
από: 

- Συνδυασμένα με νήματα από καου 
τσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 3 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με 
αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρη 
σιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρ 
τοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες 
χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή 
διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρα 
σκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφά 
σματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρι 
σμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία 

Κατασκευή από νήμα 

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

- Που περιέχουν το πολύ 90 % κ.β. 
υφαντικές ύλες 

Κατασκευή από νήμα 

- Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαν 
τουργικό πολτό
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5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 

Κατασκευή από νήμα 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύ 
σεις δαπέδων που αποτελούνται από επί 
χρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπό 
θεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομ 
μένες 

Κατασκευή από νήμα ( 3 ): 

5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες: 

- Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμ 
μένες ή με επάλληλες στρώσεις από 
καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες 

Κατασκευή από νήμα 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

- Πλεκτά υφάσματα Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετι 
κές ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες 
περισσότερο από 90 % κατά βάρος 

Κατασκευή από χημικές ύλες 

- Άλλα Κατασκευή από νήμα
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5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρι 
σμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα 
ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανά 
λογες χρήσεις 

Κατασκευή από νήμα 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά 
χιστον προεργασίες τελειώματος (λ.χ. 
πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την αποφυγή 
συστολής («μαζέματος»), οριστικό τελεί 
ωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώ 
σεις υφαντικών ελαττωμάτων και αφαί 
ρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

5908 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξού 
δες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για 
λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή 
παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωλη 
νοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησι 
μεύουν για την κατασκευή τους, έστω 
και εμποτισμένα: 

- Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα, 
πλεκτά 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

5909 έως 5911 Υφαντουργικά είδη από υφαντικές ύλες 
για βιομηχανική χρήση: 

- Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός 
των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα 
υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 6310 

- Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, 
έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, 
των τύπων που συνήθως χρησιμοποι 
ούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή 
σε άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή 
ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς 
στήμονες και/ή κρόκους ή υφασμένα 
κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλα 
πλούς στήμονες και/ή κρόκους της 
κλάσης 5911 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– τις ακόλουθες ύλες : 

– – νήματα από πολυτετραφθοροαιθυ 
λένιο ( 4 ) 

– – 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 ισοφθαλι 
κού οξέος 

– – νήματα μονόινα από πολυτετρα 
φθοροαιθυλένιο ( 4 ), 

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές 
ίνες από πολυ(π-φαινυλενοτερεφθα 
λαμίδιο), 

– – νήματα από ίνες υάλου, επικαλυμ 
μένα με ρητίνη φαινοπλάστη και 
περιτυλιγμένα με ακρυλικό 
νήμα ( 4 ), 

– – συμπολυεστερικά μονόινα νήματα 
από πολυεστέρα και ρητίνη τερε 
φθαλικού οξέος και 1,4 – κυκλοε 
ξανοδιαιθανόλης και ισοφθαλικού 
οξέος, 

– – φυσικές ίνες,
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– – μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι 
σμένες ούτε επεξεργασμένες με 
άλλο τρόπο για την κλώση ή 

– – χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ 
τούς 

- Άλλα Κατασκευή από ( 3 ): 
– νήματα κοκοφοίνικα, 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύ 
ματος, πλεκτά 

Κλώση μη συνεχών ινών, φυσικών και/ή 
συνθετικών ή τεχνητών, ή εξέλαση συνε 
χών ινών, συνθετικών ή τεχνητών, και 
στη συνέχεια πλέξιμο (πλέκονται ώστε 
να διαμορφώνουν προϊόντα) ( 5 ) 
ή 
Πλέξιμο ή ράψιμο, συμπεριλαμβανομέ 
νου του κοψίματος, (συναρμολόγηση 
δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών 
υφασμάτων που είτε έχουν κοπεί σε 
τεμάχια στο κατάλληλο σχήμα είτε 
παράγονται ευθέως σε σχήματα) ( 5 ) ( 6 ) 

ex Κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύ 
ματος άλλα από πλεκτά, εκτός από: 

Ύφανση και στη συνέχεια ράψιμο 
(συμπεριλαμβανομένου του κοψίμα 
τος) ( 5 ) ( 6 ) 
ή 
Κέντημα και στη συνέχεια ράψιμο 
(συμπεριλαμβανομένου του κοψίματος), 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του 
κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος ( 6 ) 
ή 
Επίχριση και στη συνέχεια ράψιμο 
(συμπεριλαμβανομένου του κοψίματος), 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του 
κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος ( 6 ) 
ή 
Ράψιμο μετά από τύπωση που συνοδεύε 
ται από δύο τουλάχιστον προεργασίες 
τελειώματος (όπως πλύσιμο, λεύκανση, 
μερσερισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την
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αποφυγή συστολής («μαζέματος»), ορι 
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων 
και αφαίρεση των κόμβων), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποι 
ούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν 
υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής του 
προϊόντος εκ του εργοστασίο ( 3 ) ( 6 ) 

ex 6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύ 
ματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμά 
των του ενδύματος, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 6212: 

Εσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και 
μανικετιών, κομμένα 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συν 
δυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και 
άλλα μεταχειρισμένα είδη. Ράκη, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού 
κ.λπ., εσωτερικά παραπετάσματα κ.λπ., 
άλλα είδη επίπλωσης: 

- Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφά 
σματα 

Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα: 

– – Κεντημένα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού 
χρώματος ( 6 ) ( 7 ) 
ή 
Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα 
(εκτός από πλεκτά) των οποίων η αξία 
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

– – Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού 
χρώματος ( 6 ) ( 7 ) 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από ( 3 ): 
– φυσικές ίνες, 
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 

μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων 
κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα 
(τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και 
άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, 
είδη για κατασκήνωση: 

- Από μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή από ( 3 ) ( 6 ): 
– φυσικές ίνες, ή 

– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

- Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού 
χρώματος ( 3 ) ( 6 )
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6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα αχνάρια για ενδύματα 
(πατρόν) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

6308 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από 
τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω 
και με εξαρτήματα, για την κατασκευή 
ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσα 
ρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή 
πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών 
ειδών, σε συσκευασίες για λιανική 
πώληση 

Κάθε στοιχείο του συνδυασμού πρέπει 
να πληροί τον κανόνα που θα εφαρμο 
ζόταν σε αυτό αν δεν ήταν μέρος του 
συνδυασμού. Ωστόσο, μπορούν να περι 
λαμβάνονται και μη καταγόμενα είδη, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
συνόλου 

ex Κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. 
Μέρη των ειδών αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, 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 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμ 
βάνονται τα πάνω τμήματα έστω και 
προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από 
τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά 
κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρό 
μοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα 
της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια 
είδη και τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, 
πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέ 
λες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊ 
όντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), 
έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες 
για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε 
ύλη, έστω και στολισμένα 

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές 
ίνες ( 6 ) 

ex Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, 
ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, 
μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ομπρέλες-μπαστούνια για τη βροχή, οι 
ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρό 
μοια είδη) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσι 
μέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες 
ύλες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 6803 00 Τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωμα 
τωμένο σχιστόλιθο 

Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό 
σχιστόλιθο 

ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο ή από μείγ 
ματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση 
τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1387



(1) (2) (3) ή (4) 

ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο συσσωματω 
μένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας 
σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη 
ύλη 

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυ 
γία (συμπεριλαμβανομένου του συσσω 
ματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμα 
ρυγία) 

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 
7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα 
άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο 
ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαι 
σιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες 
ύλες: 

- Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), επι 
καλυμμένες με στρώμα διηλεκτρικού 
μετάλλου, ημιαγώγιμες σύμφωνα με 
τα πρότυπα του SEMII ( 8 ) 

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο γυαλί 
(υποστρώματα) της κλάσης 7006 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από 
γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχη 
ματίζονται από συγκολλημένα φύλλα 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλα 
πλές επιφάνειες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαί 
σιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και 
οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύ 
στομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς 
συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία 
για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από 
γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρ 
βες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη 
πωματισμού, από γυαλί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημά 
των δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγει 
ρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσω 
τερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή 
παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 7010 ή 7018 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημά 
των δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Διακόσμηση με το χέρι (εκτός από τη 
μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) 
από γυαλί φυσούμενο χειρωνακτικά, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 7019 Τεχνουργήματα από ίνες από γυαλί 
(άλλα από νήματα) 

Κατασκευή από: 
– φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις 

(Roνings), νήματα ή τεμαχισμένα κλώ 
σματα, μη χρωματιστά, ή 

– υαλοβάμβακα
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ex Κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέρ 
γεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες 
ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απο 
μιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7101 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέρ 
γεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιρια 
σμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε 
δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια 
φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές 
προσωρινά για την ευκολία της μεταφο 
ράς 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

7102, 7103 και 7104 Διαμάντια, άλλες πολύτιμες ή ημιπολύ 
τιμες πέτρες (φυσικές, συνθετικές ή ανα 
σχηματισμένες) 

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτι 
μες πέτρες, ακατέργαστες 
ή 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7106, 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα: 

- Ακατέργαστα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
7106, 7108 και 7110 
ή 
Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός 
διαχωρισμός των πολύτιμων μετάλλων 
της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 
ή 
Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλά 
σεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους 
ή με βασικά μέταλλα 

- Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα 
μέταλλα 

7107, 7109 και 7111 Μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημι 
κατεργασμένες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια 
φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτι 
μες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες 
συνθετικές ή ανασχηματισμένες 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 

Κατασκευή από τμήματα κοινών μετάλ 
λων, μη επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με 
πολύτιμα μέταλλα, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία όλων των υλών που χρησιμο 
ποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 72 Σίδηρος και χάλυβας, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κρα 
ματοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 
7206
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7208 έως 7216 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι και 
είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο 
ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές ή από ημι 
τελή προϊόντα της κλάσης 7206 ή 
7207 

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραμα 
τοποιημένο χάλυβα 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της 
κλάσης 7207 

7218 91 και 7218 99 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 
7218 10 

7219 έως 7222 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι και 
είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξεί 
δωτους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές ή από ημι 
τελή προϊόντα της κλάσης 7218 

7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα της 
κλάσης 7218 

7224 90 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 
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 μη 
κραματοποιημένους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα (τύπους) ή 
άλλες πρωτογενείς μορφές ή ημιτελή 
προϊόντα 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 κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7301 10 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηρο 
τροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τρο 
χιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, 
ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και 
άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής 
τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγ 
ματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες 
σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη 
ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια 
ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέ 
τηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των 
σιδηροτροχιών 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

7304, 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθο 
ρισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (εκτός 
από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 
7206, 7207, 7218 ή 7224 

7307 21 έως 7307 29 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδω 
τους χάλυβες 

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομά 
λυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, αφαί 
ρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων 
ημικατεργασμένων μετάλλων, υπό την 
προϋπόθεση 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, υδρο 
φραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύ 
λοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παρά 
θυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και 
κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με 
εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 
9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθο 
ρισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, 
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προ 
ετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε 
κατασκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται συγκολλημένα είδη με 
καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301
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7315 20 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 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 κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. 

7403 21, 7403 22 και 
7403 29 

Κράματα χαλκού Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

7407 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή 
από χαλκό 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7408 Σύρματα από χαλκό Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

7409 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, 
με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

7410 Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό 
(έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω 
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρό 
μοια υποθέματα), με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμβα 
νομένου του υποθέματος) 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex Κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική 
κατεργασία από μη κραματοποιημένο 
αργίλιο ή απορρίμματα και θραύσματα 
αργιλίου 

7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής 
από αργίλιο 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7605 Σύρμα αργιλίου Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, 
με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο 
(έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε 
χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρό 
μοια υποθέματα), με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανο 
μένου του υποθέματος) 

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

7608 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7609 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε 
σμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

7616 99 Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Κεφάλαιο 77 Διατηρείται για ενδεχόμενη μελλοντική 
χρήση στο εναρμονισμένο σύστημα
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ex Κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από 
μόλυβδο, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 7802 

ex Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από 
ψευδάργυρο, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. 

7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 7902 

Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασ 
σίτερο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουρ 
γικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

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 κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλά 
σεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα 
σε συλλογή για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
8202 έως 8205. Ωστόσο, τα εργαλεία 
των κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν 
να ενσωματώνονται στο σύνολο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος 

8207 13 έως 8207 30 Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης. Συρ 
ματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό 
ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματω 
τήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλλων. 
Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή 
σφράγιση 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8207 40 έως 8207 90 Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών 
ή εξωτερικών σπειρωμάτων. Εργαλεία για 
τη διάτρηση. Εργαλεία για την εσωτε 
ρική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών. 
Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζά 
ρισμα). Εργαλεία για την τόρνευση. 
Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για 
μηχανές ή μηχανικές συσκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8211 10 έως 8211 93 
και 8211 95 

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 
8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσ 
σόμενα μαχαίρια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται λεπίδες μαχαιριών και 
λαβές από βασικά μέταλλα
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8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτι 
κές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαί 
ρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας 
και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλο 
γές εργαλείων για την περιποίηση των 
χεριών ή των ποδιών (στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται λαβές από βασικά 
μέταλλα 

8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστή 
ρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των 
γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα 
ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη 
ζάχαρη και παρόμοια είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται λαβές από βασικά 
μέταλλα 

ex Κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά 
μέταλλα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8302 41 Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρό 
μοια είδη για κτίρια 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8302, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

8302 60 Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για 
πόρτες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8302, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

8306 21 έως 8306 29 Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμη 
σης, από κοινά μέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8306, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex Κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοή 
σεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή 
συσκευών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8401 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοι 
χεία (σχάσιμα), που δεν έχουν ακτινοβο 
ληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
Μηχανές και συσκευές για το διαχωρι 
σμό ισοτόπων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8404 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των 
κλάσεων 8402 ή 8403. Συμπυκνωτές 
ατμομηχανών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρε 
φόμενο έμβολο, στους οποίους η ανά 
φλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες 
(κινητήρες εκρήξεως) 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

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

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8423 Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγ 
γες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των 
προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία 
στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις 
ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg 
ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8425 Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. 
Γρύλοι εν γένει 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8426 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί 
και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. 
Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυ 
ρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετα 
κίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα 
φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλι 
κών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα 
τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση 
που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυ 
ψώσεως 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή 
τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχα 
νικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδη 
ρόδρομοι) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες 
(angledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμο 
χλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά 
φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορ 
τωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδο 
στρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8430 Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματι 
σμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, 
συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυ 
κτά ή μέταλλα. Πασσαλομπήχτες και 
μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονι 
στήρες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8432 Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα 
γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για 
την προπαρασκευή ή την κατεργασία 
του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλιν 
δροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή 
των αθλητικών γηπέδων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8433 Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επι 
νοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνι 
σμό των γεωργικών προϊόντων, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια 
για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές 
μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. 
Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή 
αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών 
προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και 
συσκευές της κλάσης 8437 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8434 Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και 
συσκευές γαλακτοκομίας 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8443 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω 
πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων 
οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. 
Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, 
μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε 
συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8444 Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέ 
λαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, 
την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθε 
τικών ή τεχνητών υφαντικών υλών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8445 Μηχανές για την προπαρασκευή των 
υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώ 
σιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφα 
ντικών υλών και άλλες μηχανές και 
συσκευές για την κατασκευή των υφα 
ντικών νημάτων. Μηχανές για την περι 
τύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβά 
νονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των 
υφαντικών υλών και μηχανές για την 
προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων 
για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές 
των κλάσεων 8446 ή 8447 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8446 Αργαλειοί για ύφανση Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8447 Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, 
ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή του 
λιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, 
ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή 
τουφών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8456 Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαι 
ρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με 
λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή 
φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιά 
βρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με 
δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες 
ή με εκτόξευση πλάσματος. 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8457 Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές 
σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών 
θέσεων, για την κατεργασία των μετάλ 
λων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8458 Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των 
κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν 
με αφαίρεση μετάλλου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8459 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι μονάδες επεξεργασίας με οδη 
γούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, 
φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελι 
κοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση 
μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπερι 
λαμβανομένων και των κέντρων τορνεύ 
σεως) της κλάσης 8458 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8460 Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών 
της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέ 
πτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυά 
λισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, 
κατά την κατεργασία των μετάλλων, ή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων 
με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών 
ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από 
τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των 
οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461 

8461 Μηχανές πλανίσματος, μέγγενες για 
λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, 
κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος 
οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή 
κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο 
μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που 
εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή 
κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8462 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύ 
πωσης, σφύρες κάθε είδους για την 
κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ 
σες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, 
διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, 
ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με 
πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των 
μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία 
των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβι 
δίων, άλλες από εκείνες που αναφέρο 
νται παραπάνω 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8463 Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατερ 
γασία των μετάλλων ή κεραμομεταλ 
λουργικών συνθέσεων, που εργάζονται 
χωρίς να αφαιρούν ύλη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8464 Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία 
της πέτρας, των κεραμευτικών προϊ 
όντων, του σκυροδέματος, του αμιαντο 
τσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή 
για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση 
γυαλιού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8465 Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμ 
βάνονται και οι μηχανές για το κάρ 
φωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με 
άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την 
κατεργασία του ξύλου, του φελλού, 
του κόκαλου, του σκληρυμένου καου 
τσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή 
παρόμοιων σκληρών υλών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8466 Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζο 
νται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 
8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και οι διατάξεις που συγκρα 
τούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι 
φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες 
αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές 
διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις 
που συναρμολογούνται πάνω στις μηχα 
νές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για 
εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του 
χεριού, όλων των τύπων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8467 Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιε 
σμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματω 
μένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλε 
κτρικό), για εργασία με το χέρι 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8469 Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπω 
τές της κλάσης 8443 και μηχανές για 
την επεξεργασία κειμένου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8470 Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέ 
πης για την καταγραφή, αναπαραγωγή 
και ένδειξη πληροφοριών με υπολογι 
στική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, 
μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών 
τελών σε φακέλους αλληλογραφίας, 
μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρό 
μοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και 
διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8471 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληρο 
φοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνω 
σης, μηχανές εγγραφής των πληροφο 
ριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη 
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των 
πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8474 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, 
το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύ 
σιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την 
ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, 
μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυ 
κτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για 
τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το 
σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυ 
κτών καυσίμων, των κεραμευτικών 
ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή 
άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. 
Μηχανές σχηματισμού των μητρών των 
χυτηρίων από άμμο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. 
Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για 
μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελω 
νών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, 
τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις 
πλαστικές ύλες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

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 κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8504 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί 
μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορ 
θωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγω 
γής 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8505 Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και 
είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι 
μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. 
Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες 
μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατά 
ξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέ 
κτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας 
και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρο 
μαγνητικές κεφαλές ανύψωσης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8508 Ηλεκτρικές σκούπες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8509 Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωμα 
τωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή 
χρήση, άλλες από τις ηλεκτρικές σκού 
πες της κλάσης 8508 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8511 Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για 
την αφή ή την εκκίνηση των κινητήρων, 
στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοη 
λεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, 
πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρ 
μανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες 
(π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και 
διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που 
χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες 
αυτούς 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8512 Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σημα 
τοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλά 
σης 8539), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις 
ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυ 
στάλλων πάγου και του αχνού, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδή 
λατα ή αυτοκίνητα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8514 Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή 
εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβά 
νονται και εκείνοι που λειτουργούν με 
επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. 
Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργα 
στηρίων για τη θερμική επεξεργασία 
των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές 
απώλειες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8515 Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλ 
ληση με διάφορους τρόπους (έστω και 
με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες 
με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρι 
σμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) 
ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με 
υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με 
μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλά 
σματος. Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή 
κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμι 
κών συνθέσεων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % τoυ πρoϊόντoς της τιμής 
εκ τoυ εργoστασίoυ 

8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που 
βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή 
του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές 
για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, 
του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. 
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμ 
μωση ή για το στέγνωμα των χεριών. 
Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες 
ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές 
χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες 
από εκείνες της κλάσης 8545 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8519 Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές 
αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές 
εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματω 
μένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατά 
στασης μη πτητικής αποθήκευσης με 
ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart 
cards) και άλλα υποθέματα για την 
εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες 
εγγραφές, έστω και γραμμένα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες 
και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την 
κατασκευή των δίσκων, άλλα από τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή 
την τηλεόραση, έστω και με ενσωματω 
μένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγρα 
φής ή αναπαραγωγής του ήχου. 
Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεό 
ραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
και βιντεοκάμερες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβό 
λισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσι 
πλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, 
έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περί 
βλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή 
συσκευή 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8528 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προ 
βολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες 
τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με 
ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης 
για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής 
ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8529 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζο 
νται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 
8528 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8530 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης 
(άλλες από εκείνες για τη μετάδοση 
ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρι 
σμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες 
γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, 
χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές 
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από 
εκείνες της κλάσης 8608) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8531 Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτι 
κής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα 
κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι 
πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για 
την προστασία κατά της κλοπής ή πυρ 
καγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 
8512 ή 8530 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, 
κατανομή, προστασία, διακλάδωση, 
συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες 
αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις 
διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες 
(φις) και ρευματοδότες (πρίζες), υποδο 
χές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και 
άλλα εξαρτήματα σύνδεσης, κουτιά σύν 
δεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει τα 
1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, 
δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8538 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζο 
νται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητή 
ρες των κλάσεων 8535, 8536 ή 8537 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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8539 Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί 
πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποί 
ους περιλαμβάνονται και τα είδη με 
την ονομασία «φάροι και προβολείς 
σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και 
σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτί 
νων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8540 Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερ 
μής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτο 
καθόδου 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8542 31 έως 8542 33 
και 8542 39 

Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 
ή 
Η εργασία της διάχυσης, κατά την οποία 
ολοκληρωμένα κυκλώματα σχηματίζο 
νται σε υπόστρωμα ημιαγωγού, με την 
επιλεκτική εισαγωγή κατάλληλου δότη 
υλικού, έστω και συναρμολογημένα ή 
ελεγμένα, σε χώρα που δεν είναι συμ 
βαλλόμενο μέρος της συμφωνίας 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμ 
βάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) 
και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση 
(έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξει 
δωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, 
που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες 
καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν 
ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδια 
σμένα με τεμάχια σύνδεσης 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική 
χρήση 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8547 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται 
στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή 
που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά 
τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές 
υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, 
για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτή 
ρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλή 
νες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από 
κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσω 
τερικά 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8548 Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, 
συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσ 
σωρευτών. 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 oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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ex Κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές 
ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. 
Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρό 
μοιων γραμμών και τα μέρη του. Μηχα 
νικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβά 
νονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματο 
δότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών, 
εκτός από: 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8601 10 Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται 
με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8603 10 Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκι 
νούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 8604, με εξωτερική 
πηγή ηλεκτρισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

8608 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρό 
μοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές 
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλε 
κτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφα 
λείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηρο 
δρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή 
ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, 
λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. 
Τα μέρη τους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8701 έως 8707 και 
8712 

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδή 
λατα και άλλα οχήματα για χερσαίες 
μεταφορές. Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων 
οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 
8705, με τον κινητήρα τους. Ποδήλατα 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8708 έως 8711 και 
8713 έως 8716 

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων 
οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 
8705 και 8711 μέχρι 8713. Μοτοσι 
κλέτες. Αυτοκίνητα οχήματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργο 
στάσια και τα μέρη τους. Αμαξάκια. 
Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών και 
και τα μέρη τους. Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα και τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός της κλάσης του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 88 Αερόπλοια ή διαστημόπλοια και τα μέρη 
τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 8804 00 Στροφόπτωτα (rοtοchutes) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 8804 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτό 
ξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές 
και διατάξεις για την προσγείωση των 
οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές 
και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 89 Πλοία, σκάφη και πλωτές κατασκευές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 
8906 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογρα 
φίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου ή ακρίβειας. Όργανα και 
συσκευές ιατροχειρουργικής. Τα μέρη 
και εξαρτήματά τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. 
Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από 
εκείνα της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης 
σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποί 
ους περιλαμβάνονται και οι φακοί επα 
φής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα 
στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη 
συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα 
από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργα 
σμένο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα 
στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρ 
μολογημένα, για όργανα ή συσκευές, 
άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν 
είναι κατεργασμένα οπτικά 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 45 % της τιμής εκ τoυ εργo 
στασίoυ τoυ πρoϊόντoς 

9012 Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. 
Συσκευές καταγραφής της περίθλασης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9013 Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που 
δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται 
ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες 
από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες 
συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτό 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9020 ‘Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προ 
σωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση 
τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν 
φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο 
φιλτραρίσματος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9022 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που 
χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, 
βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση 
ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 
κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνο 
νται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή 
ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες 
X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτί 
νων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες 
χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα 
τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια 
είδη για την εξέταση ή θεραπεία 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις 
φυσικές ή χημικές. Όργανα και συσκευές 
για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, 
της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή 
παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακου 
στικής ή έντασης φωτός (στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου 
της στάσης για φωτογράφηση). Μικρο 
τόμοι 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές 
φάσματος και άλλα όργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο 
των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων 
των μετρητών της κλάσης 9028. 
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση 
ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, 
βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτι 
νοβολιών ιοντισμού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα 
μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας 
όψης (προφίλ) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9032 Όργανα και συσκευές για την αυτόματη 
ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 91 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα 
παρόμοια, εκτός από: 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9105 Άλλα ρολόγια Κατασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και 
συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους 
για ρολόγια τσέπης ή χεριού 

Κατασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την oπoία η αξία όλων 
των χρησιμoπoιoύμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει τo 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη 
συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμο 
λογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις 
ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογη 
μένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογο 
ποιίας 

Κατασκευή κατά την οποία: 
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών 
της κλάσης 9114 δεν υπερβαίνει το 
10 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

9111 Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή 
χεριού και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9112 Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών 
συσκευών και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος
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9113 Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα 
μέρη τους: 

Ex 9113 10 και 9113 20 - Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύ 
τιμα μέταλλα ή από κοινά μέταλλα, 
έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρω 
μένα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα 
των οργάνων αυτών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 93 Όπλα και πυρομαχικά και τα μέρη και 
εξαρτήματά τους 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη 
κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές 
φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλά 
μες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτι 
κές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκα 
τασκευές, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι προβολείς) και τα 
μέρη τους, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες, 
ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές 
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια 
είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτι 
σμού, και τα μέρη τους που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου του προϊόντος 

9406 Προκατασκευές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου 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 κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

ex 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατα 
σκευές και παρόμοια είδη για διασκέ 
δαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγ 
ματα (puzzles) κάθε είδους 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος
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9506 31 και 9506 39 Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το 
γκολφ 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ημικατεργασμένα τεμάχια 
για την κατασκευή ράβδων γκολφ 

ex Κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

9601 και 9602 Ελεφαν τόδοντο, κόκαλο, χελωνό 
στρακο,κέρατα ζώων κάθε είδους, 
κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωι 
κές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουρ 
γήματα που λαμβάνονται μεχύτευση). 
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 τεχνουρ 
γήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή 
λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, 
κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη 
από εκείνη της κλάσης 3503, και 
τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκλη 
ρυμένη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης 

Ex 9603 Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση τις 
τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς 
και τις βούρτσες από τρίχωμα κουνα 
βιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές 
σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. 
Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθα 
ριστήρες υγρών επιφανειών από καου 
τσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες 
και σφουγγαρόπανα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο 
στασίου 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 εφαρμόζο 
νταν σε αυτό αν δεν ήταν μέρος του 
συνόλου. Ωστόσο, μπορούν να περιλαμ 
βάνονται και μη καταγόμενα είδη, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του συνόλου 

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

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9608 Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια 
(μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι 
με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώ 
δεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και 
άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές 
για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κον 
δυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρό 
μοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα καλύμματα που προφυ 
λάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα 
συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαί 
ρεση της κλάσης 9609 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να χρησι 
μοποιούνται πένες ή μύτες που υπάγο 
νται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊ 
όντος
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9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και 
παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες 
με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες 
για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω 
και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμ 
πόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή 
χωρίς κουτί 

Κατασκευή: 
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 

από εκείνες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν, και 

– κατά την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9613 20 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγε 
μίζουν 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 9613 δεν υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ex 9614 Πίπες για καπνό και κεφαλές για πίπες Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμά 
χια 

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαι 
οτήτων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν 

( 1 ) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για 
την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. 

( 2 ) Ως «ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της κλάσης που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με τελεία. 
( 3 ) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλ. επεξηγηματική σημείωση 5. 
( 4 ) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού. 
( 5 ) Βλ επεξηγηματική σημείωση 5 
( 6 ) Βλ επεξηγηματική σημείωση 6 
( 7 ) Για τα πλεκτά αντικείμενα, μη ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ, που λαμβάνονται με ραφή ή συναρμολόγηση τμημάτων πλεκτών υφασμάτων (που κόβονται ή πλέκονται 

κατευθείαν στο τελικό τους σχήμα) βλ. επεξηγηματική σημείωση 6. 
( 8 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1407



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Κοινές διατάξεις 

1. Για τα προϊόντα που περιγράφονται στη συνέχεια, μπορούν να εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι κανόνες, αντί των κανόνων 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για προϊόντα καταγωγής Κορέας, ωστόσο εντός των ορίων ετήσιας ποσόστωσης. 

2. Το πιστοποιητικό καταγωγής που συντάσσεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη στα 
αγγλικά: «Derogation – Annex II(a) of Protocol … ». 

3. Μπορούν να εισάγονται προϊόντα στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ βάσει αυτών των παρεκκλίσεων, εφόσον προσκομίζεται 
δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, με την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν 
τους όρους της παρέκκλισης. 

4. Στο βαθμό που το πιστοποιητικό καταγωγής συντάσσεται για την παρέκκλιση που αφορά τα παρασκευάσματα σουρίμι 
(ex160420), το πιστοποιητικό καταγωγής συνοδεύεται από έγγραφες αποδείξεις ότι το παρασκεύασμα σουρίμι αποτελείται 
από ψάρι σε ποσοστό τουλάχιστον 40 τοις εκατό κατά βάρος προϊόντος και ότι ως πρωταρχικό συστατικό της βάσης σουρίμι 
χρησιμοποιήθηκε το είδος των γάδων της Αλάσκας (theragra Chalcogramma). ( 1 ) 

5. Στο βαθμό που το πιστοποιητικό καταγωγής συντάσσεται για βαμμένα υφάσματα (540822 και 540832), το πιστοποιητικό 
καταγωγής συνοδεύεται από έγγραφες αποδείξεις ότι το άβαφο ύφασμα που χρησιμοποιήθηκε δεν υπερβαίνει το 50 τοις 
εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

6. Στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ κάθε ποσότητα αναφερόμενη στο παρόν παράρτημα υπόκειται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία λαμβάνει όλα τα διοικητικά μέτρα που κρίνει σκόπιμα για την αποτελεσματική διαχείριση των ποσοτήτων 
σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία του μέρους ΕΕ. 

7. Οι ποσοστώσεις που δηλώνονται στον ακόλουθο πίνακα υπόκεινται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον 
κανόνα της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. Οι ποσότητες που εξάγονται από την Κορέα προς το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ 
βάσει των προαναφερόμενων παρεκκλίσεων υπολογίζονται με βάση τις εισαγωγές στο συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ. 

Δασμολογική 
κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος 

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη 
καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει 
το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊ 

όντος 

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από 
την Κορέα προς την ΕΕ 

(1) (2) (3) (4) 

ex1604 20 Παρασκευάσματα σουρίμι που 
αποτελούνται από ψάρι σε ποσο 
στό τουλάχιστον 40 % κατά 
βάρος προϊόντος και τα οποία 
χρησιμοποιούν ως πρωταρχικό 
συστατικό της βάσης σουρίμι το 
είδος του γάδου της Αλάσκας 
(theragra Chalcogramma) ( 1 ) 

Παρασκευή από ύλες του κεφα 
λαίου 3 

Ετήσια ποσόστωση για το έτος 1: 
2 000 μετρικοί τόνοι 

Ετήσια ποσόστωση για το έτος 2: 
2 500 μετρικοί τόνοι 

Ετήσια ποσόστωση για το έτος 3 
και εξής: 3 500 μετρικοί τόνοι 

ex1905 90 Μπισκότα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Ετήσια ποσόστωση 270 μετρικών 
τόνων 

2402 20 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Ετήσια ποσόστωση 250 μετρικών 
τόνων 

5204 Νήματα για ράψιμο από βαμ 
βάκι, έστω και συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 86 μετρικών 
τόνων
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(1) (2) (3) (4) 

5205 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο), που 
περιέχουν τουλάχιστον 85 % 
κατά βάρος βαμβάκι, μη 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 2 310 μετρι 
κών τόνων 

5206 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο), που 
περιέχουν λιγότερο από 85 % 
κατά βάρος βαμβάκι, μη 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 377 μετρικών 
τόνων 

5207 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο) συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 92 μετρικών 
τόνων 

5408 Υφάσματα από νήματα από συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 

Κατασκευή από συνεχείς ίνες 
συνθετικές ή τεχνητές 
ή 
Βαφή συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρα 
σκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύ 
σιμο, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα, 
καλανδράρισμα, κατεργασία για 
την αποφυγή συστολής («μαζέμα 
τος»), οριστικό τελείωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιορθώσεις 
υφαντικών ελαττωμάτων και 
αφαίρεση των κόμβων), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία του χρη 
σιμοποιούμενου άβαφου υφά 
σματος δεν υπερβαίνει το 50 % 
της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση 17 805 290 
ισοδυνάμων τετραγωνικών μέτρων 
(ΙΤΜ) 

5508 Νήματα για ράψιμο από συνθετι 
κές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, 
έστω και συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 286 μετρικών 
τόνων 

5509 Νήματα από συνθετικές ίνες μη 
συνεχείς (άλλα από τα νήματα 
για ράψιμο), μη συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 3 437 μετρι 
κών τόνων 

5510 Νήματα από τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς (άλλα από τα νήματα 
για ράψιμο), μη συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 1 718 μετρι 
κών τόνων 

5511 Νήματα από συνθετικές ή τεχνη 
τές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από 
τα νήματα για ράψιμο), συσκευα 
σμένα για τη λιανική πώληση 

Κατασκευή από μη συνεχείς συν 
θετικές ή τεχνητές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Ετήσια ποσόστωση 203 μετρικών 
τόνων 

( 1 ) Βλέπε ιδίως σημείο 4 των κοινών διατάξεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Η δήλωση τόπου καταγωγής, της οποίας το κείμενο παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημει 
ώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. 

Βουλγαρικό κείμενο 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 )) декларира, че освен където ясно 
е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ). 

Ισπανικό κείμενο 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ( 1 )) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ). 

Τσέχικο κείμενο 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Δανικό κείμενο 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … ( 1 )), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … ( 2 ). 

Γερμανικό κείμενο 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … ( 1 )) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … ( 2 ) Ursprungswaren sind. 

Εσθονικό κείμενο 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … ( 1 )) deklareerib, et need tooted on … ( 2 ) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Ελληνικό κείμενο 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ( 2 ). 

Αγγλικό κείμενο 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 

Γαλλικό κείμενο 

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 ). 

Ιταλικό κείμενο 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ( 1 )) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Λεττονικό κείμενο 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … ( 1 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … ( 2 ). 

Λιθουανικό κείμενο 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … ( 2 ) preferencinės kilmės prekės. 

Ουγγρικό κείμενο 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés 
hiányában az áruk preferenciális … ( 2 ) származásúak. 

Μαλτέζικο κείμενο 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … ( 1 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ( 2 ).
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Ολλανδικό κείμενο 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … ( 1 )), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn ( 2 ). 

Πολωνικό κείμενο 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Πορτογαλικό κείμενο 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o … ( 1 )), 
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … ( 2 ). 

Ρουμανικό κείμενο 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care 
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … ( 2 ). 

Σλοβενικό κείμενο 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno 
navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Σλοβακικό κείμενο 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Φινλανδικό κείμενο 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ). 

Σουηδικό κείμενο 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ). 

Κορεατικό κείμενο 

................................................................................................................................................................................................................................( 3 ) 

(Τόπος και ημερομηνία) 

................................................................................................................................................................................................................................( 4 ) 

(Υπογραφή του εξαγωγέα και αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση) 

Υποσημειώσεις 

( 1 ) Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγρά 
φεται σ’ αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται 
στις παρενθέσεις ή παραμένει κενός ο χώρος. 

( 2 ) Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη 
Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να τα αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM». 

( 3 ) Τα στoιχεία αυτά είναι δυνατό να παραλείπoνται αν η πληρoφoρία αυτή περιέχεται στo ίδιo τo έγγραφo. 

( 4 ) Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας δεν υποχρεούται να υπογράψει, η απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται και την απαλλαγή 
από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.

EL 14.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1411



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΝΩΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

1. Αναγνωρίζοντας, αφενός, τη συνταγματική επιταγή και τα συμφέροντα ασφαλείας της Δημοκρατίας της Κορέας και, αφετέρου, 
την προσήλωση και των δύο μερών στην προαγωγή της ειρήνης και της ευημερίας στη Χερσόνησο της Κορέας και τη σημασία 
της ενδοκορεατικής οικονομικής συνεργασίας προς το στόχο αυτό, συστήνεται επιτροπή ζωνών τελειοποίησης προς επανε 
ξαγωγή στη Χερσόνησο της Κορέας, σύμφωνα με το άρθρο 15.2 παράγραφος 1 (Ειδικές επιτροπές). Η επιτροπή εξετάζει κατά 
πόσον συντρέχουν οι όροι στη Χερσόνησο της Κορέας για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας και 
ανάπτυξης ζωνών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. 

2. Η επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους των συμβαλλόμενων μερών. Η επιτροπή συνεδριάζει κατά τη συμπλήρωση του 
πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και, εν συνεχεία, μία φορά ετησίως τουλάχιστον ή οποι 
αδήποτε άλλη στιγμή συμφωνείται από κοινού. 

3. Η επιτροπή εντοπίζει γεωγραφικούς τόπους που μπορούν να οριστούν ως ζώνες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Η επιτροπή 
καθορίζει κατά πόσον κάθε τέτοια ζώνη τελειοποίησης προς επανεξαγωγή έχει ανταποκριθεί στα κριτήρια που έθεσε η 
επιτροπή. Η επιτροπή ορίζει επίσης ένα μέγιστο όριο όσον αφορά την αξία των συνολικών εισροών του καταγόμενου τελικού 
προϊόντος που μπορούν να προστεθούν στον γεωγραφικό τόπο της ζώνης τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
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Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας 

1. Προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονι 
σμένου Συστήματος γίνονται δεκτά στην Κορέα ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια 
της παρούσας συμφωνίας. 

2. Το Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων 
διοικητικής συνεργασίας εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των 
προαναφερόμενων προϊόντων. 

Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου 

1. Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στην Κορέα ως προϊόντα καταγωγής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας. 

2. Το Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων 
διοικητικής συνεργασίας εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των 
προαναφερόμενων προϊόντων. 

Κοινή δήλωση σχετικά με την αναθέωρηση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στο Πρωτόκολλο για τον ορισμό 
της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επανεξετάζουν τους κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο Πρωτό 
κολλο για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικη 
τικής συνεργασίας και να συζητούν τις απαραίτητες τροποποιήσεις ύστερα από αίτημα ενός από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη. Κατά τη συζήτηση των τροποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα 
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, τα μέρη συνεκτιμούν την εξέλιξη 
της τεχνολογίας, τις διαδικασίες παραγωγής, τις διακυμάνσεις των τιμών και όλους τους άλλους παράγοντες 
που μπορεί να δικαιολογούν τις αλλαγές στους κανόνες καταγωγής. 

2. Το παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγω 
γής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας θα προσαρμόζεται βάσει των περιοδικών αλλαγών του Εναρ 
μονισμένου Συστήματος. 

Κοινή δήλωση σχετικά με τις επεξηγηματικές σημειώσεις 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να συνταχθούν επεξηγηματικές σημειώσεις για το 
Πρωτόκολλο αυτό. Οι σημειώσεις εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις εσωτερικές τους 
διαδικασίες.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1, ο όρος κατασκευή ή παρασκευή περιλαμβάνει τη συγκομιδή, την παγίδευση, 
την παραγωγή, την εκτροφή και την αποσυναρμολόγηση. 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 1 στοιχείο ζ), επιβεβαιώσιμη σημαίνει «που καθορίστηκε βάσει της συμφωνίας 
για τη δασμολογητέα αξία». 

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), η αξία των μη καταγόμενων υλών προκύπτει εάν 
αφαιρεθεί από την τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος η αξία των καταγόμενων υλών, συμπεριλαμβα 
νομένων των καταγόμενων υλών ιδιοπαραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προαναφερό 
μενων μη καταγόμενων υλών. 

4. Η αξία των καταγόμενων υλών που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή περιλαμβάνει όλο το κόστος που 
υπεισέρχεται στην παραγωγή της ύλης και ένα ποσό για το κέρδος ίσο με το κέρδος που προστίθεται στις 
κανονικές εμπορικές συναλλαγές. 

5. Για τους σκοπούς του άρθρου 6 «απλή» χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν απαιτεί ούτε ειδικές 
δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές ή εξοπλισμό που να παράγονται ή να εγκαθίστανται ειδικά για την 
εκτέλεση της δραστηριότητας. Ωστόσο, η απλή ανάμειξη δεν περιλαμβάνει χημική αντίδραση. Χημική αντί 
δραση είναι μια διεργασία, που μπορεί να είναι και βιοχημική, η οποία παράγει ως αποτέλεσμα ένα μόριο με 
νέα δομή, διασπώντας τους ενδομοριακούς δεσμούς και σχηματίζοντας νέους ενδομοριακούς δεσμούς ή 
μεταβάλλοντας τη χωρική διάταξη των ατόμων μέσα στο μόριο. 

6. Για τους σκοπούς του άρθρου 10, τα ουδέτερα στοιχεία περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν: 

α) ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα· 

β) εγκαταστάσεις και εξοπλισμό· 

γ) μηχανήματα και εργαλεία· και 

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

7. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, πανομοιότυπες και εναλλασσόμενες ύλες σημαίνει ύλες του ίδιου είδους 
και εμπορικής ποιότητας, που έχουν τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά και οι οποίες δεν μπορούν να 
διακριθούν η μία από την άλλη ως προς την καταγωγή, μόλις ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν. 

8. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, η συγκεκριμένη «περίοδος» θα καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες 
εσωτερικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 

9. Μόνο για τους ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους μπορεί να μην εφαρμοστεί προτιμησιακή μεταχείριση, 
χωρίς να ελεγχθεί το πιστοποιητικό καταγωγής, επειδή το πιστοποιητικό θεωρείται άνευ αντικειμένου όταν: 

α) δεν έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις του άρθρου 13 σχετικά με την απευθείας μεταφορά, 

β) το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται εκ των υστέρων για εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί αρχικά με 
αθέμιτες πρακτικές, 

γ) το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί από εξαγωγέα χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της 
παρούσας συμφωνίας, 

δ) ο εισαγωγέας δεν υποβάλλει πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους 
εισαγωγής εντός της περιόδου που ορίζεται στη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 

10. Για τους σκοπούς της κοινής δήλωσης για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, αρμόδιες για την εφαρμογή της 
κοινής δήλωσης στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας είναι οι τελωνειακές αρχές του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. 

11. Για τους σκοπούς της κοινής δήλωσης για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, αρμόδιες για την εφαρμογή 
της κοινής δήλωσης στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου είναι οι τελωνειακές αρχές της Δημοκρατίας του 
Αγίου Μαρίνου.
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