
 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως βασικά ανταλλακτικά νοούνται μέρη τα οποία: 

α) αποτελούν στοιχεία χωρίς τα οποία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία ενός εξοπλισμού, μηχανήματος, συσκευής 
ή οχήματος που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή έχουν προηγουμένως εξαχθεί, και 

β) είναι χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων αυτών, και 

γ) προορίζονται για τη συνήθη συντήρησή τους και για να αντικαταστήσουν μέρη του ίδιου είδους που υπέστησαν βλάβη ή 
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Άρθρο 36 

Ουδέτερα στοιχεία και συσκευασία 

(άρθρο 60 του κώδικα) 

1. Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα έχει καταγωγή από συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος, δεν λαμβάνεται υπόψη η 
καταγωγή των ακόλουθων στοιχείων: 

α) της ενέργειας και των καυσίμων· 

β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού· 

γ) των μηχανημάτων και εργαλείων· 

δ) των υλικών που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση των εμπορευμάτων. 

2. Όταν, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα 5 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας που παρατίθεται στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου ( 1 ), οι συσκευασίες θεωρούνται ως μέρος του προϊόντος 
για σκοπούς ταξινόμησης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της καταγωγής, εκτός εάν ο κανόνας του παραρτή 
ματος 22-01 για τα οικεία εμπορεύματα βασίζεται σε ποσοστό προστιθέμενης αξίας. 

Τ μ ή μ α 2 

Π ρ ο τ ι μ η σ ι α κ ή κ α τ α γ ω γ ή 

Άρθρο 37 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1) «δικαιούχος χώρα»: δικαιούχος χώρα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) που παρατίθεται στο παράρτημα II 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 )· 

2) «κατασκευή ή παρασκευή»: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης· 

3) «ύλη»: κάθε συστατικό, πρώτη ύλη, μέρος ή εξάρτημα κ.λπ., που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ή παρασκευή του 
προϊόντος· 

4) «προϊόν»: το προϊόν που κατασκευάζεται, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη εργασία κατασκευής 
ή παρασκευής· 

5) «εμπορεύματα»: τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα· 

6) «διμερής σώρευση»: σύστημα που επιτρέπει να θεωρούνται ως ύλες καταγωγής δικαιούχου χώρας προϊόντα τα οποία είναι 
καταγωγής Ένωσης, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ή ενσωματώνονται σε ένα προϊόν σε αυτή τη δικαιούχο 
χώρα·
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 

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



 

7) «σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία»: σύστημα που επιτρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενες ύλες από 
δικαιούχο χώρα τα προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας, Ελβετίας ή Τουρκίας, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ή 
ενσωματώνονται σε προϊόν στην εν λόγω δικαιούχο χώρα και εισάγονται στην Ένωση· 

8) «περιφερειακή σώρευση»: σύστημα βάσει του οποίου προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, είναι καταγωγής 
χώρας μέλους μιας περιφερειακής ομάδας θεωρούνται ύλες καταγωγής άλλης χώρας της ίδιας περιφερειακής ομάδας (ή 
χώρας άλλης περιφερειακής ομάδας, εφόσον επιτρέπεται η σώρευση μεταξύ περιφερειακών ομάδων), όταν υποβάλλονται σε 
περαιτέρω μεταποίηση ή ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται εκεί· 

9) «διευρυμένη σώρευση»: σύστημα βάσει του οποίου, εφόσον το επιτρέψει η Επιτροπή μετά από αίτηση δικαιούχου χώρας, 
ορισμένες ύλες καταγωγής χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), θεωρούνται ύλες καταγωγής της εν λόγω 
δικαιούχου χώρας, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ή ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε 
αυτή τη χώρα· 

10) «ανταλλάξιμες ύλες»: ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικής ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηρι 
στικά, μεταξύ των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει διάκριση όταν ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν· 

11) «περιφερειακή ομάδα»: ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται η περιφερειακή σώρευση· 

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

13) «αξία υλών»: η δασμολογητέα αξία τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν 
είναι γνωστή ή δεν μπορεί να υπολογιστεί, την πρώτη καταβληθείσα τιμή που μπορεί να ελεγχθεί για τις εν λόγω ύλες στη 
χώρα παραγωγής· όταν πρέπει να διαπιστωθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το παρόν σημείο· 

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

Όταν η καταβαλλόμενη πραγματική τιμή δεν αντανακλά όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή του προϊόντος 
και οι οποίες έχουν όντως πραγματοποιηθεί στη χώρα παραγωγής, η τιμή εργοστασίου είναι το σύνολο όλων αυτών των 
δαπανών, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την 
εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος· 

Όταν η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση ανατίθεται με υπεργολαβία σε κατασκευαστή, ο όρος «κατασκευαστής» που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να δηλώνει την επιχείρηση που χρησιμοποίησε τον υπεργολάβο. 

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

16) «καθαρό βάρος»: το βάρος των εμπορευμάτων χωρίς τα υλικά συσκευασίας και τους κάθε είδους περιέκτες συσκευασίας· 

17) «κεφάλαια», «κλάσεις» και «διακρίσεις»: τα κεφάλαια, οι κλάσεις και διακρίσεις (τετραψήφιοι ή εξαψήφιοι κωδικοί) που 
χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία η οποία αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα, με τις τροποποιήσεις κατ’ εφαρμογή 
της σύστασης της 26ης Ιουνίου 2004 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας·
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18) «υπαγόμενο»: αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε συγκεκριμένη κλάση ή διάκριση του Εναρμονισμένου 
Συστήματος· 

19) «αποστολή»: προϊόντα τα οποία: 

α) είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλήπτη· είτε 

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

20) «εξαγωγέας»: πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα στην Ένωση ή σε δικαιούχο χώρα και μπορεί να αποδείξει την καταγωγή 
των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ο κατασκευαστής και αν διεκπεραιώνει ο ίδιος ή όχι τις διατυπώσεις 
εξαγωγής· 

21) «εγγεγραμμένος εξαγωγέας»: 

α) εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε δικαιούχο χώρα και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμόδιων αρχών της εν 
λόγω δικαιούχου χώρας, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων στο πλαίσιο του συστήματος στην Ένωση ή σε άλλη 
δικαιούχο χώρα με την οποία είναι δυνατή η περιφερειακή σώρευση· είτε 

β) εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν 
λόγω κράτους μέλους, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων καταγωγής Ένωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ύλες 
σε δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης· είτε 

γ) επαναποστολέας εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των 
τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό τη σύνταξη δήλωσης αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής 
προκειμένου να αποσταλούν εκ νέου τα καταγόμενα προϊόντα σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της 
Ένωσης ή, κατά περίπτωση, στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία («εγγεγραμμένος επαναποστολέας»)· 

22) «βεβαίωση καταγωγής»: βεβαίωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας ή ο επαναποστολέας των εμπορευμάτων και στην οποία 
αναφέρει ότι τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του συστήματος. 

Υ π ο τ μ ή μ α 1 

Έ κ δ ο σ η ή σ ύ ν τ α ξ η σ τ η ν Κ ο ι ν ό τ η τ α α π ο δ ε ι κ τ ι κ ώ ν κ α τ α γ ω γ ή ς 

Άρθρο 38 

Μέσα για την υποβολή αίτησης και την έκδοση πιστοποιητικών πληροφοριών INF 4 

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] 

1. Η αίτηση για πιστοποιητικό πληροφοριών INF 4 μπορεί να γίνεται με μέσα εκτός των τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα 22-02. 

2. Το πιστοποιητικό πληροφοριών INF 4 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα 
22-02. 

Άρθρο 39 

Μέσα για την υποβολή αίτησης και την έκδοση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα 

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] 

Η αίτηση για τη χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριμένου εξαγωγέα για τους σκοπούς των αποδεικτικών προτιμησιακής κατα 
γωγής μπορεί να υποβάλλεται και να εκδίδεται άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα με μέσα εκτός των τεχνικών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας δεδομένων. 

Άρθρο 40 

Μέσα υποβολής αίτησης εγγραφής εξαγωγέα 

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] 

Οι αιτήσεις εγγραφής εξαγωγέα δύναται να υποβάλλονται με μέσα άλλα εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας 
δεδομένων.
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Υ π ο τ μ ή μ α 2 

Ο ρ ι σ μ ό ς τ η ς έ ν ν ο ι α ς τ ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν κ α τ α γ ω γ ή ς Ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Σ Γ Π τ η ς Έ ν ω σ η ς 

Άρθρο 41 

Γενικές αρχές 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρείται ότι είναι καταγωγής δικαιούχου χώρας: 

α) προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε αυτή τη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 44· 

β) προϊόντα που παράγονται σε αυτή τη χώρα και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί σε 
αυτήν, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση κατά την έννοια του 
άρθρου 45. 

Άρθρο 42 

Αρχή της εδαφικότητας 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Οι όροι του παρόντος υποτμήματος για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος πρέπει να πληρούνται στην 
εκάστοτε δικαιούχο χώρα. 

2. Ο όρος «δικαιούχο χώρα» καλύπτει επίσης και δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των χωρικών υδάτων αυτής της χώρας κατά 
την έννοια της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι της 10ης Δεκεμβρίου 
1982). 

3. Σε περίπτωση επιστροφής καταγόμενων προϊόντων που έχουν εξαχθεί από τη δικαιούχο χώρα σε άλλη χώρα, τα προϊόντα 
αυτά θεωρούνται μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί στις αρμόδιες αρχές, κατά τρόπο που κρίνεται ικανοποιητικός 
από αυτές, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

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

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

Άρθρο 43 

Μη διενέργεια εργασιών 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που εξήχθησαν 
από τη δικαιούχο χώρα από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Πριν από τη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεν 
έχουν υποστεί αλλοίωση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο ούτε έχουν υποστεί άλλες εργασίες πέραν των απαραιτήτων για να 
διατηρηθούν σε καλή κατάσταση ή για την προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε άλλης τεκμη 
ρίωσης η οποία εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με ιδιαίτερες εσωτερικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ένωση. 

2. Τα προϊόντα που εισάγονται σε δικαιούχο χώρα με σκοπό τη σώρευση βάσει των άρθρων 53, 54, 55 ή 56 είναι τα ίδια με 
τα προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Πριν από τη διασάφηση κατά τη σχετική 
τελωνειακή διαδικασία στη χώρα εισαγωγής, δεν έχουν υποστεί αλλοίωση ή μετατροπή με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε έχουν 
υποστεί άλλες εργασίες για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση. 

3. Επιτρέπεται αποθήκευση προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν υπό τελωνειακή εποπτεία στη χώρα ή στις χώρες 
διαμετακόμισης. 

4. Οι τμηματικές αποστολές επιτρέπονται εφόσον πραγματοποιούνται από τον εξαγωγέα ή υπ’ ευθύνη του, υπό τον όρο ότι 
τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή εποπτεία στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης.
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5. Θεωρείται ότι τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγο να πιστεύουν 
το αντίθετο· σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστή να αποδείξει τη συμμόρ 
φωση· για την απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως 
φορτωτικές ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών, ή κάθε 
αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα ίδια τα εμπορεύματα. 

Άρθρο 44 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα: 

α) ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός της ή από το θαλάσσιο πυθμένα της· 

β) φυτά και κηπευτικά που καλλιεργούνται ή συγκομίζονται σε αυτή· 

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στη συγκεκριμένη χώρα· 

δ) τα προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σε αυτή· 

ε) προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτή· 

στ) προϊόντα θήρας ή αλιείας που ασκείται σε αυτή· 

ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτή· 

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

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

ι) μεταχειρισμένα είδη που συλλέγονται σε αυτή και είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών· 

ια) απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες σε αυτή· 

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

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

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

α) είναι νηολογημένα στη δικαιούχο χώρα ή σε κράτος μέλος· 

β) φέρουν τη σημαία της δικαιούχου χώρας ή κράτους μέλους· 

γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 

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

ii) ανήκουν σε εταιρείες: 

— των οποίων η έδρα και ο κύριος τόπος δραστηριότητας βρίσκεται στη δικαιούχο χώρα ή σε κράτος μέλος, και
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— οι οποίες ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % στη δικαιούχο χώρα ή σε κράτη μέλη ή σε δημόσιες οντότητες ή υπηκόους 
της δικαιούχου χώρας ή κρατών μελών. 

3. Καθένας από τους όρους της παραγράφου 2 μπορεί να πληρούται σε κράτη μέλη ή σε διαφορετικές δικαιούχες χώρες, 
εφόσον όλες οι εμπλεκόμενες δικαιούχες χώρες επωφελούνται από την περιφερειακή σώρευση, σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφοι 1 και 5. Σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη δικαιούχο χώρα της οποίας τη 
σημαία φέρει το πλοίο ή το πλοίο-εργοστάσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β). 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 
στοιχεία α), γ) και δ). 

Άρθρο 45 

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 47 και 48, τα προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εξ ολοκλήρου στην οικεία δικαιούχο 
χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 44, θεωρούνται καταγωγής αυτής της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος 22-03 για τα εν λόγω προϊόντα. 

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

Άρθρο 46 

Μέσοι όροι 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Το κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 45 παράγραφος 1 κρίνεται για κάθε προϊόν. 

Εντούτοις, όταν ο σχετικός κανόνας βασίζεται στην τήρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, για να ληφθούν 
υπόψη οι διακυμάνσεις του κόστους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αξία των μη καταγόμενων υλών μπορεί να 
υπολογίζεται κατά μέσον όρο, όπως ορίζει η παράγραφος 2. 

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, υπολογίζεται μια μέση τιμή εργοστασίου του 
προϊόντος και μια μέση αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών βάσει, αντίστοιχα, του αθροίσματος των τιμών 
εργοστασίου που εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις των προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό 
έτος και του αθροίσματος της αξίας όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των προϊόντων 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στη χώρα εξαγωγής, ή όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα πλήρες 
οικονομικό έτος, κατά τη διάρκεια συντομότερης περιόδου η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών. 

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

4. Οι μέσες τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται ως τιμές εργοστασίου και αξία των μη καταγόμενων 
υλών, αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί η τήρηση της μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες. 

Άρθρο 47 

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ανεπαρκείς για την απόκτηση 
του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 45:
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α) οι εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραμένουν σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και 
αποθήκευσή τους· 

β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων· 

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

δ) σιδέρωμα ή κυλίνδρωση υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας· 

ε) απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης· 

στ) αποφλοίωση και μερική ή ολική άλεση ρυζιού· γυάλισμα και λείανση δημητριακών και ρυζιού· 

ζ) εργασίες για τον χρωματισμό ή τον αρωματισμό ζάχαρης ή για την κατασκευή κύβων ζάχαρης· μερική ή ολική άλεση 
κρυσταλλικής ζάχαρης· 

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

θ) ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός· 

ι) κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνόλων ειδών)· 

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

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

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

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

ιε) απλή συνένωση μερών για την κατασκευή πλήρους προϊόντος ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους· 

ιστ) σφαγή ζώων· 

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

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

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

Άρθρο 48 

Γενικό όριο ανοχής 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους του καταλόγου του παραρτήματος 22-03, δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκεκριμένου προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία ή 
το καθαρό βάρος τους που έχει υπολογιστεί για το προϊόν δεν υπερβαίνει: 

α) το 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του Εναρμονισμένου 
Συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16·
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β) το 15 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος για τα άλλα προϊόντα, πλην εκείνων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 
του Εναρμονισμένου Συστήματος, για τα οποία εφαρμόζονται τα όρια ανοχής που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του 
παραρτήματος 22-03 μέρος I. 

2. Η παράγραφος 1 δεν επιτρέπει την υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες 
τα οποία καθορίζονται στους κανόνες του καταλόγου του παραρτήματος 22-03. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα σε δικαιούχο χώρα κατά την έννοια 
του άρθρου 44. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του άρθρου 47 και του άρθρου 49 παράγραφος 2, το όριο ανοχής που 
προβλέπεται στις παραγράφους αυτές εφαρμόζεται στο άθροισμα όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
ενός προϊόντος και για τις οποίες ο κανόνας του καταλόγου του παραρτήματος 22-03 για το προϊόν αυτό απαιτεί να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

Άρθρο 49 

Μονάδα χαρακτηρισμού 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

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

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

3. Όταν, βάσει του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται μαζί με το 
προϊόν που περιέχει, συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της καταγωγής. 

Άρθρο 50 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

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

Άρθρο 51 

Σύνολα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

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

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

Άρθρο 52 

Ουδέτερα στοιχεία 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

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

α) της ενέργειας και των καυσίμων· 

β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού· 

γ) των μηχανημάτων και εργαλείων·
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δ) άλλα προϊόντα που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. 

Υ π ο τ μ ή μ α 3 
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Άρθρο 53 

Διμερής σώρευση 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Η διμερής σώρευση επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγής δικαιούχου χώρας προϊόντα καταγωγής της Ένωσης, όταν 
ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτή τη χώρα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που 
πραγματοποιείται στη χώρα αυτή υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1. 

Τα άρθρα 41 έως 52 και οι διατάξεις που αφορούν τον εκ των υστέρων έλεγχο των αποδεικτικών καταγωγής εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία στις εξαγωγές από την Ένωση προς δικαιούχο χώρα για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης. 

Άρθρο 54 

Σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία επιτρέπει σε προϊόντα καταγωγής στις εν λόγω χώρες να 
θεωρούνται ύλες καταγωγής δικαιούχου χώρας υπό τον όρο ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιείται εκεί 
υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1. 

2. Η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 
24 του Εναρμονισμένου Συστήματος. 

Άρθρο 55 

Περιφερειακή σώρευση 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Η περιφερειακή σώρευση εφαρμόζεται στις ακόλουθες τέσσερις χωριστές περιφερειακές ομάδες: 

α) Ομάδα I: Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μιανμάρ/Βιρμανία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ· 

β) Ομάδα ΙΙ: Βολιβία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Περού, 
Βενεζουέλα· 

γ) Ομάδα ΙΙΙ: Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα· 

δ) Ομάδα IV: Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. 

2. Η περιφερειακή σώρευση μεταξύ χωρών της ίδιας ομάδας εφαρμόζεται μόνο όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) οι χώρες που συμμετέχουν στη σώρευση είναι, κατά τη χρονική στιγμή της εξαγωγής του προϊόντος στην Ένωση, χώρες 
δικαιούχοι για τις οποίες οι προτιμησιακές ρυθμίσεις δεν έχουν προσωρινά ανακληθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012· 

β) για τους σκοπούς της περιφερειακής σώρευσης μεταξύ των χωρών μιας περιφερειακής ομάδας εφαρμόζονται οι κανόνες 
καταγωγής που καθορίζονται στο υποτμήμα 2· 

γ) οι χώρες της περιφερειακής ομάδας έχουν αναλάβει τη δέσμευση: 

i) να συμμορφώνονται ή να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος, και
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ii) να εξασφαλίζουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος 
υποτμήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους· 

δ) οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από τη Γραμματεία της οικείας περιφερει 
ακής ομάδας ή άλλο αρμόδιο κοινό όργανο που εκπροσωπεί όλα τα μέλη της εν λόγω ομάδας. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν η ιδιοχαρακτηριστική εργασία που ορίζεται στο παράρτημα 22-03 μέρος II δεν είναι 
ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη σώρευση, η καταγωγή των προϊόντων που εξάγονται από μια χώρα σε άλλη χώρα 
της περιφερειακής ομάδας για περιφερειακή σώρευση καθορίζεται βάσει του κανόνα ο οποίος θα εφαρμοζόταν εάν τα προϊόντα 
εξάγονταν στην Ένωση. 

Εάν οι χώρες μιας περιφερειακής ομάδας έχουν συμμορφωθεί ήδη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 με τα στοιχεία γ) και δ) 
του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται νέα ανάληψη δέσμευσης. 

3. Οι ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 22-04 εξαιρούνται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 περιφερειακή 
σώρευση σε περίπτωση που: 

α) η εφαρμοστέα δασμολογική προτίμηση στην Ένωση δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη σώρευση· και 

β) οι εν λόγω ύλες θα επωφελούνταν μέσω της σώρευσης από ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση απ’ ό,τι αν εξάγονταν 
απευθείας στην Ένωση. 

4. Η περιφερειακή σώρευση μεταξύ δικαιούχων χωρών της ίδιας περιφερειακής ομάδας εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι η 
επεξεργασία ή μεταποίηση στη δικαιούχο χώρα στην οποία οι ύλες υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ή ενσωματώνονται, 
υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 και, στην περίπτωση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, υπερβαίνει και τις εργασίες που καθορίζονται στο παράρτημα 22-05. 

Όταν δεν πληρούται ο όρος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και οι ύλες υπόκεινται σε μία ή περισσότερες εργασίες που 
περιγράφονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ιζ), η χώρα που πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στο εκδοθέν 
ή συνταχθέν αποδεικτικό καταγωγής για τους σκοπούς της εξαγωγής των προϊόντων στην Ένωση είναι η χώρα της περιφερειακής 
ομάδας στην οποία αναλογεί το υψηλότερο ποσοστό της δασμολογητέας αξίας των χρησιμοποιούμενων υλών που κατάγονται 
από άλλες χώρες της περιφερειακής ομάδας. 

Όταν τα προϊόντα εξάγονται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, ή έχουν υποστεί μόνο τις εργασίες που περιγράφονται 
στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α), η χώρα που πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στο εκδοθέν ή συνταχθέν 
αποδεικτικό καταγωγής για τους σκοπούς της εξαγωγής των προϊόντων στην Ένωση είναι η δικαιούχος χώρα που εμφανίζεται 
στο αποδεικτικό καταγωγής που έχει εκδοθεί ή συνταχθεί στη δικαιούχο χώρα στην οποία κατασκευάστηκαν τα προϊόντα. 

5. Μετά από αίτηση των αρχών δικαιούχου χώρας της ομάδας Ι ή της ομάδας ΙΙΙ, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει 
περιφερειακή σώρευση μεταξύ αυτών των χωρών, υπό τον όρο ότι βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 

α) οι όροι της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), και 

β) οι χώρες που πρόκειται να συμμετέχουν σε αυτή την περιφερειακή σώρευση έχουν αναλάβει και έχουν από κοινού κοινοποι 
ήσει στην Επιτροπή τη δέσμευση: 

i) να συμμορφώνονται ή να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος, του υποτμήματος 2 
και όλες τις άλλες διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, και 

ii) να εξασφαλίζουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος 
υποτμήματος και του υποτμήματος 2, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους·
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Η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τηρούνται οι όροι του εν λόγω 
εδαφίου και απευθύνεται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την αίτηση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά με 
τη σώρευση στοιχεία που θεωρεί ουσιαστικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των προς σώρευση υλών. 

6. Όταν χορηγείται, η περιφερειακή σώρευση μεταξύ δικαιούχων χωρών της ομάδας Ι ή της ομάδας ΙΙΙ παρέχει τη δυνατότητα 
οι ύλες καταγωγής χώρας που ανήκει σε μια περιφερειακή ομάδα να θεωρούνται ύλες καταγωγής χώρας της άλλης περιφερειακής 
ομάδας, όταν ενσωματώνονται σε ένα προϊόν το οποίο παράγεται εκεί, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση στην 
τελευταία δικαιούχο χώρα υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 και, στην περίπτωση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υπερβαίνει και τις εργασίες που καθορίζονται στο παράρτημα 22-05. 

Όταν δεν πληρούται ο όρος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και οι ύλες υπόκεινται σε μία ή περισσότερες εργασίες που 
περιγράφονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ιζ), η χώρα που πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στο 
αποδεικτικό καταγωγής για τους σκοπούς της εξαγωγής των προϊόντων στην Ένωση είναι η χώρα που συμμετέχει στη σώρευση 
στην οποία αναλογεί το υψηλότερο ποσοστό της αξίας των χρησιμοποιούμενων υλών που κατάγονται από χώρες που συμμε 
τέχουν στη σώρευση. 

Όταν τα προϊόντα εξάγονται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, ή έχουν υποστεί μόνο τις εργασίες που περιγράφονται 
στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α), η χώρα που πρέπει να δηλωθεί ως χώρα καταγωγής στο εκδοθέν ή συνταχθέν 
αποδεικτικό καταγωγής για τους σκοπούς της εξαγωγής των προϊόντων στην Ένωση είναι η δικαιούχος χώρα που εμφανίζεται 
στο αποδεικτικό καταγωγής που έχει εκδοθεί ή συνταχθεί στη δικαιούχο χώρα στην οποία κατασκευάστηκαν τα προϊόντα. 

7. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία 
αρχίζει να ισχύει η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 σώρευση μεταξύ χωρών της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙΙ, τις χώρες που 
συμμετέχουν σε αυτή τη σώρευση και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση. 

8. Τα άρθρα 41 έως 52, και οι διατάξεις που αφορούν τον εκ των υστέρων έλεγχο των αποδεικτικών καταγωγής εφαρμόζο 
νται κατ’ αναλογία στις εξαγωγές από την Ένωση προς δικαιούχο χώρα για τους σκοπούς της περιφερειακής σώρευσης. 

Άρθρο 56 

Διευρυμένη σώρευση 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Μετά από αίτηση των αρχών δικαιούχου χώρας, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει διευρυμένη σώρευση μεταξύ μιας 
δικαιούχου χώρας και μιας χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 
XXIV της ισχύουσας Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι 
όροι: 

α) οι χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα σώρευσης αναλαμβάνουν δέσμευση να συμμορφωθούν ή να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με το παρόν υποτμήμα, το υποτμήμα 2 και όλες τις άλλες διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων 
καταγωγής, και να εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής 
του παρόντος υποτμήματος και του υποτμήματος 2, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους· 

β) η δικαιούχος χώρα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την αναφερόμενη στο στοιχείο α) δέσμευση. 

Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αίτηση περιέχει κατάλογο των υλών που αφορά η σώρευση, τεκμηριώνεται με στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι των στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου και απευθύνεται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση 
μεταβολής των εν λόγω υλών υποβάλλεται άλλη αίτηση. 

Οι ύλες που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος εξαιρούνται από τη διευρυμένη σώρευση.
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2. Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις διευρυμένης σώρευσης, η καταγωγή των χρησιμοποιούμενων υλών και 
οι εφαρμοστέες έγγραφες αποδείξεις καταγωγής καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών. Η καταγωγή των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
καταγωγής του παρόντος υποτμήματος 2. 

Για να αποκτήσει το παραγόμενο προϊόν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποστεί επαρκή 
επεξεργασία ή μεταποίηση οι ύλες καταγωγής χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται σε δικαιούχο χώρα για την κατασκευή του προϊόντος που πρόκειται να εξαχθεί στην Ένωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση στην οικεία δικαιούχο χώρα υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 
47 παράγραφος 1. 

3. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία 
αρχίζει να ισχύει η διευρυμένη σώρευση, τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη σώρευση και τον κατάλογο των υλών στις 
οποίες εφαρμόζεται η σώρευση. 

Άρθρο 57 

Εφαρμογή της διμερούς σώρευσης ή της σώρευσης με τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία σε συνδυασμό με 
περιφερειακή σώρευση 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Όταν η διμερής σώρευση ή η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
περιφερειακή σώρευση, το παραγόμενο προϊόν αποκτά την καταγωγή μίας από τις χώρες της αντίστοιχης περιφερειακής ομάδας, 
η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο ή, κατά περίπτωση, με το άρθρο 55 
παράγραφος 6 πρώτο και δεύτερο εδάφιο. 

Άρθρο 58 

Λογιστικός διαχωρισμός των αποθεμάτων υλών ενωσιακών εξαγωγέων 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Εάν κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες 
ύλες, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν, μετά από γραπτή αίτηση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, να επιτρέπουν τη διαχείριση των υλών στην Ένωση με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του 
λογιστικού διαχωρισμού για τη μετέπειτα εξαγωγή σε δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης, χωρίς να διατηρούν τις 
ύλες σε χωριστά αποθέματα. 

2. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μπορούν να επιβάλλουν τους όρους που κρίνουν απαραίτητους για τη 
χορήγηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 άδειας. 

Άδεια χορηγείται μόνο εάν με τη χρησιμοποίηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 μεθόδου μπορεί να εξασφαλιστεί ότι, ανά 
πάσα στιγμή, η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόντα «καταγωγής Ένωσης» 
είναι η ίδια με τον αριθμό που θα προέκυπτε με τη χρησιμοποίηση μεθόδου φυσικού διαχωρισμού των αποθεμάτων. 

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

3. Ο δικαιούχος της μεθόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συντάσσει αποδεικτικό καταγωγής για την ποσότητα των 
προϊόντων που μπορούν να θεωρηθούν καταγωγής της Ένωσης ή, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα των εγγεγραμμένων 
εξαγωγέων, υποβάλλει αίτηση χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού. Μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων. 

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

Μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν ο κάτοχος κάνει με οποιονδήποτε τρόπο κατάχρηση της άδειας· ή
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β) ο κάτοχος δεν εκπληρώσει οιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα, το υποτμήμα 2 και 
όλες τις άλλες διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής. 

Υ π ο τ μ ή μ α 4 

Ο ρ ι σ μ ό ς τ η ς έ ν ν ο ι α ς « κ α τ α γ ό μ ε ν α π ρ ο ϊ ό ν τ α » π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν κ α ν ό ν ω ν 
κ α τ α γ ω γ ή ς γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ω ν π ρ ο τ ι μ η σ ι α κ ώ ν δ α σ μ ο λ ο γ ι κ ώ ν μ έ τ ρ ω ν π ο υ θ ε σ π ί ζ ο ν τ α ι 

μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς α π ό τ η ν Έ ν ω σ η γ ι α ο ρ ι σ μ έ ν ε ς χ ώ ρ ε ς ή ε δ ά φ η 

Άρθρο 59 

Γενικές απαιτήσεις 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που θεσπίστηκαν μονομερώς από την Ένωση 
υπέρ ορισμένων χωρών, ομάδων χωρών ή εδαφών (εφεξής καλούμενων «δικαιούχος χώρα ή έδαφος»), εξαιρουμένων εκείνων που 
αναφέρονται στο υποτμήμα 2 του παρόντος τμήματος και των συνδεδεμένων με την Ένωση υπερπόντιων χωρών ή εδαφών, 
θεωρούνται προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας ή εδάφους: 

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην εν λόγω δικαιούχο χώρα ή έδαφος, κατά την έννοια του άρθρου 60· 

β) τα προϊόντα που παράγονται στην εν λόγω δικαιούχο χώρα ή έδαφος, στην κατασκευή των οποίων υπεισέρχονται προϊόντα 
άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποτελέσει το αντικείμενο 
επαρκούς επεξεργασίας ή μεταποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 61. 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος υποτμήματος, τα προϊόντα καταγωγής της Ένωσης, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που έχουν αποτελέσει σε δικαιούχο χώρα ή έδαφος αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποι 
ήσεων, οι οποίες υπερβαίνουν εκείνες που απαριθμούνται στο άρθρο 62, θεωρούνται προϊόντα καταγωγής της εν λόγω 
δικαιούχου χώρας ή εδάφους. 

3. Για τον προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων που παράγονται στην Ένωση, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
διατάξεις της παραγράφου 1. 

Άρθρο 60 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή στην Ένωση: 

α) ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός της ή από τον θαλάσσιο πυθμένα της· 

β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στη συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος· 

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στη συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος· 

δ) τα προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σε αυτή· 

ε) προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτή· 

στ) προϊόντα θήρας ή αλιείας που ασκείται σε αυτή· 

ζ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων τους 
με τα πλοία τους· 

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

θ) μεταχειρισμένα είδη που συλλέγονται σε αυτή και είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ22-03 

Εισαγωγικές σημειώσεις και κατάλογος των εργασιών επεξεργασίας ή μεταποίησης που προσδίδουν τον χαρακτήρα 
καταγωγής 

ΜΕΡΟΣ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σημείωση 1 – Γενική εισαγωγή 

1.1. Το παρόν παράρτημα ορίζει κανόνες για όλα τα προϊόντα, αλλά το γεγονός ότι ένα προϊόν περιλαμβάνεται σε αυτό δεν 
σημαίνει ότι καλύπτεται αναγκαστικά από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ). Ο κατάλογος των προϊόντων που 
καλύπτονται από το ΣΓΠ, το πεδίο εφαρμογής του ΣΓΠ και οι εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένες δικαιούχες χώρες 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2023). 

1.2. Το παρόν παράρτημα καθορίζει τους όρους σύμφωνα με το άρθρο 45, βάσει των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται 
καταγωγής της οικείας δικαιούχου χώρας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι κανόνων οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα 
με το προϊόν: 

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

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

γ) πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία και μεταποίηση· 

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

Σημείωση 2 – Η δομή του πίνακα 

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

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

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

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

2.5. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κανόνες που αναφέρονται στη στήλη 3 εφαρμόζονται σε όλες τις δικαιούχες χώρες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012. Εντούτοις, για ορισμένα προϊόντα που κατάγονται 
από δικαιούχες χώρες του ειδικού καθεστώτος υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 («δικαιούχες χώρες ΛΑΧ»), ισχύει ένας λιγότερο αυστηρός κανόνας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η στήλη 3 διαιρείται σε δύο υποστήλες α) και β), όπου στην υποστήλη α) παρατίθεται ο κανόνας 
που εφαρμόζεται στις δικαιούχες χώρες ΛΑΧ και στην υποστήλη β) ο κανόνας που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες 
δικαιούχες χώρες, καθώς και στις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δικαιούχο χώρα για τους σκοπούς της διμερούς 
σώρευσης.
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Σημείωση 3 – Παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων 

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 2 σχετικά με τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενου 
προϊόντος και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως εάν ο εν λόγω χαρα 
κτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στη δικαιούχο 
χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.2. Σύμφωνα με το άρθρο 47, η εκτελούμενη επεξεργασία ή μεταποίηση πρέπει να υπερβαίνει τον κατάλογο των εργασιών που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια παραχώρησης του 
ευεργετήματος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, ακόμη και αν πληρούνται οι όροι του κατωτέρω πίνακα. 

Με την επιφύλαξη της διάταξης του πρώτου εδαφίου, οι κανόνες του πίνακα αντιπροσωπεύουν τον ελάχιστο απαιτούμενο 
βαθμό επεξεργασίας ή μεταποίησης και ο υψηλότερος βαθμός επεξεργασίας ή μεταποίησης προσδίδει επίσης τον χαρακτήρα 
καταγόμενου προϊόντος. Αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. 
Εάν δηλαδή ένας κανόνας επιτρέπει να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες σε ένα ορισμένο στάδιο της κατασκευής, 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αυτών των υλών σε προγενέστερο στάδιο της κατασκευής, αλλά όχι σε μεταγενέστερο. 

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν σε έναν κανόνα χρησιμοποιείται η έκφραση «Κατασκευή/παρασκευή από ύλες 
οποιασδήποτε κλάσης», τότε επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης (ακόμα και ύλες της ίδιας 
περιγραφής και κλάσης με εκείνες του προϊόντος), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται 
ενδεχομένως στον κανόνα. 

Εντούτοις, η έκφραση, «Κατασκευή/παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της 
κλάσης …» ή «Κατασκευή/παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος» σημαίνει ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες που 
καλύπτονται από την ίδια περιγραφή με το προϊόν, όπως παρουσιάζεται στη στήλη 2 του πίνακα. 

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

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

Σημείωση 4 – Γενικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 

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

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

Σημείωση 5 - Χρησιμοποιούμενη ορολογία για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

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

5.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις τρίχες αλόγου της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και τις 
ίνες από μαλλί και τις εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς ζωικές τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές 
ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.
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5.3. Οι χρησιμοποιούμενοι στον πίνακα όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή 
χαρτιού» δηλώνουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή τεχνητών, συνθετικών ή χάρτινων ινών ή νημάτων. 

5.4. Ο χρησιμοποιούμενος στον πίνακα όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» δηλώνει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις 
μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών μη συνεχών ινών των κλάσεων 5501 έως 5507. 

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

6.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα υπάρχει παραπομπή στην παρούσα σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του 
πίνακα δεν ισχύουν για τις διάφορες βασικές υφαντικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, 
όταν στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10 % ή κατώτερο του συνολικού βάρους όλων των χρησιμοποιούμενων 
βασικών υφαντικών υλών. (Βλέπε επίσης σημειώσεις 6.3 και 6.4). 

6.2. Εντούτοις, το αναφερόμενο στη σημείωση 6.1 όριο ανοχής επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στα σύμμεικτα προϊόντα που 
κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. 

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 γένους Agaνe· 

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

συνθετικές ίνες, συνεχείς· 

τεχνητές ίνες, συνεχείς· 

νήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυεστέρες· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυαμίδια· 

μη συνεχείς συνθετικές πολυακριλονιτριλικές ίνες· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυιμίδια· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυτετραφθοροαιθυλένιο· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(θειούχο φαινυλένιο)· 

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(βινυλοχλωρίδιο)·
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άλλες μη συνεχείς συνθετικές ίνες· 

μη συνεχείς τεχνητές ίνες από βισκόζη· 

άλλες μη συνεχείς τεχνητές ίνες· 

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

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

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

άλλα προϊόντα της κλάσης 5605· 

γυάλινες ίνες· 

μεταλλικές ίνες. 

Παράδειγμα: 

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

Παράδειγμα: 

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

Παράδειγμα: 

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και 
από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το βαμβακερό ύφασμα είναι και αυτό 
σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάζεται από νήματα δύο διαφορετικών κλάσεων ή αν τα χρησιμοποιούμενα βαμβακερά 
νήματα που είναι και αυτά σύμμεικτα. 

Παράδειγμα: 

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται 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. 

6.3. Στην περίπτωση των προϊόντων στα οποία έχουν ενσωματωθεί «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα 
εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», το όριο ανοχής για τα εν λόγω νήματα είναι 
20 %. 

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

Σημείωση 7 - Άλλα εφαρμοστέα όρια ανοχής σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

7.1. Όταν ο πίνακας περιέχει παραπομπή στην παρούσα σημείωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υφαντικές ύλες οι οποίες 
δεν είναι σύμφωνες με τον κανόνα της στήλης 3 για το εξεταζόμενο έτοιμο προϊόν, υπό τον όρο ότι αυτές υπάγονται σε 
κλάση διαφορετική από αυτήν του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος.
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7.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 7.3, μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων ύλες οι οποίες δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. 

Παράδειγμα: 

Εάν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως τα παντελόνια, ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται νήματα, αυτό δεν απαγορεύει τη χρήση μεταλλικών ειδών, όπως τα κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν 
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται τα φερμουάρ, αν και κανονικά τα φερμουάρ 
περιέχουν υφαντικές ύλες. 

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

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

8.1. Οι «ειδικές διεργασίες» για τις κλάσεις ex 2707 έως 2713 είναι οι ακόλουθες: 

α) απόσταξη υπό κενό· 

β) επαναπόσταξη με πολύ προωθημένη μέθοδο κλασματικής απόσταξης ( 1 )· 

γ) πυρόλυση· 

δ) αναμόρφωση· 

ε) εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες· 

στ) διεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες εργασίες: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ, ατμίζον θειικό οξύ και 
ανυδρίτη του θειικού οξέος· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη 
φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη· 

ζ) πολυμερισμός· 

η) αλκυλίωση· 

θ) ισομερείωση. 

8.2. Οι «ειδικές διεργασίες» για τις κλάσεις 2710, 2711 και 2712 είναι οι ακόλουθες: 

α) απόσταξη υπό κενό· 

β) επαναπόσταξη με πολύ προωθημένη μέθοδο κλασματικής απόσταξης ( 2 )· 

γ) πυρόλυση· 

δ) αναμόρφωση· 

ε) εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες· 

στ) διεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες εργασίες: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ, ατμίζον θειικό οξύ και 
ανυδρίτη του θειικού οξέος· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη 
φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη· 

ζ) πολυμερισμός· 

η) αλκυλίωση· 

θ) ισομερείωση· 

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

ια) αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·
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ιβ) υδρογονοκατεργασία, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, κατά την 
οποία το υδρογόνο αποτελεί το δραστικό στοιχείο σε χημική αντίδραση που πραγματοποιείται σε πίεση ανώτερη των 
20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 ° βαθμών Κελσίου με τη βοήθεια καταλύτη. Ωστόσο, η περαιτέρω 
κατεργασία των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710 με υδρογόνο, που έχει σκοπό κυρίως τη βελτίωση του 
χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή αποχρωματισμός), δεν θεωρείται ειδική διερ 
γασία· 

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

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

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

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

ΜΕΡΟΣ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 1 Ζώα ζωντανά Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα 
Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα 

σφαγίων, βρώσιμα 
Παρασκευή κατά την οποία όλο το κρέας και όλα τα βρώσιμα παραπροϊ 
όντα σφαγίων στα προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενα 

ex κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, 
μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια, εκτός από: 

Όλα τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόν 
δυλα είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα 

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

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
3 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

0305 Ψάρια αποξεραμένα, αλατι 
σμένα ή σε άρμη. Ψάρια 
καπνιστά, έστω και ψημένα 
πριν ή κατά τη διάρκεια του 
καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες 
και συσσωματωμένα προϊόντα 
με μορφή σβόλων (πελέτες) 
ψαριών, κατάλληλα για τη 
διατροφή των ανθρώπων 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
3 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

ex 0306 Μαλακόστρακα, έστω και 
χωρίς το όστρακό τους, απο 
ξεραμένα, αλατισμένα ή σε 
άρμη. Μαλακόστρακα με το 
όστρακό τους, βρασμένα σε 
νερό ή ατμό, έστω και διατη 
ρημένα με απλή ψύξη, κατε 
ψυγμένα, αποξεραμένα, αλατι 
σμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) μαλακοστράκων, 
κατάλληλα για τη διατροφή 
των ανθρώπων. 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
3 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex 0307 Μαλάκια, έστω και χωρισμένα 
από το κοχύλι τους, αποξερα 
μένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 
Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα 
από τα μαλακόστρακα και τα 
μαλάκια, αποξεραμένα, αλατι 
σμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) ασπόνδυλων υδρό 
βιων άλλων από τα μαλακό 
στρακα, κατάλληλα για τη 
διατροφή των ανθρώπων. 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
3 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτο 
κομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι 
φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα 
ζωικής προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού. 

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

παραγόμενες και 
— το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης ( 1 ) δεν υπερβαίνει το 40 % 

του βάρους του τελικού προϊόντος 

ex κεφάλαιο 5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέ 
λευσης, που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex 0511 91 Μη εδώδιμα αυγά και σπέρ 
ματα ιχθύων 

Όλα τα αυγά και σπέρματα είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα 
της ανθοκομίας. 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
6 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και 
κόνδυλοι, βρώσιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
7 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
φλούδες εσπεριδοειδών ή 
πεπονιών 

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

ή πεπονιών του κεφαλαίου 8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα και 
— το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης ( 1 ) δεν υπερβαίνει το 40 % 

του βάρους του τελικού προϊόντος 

Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχα 
ρικά 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 10 Δημητριακά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 
10 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. 
Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. 
Γλουτένη από σιτάρι, εκτός 
από: 

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

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

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

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαι 
ώδεις. Σπέρματα, σπόροι και 
διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά 
και φαρμακευτικά φυτά. 
Άχυρα και χορτονομές 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

Κεφάλαιο 13 Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες και 
άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα 
φυτικά 

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

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα 
προϊόντα φυτικής προέλευσης, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex κεφάλαιο 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτι 
κά. Προϊόντα της διάσπασης 
αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξερ 
γασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτι 
κής προέλευσης, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

1501 έως 1504 Λίπη από χοίρους, πουλερικά, 
βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιχθύς 
κ.λπ. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

1505, 1506 και 
1520 

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες 
που προέρχονται από αυτό, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
λανολίνης. Άλλα λίπη και 
λάδια ζωικά και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχημα 
τισμένα· Γλυκερίνη ακατέργα 
στη. Γλυκερινούχα νερά και 
αλισίβες. 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

1509 και 1510 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά 
του 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες είναι 
εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

1516 και 1517 Λίπη και λάδια ζωικά ή 
φυτικά και τα κλάσματά 
τους, μερικώς ή ολικώς υδρο 
γονωμένα, διεστεροποιημένα, 
επανεστεροποιημένα ή ελαϊδι 
νισμένα, έστω και εξευγενισμέ 
να, αλλά όχι αλλιώς παρα 
σκευασμένα 
Μαργαρίνη. Μείγματα ή 
παρασκευάσματα βρώσιμα 
από λίπη ή λάδια ζωικά ή 
φυτικά ή από τα κλάσματα 
διαφόρων λιπών ή λαδιών 
του παρόντος κεφαλαίου, 
άλλα από τα λίπη και λάδια 
διατροφής και τα κλάσματά 
τους της κλάσης 1516 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος, κατά την οποία το βάρος όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του 
κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος

EL L 343/346 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, 
ψαριών ή μαλακοστράκων, 
μαλακίων ή άλλων ασπόνδυ 
λων υδροβίων 

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

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

— κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 και 
ύλες του κεφαλαίου 16 που προέρχονται από ψάρια, μαλακόστρακα, 
μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα του κεφαλαίου 3, είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενες 

ex κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρα 
σκευάσματα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

ex 1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται η λακτό 
ζη, και η γλυκόζη, χημικώς 
καθαρά, σε στερεή κατάσταση. 
Σιρόπια από ζάχαρα. Υποκα 
τάστατα του μελιού, έστω 
και αναμειγμένα με φυσικό 
μέλι. Ζάχαρα και μελάσες 
καραμελωμένα 

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

ex 1702 Χημικώς καθαρή μαλτόζη και 
φρουκτόζη 

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

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς 
κακάο (στα οποία περιλαμβά 
νεται και η λευκή σοκολάτα) 

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

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

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης ( 1 ) και των χρησιμοποι 
ούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα 
αυτού 

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

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

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης ( 1 ) και των χρησιμοποι 
ούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος 

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος, κατά την οποία: 
— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 2, 3 και 16 δεν 

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

έως 1108 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος 
και

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/347



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

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

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης ( 1 ) και των χρησιμοποι 
ούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος 

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

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

2002 και 2003 Ντομάτες, μανιτάρια και 
τρούφες, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά με 
ξίδι ή οξικό οξύ 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 
7 και 8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

ex κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής, με εξαίρεση: 

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

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

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης ( 1 ) και των χρησιμοποι 
ούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος 

2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες 
και σάλτσες παρασκευασμέ 
νες. Αρτύματα και καρυκεύ 
ματα, σύνθετα. Αλεύρι από 
σινάπι και μουστάρδα παρα 
σκευασμένη: 

- Παρασκευάσματα για σάλ 
τσες και σάλτσες παρα 
σκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιείται αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα 
παρασκευασμένη 

- Αλεύρι από σινάπι και μου 
στάρδα παρασκευασμένη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και 
ξίδι 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και τις κλάσεις 2207 και 2208, κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των διακρίσεων 0806 10, 2009 61, 

2009 69 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες και 
— το χωριστό βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων υλών του 

κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊ 
όντος και 

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμε 
νων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του 
τελικού προϊόντος

EL L 343/348 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex κεφάλαιο 23 Υπολείμματα και απορρίμματα 
των βιομηχανιών ειδών δια 
τροφής. Παρασκευασμένες 
ζωοτροφές, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

ex 2303 Κατάλοιπα αμυλοποιίας Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος, κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα 
λαίου 10 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος, κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι 

εξ ολοκλήρου παραγόμενες και 
— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 10 και 11 και 

των κλάσεων 2302 και 2303 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του 
τελικού προϊόντος και 

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

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμε 
νων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του 
τελικού προϊόντος 

ex κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού, εκτός 
από: 

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

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν 
έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

Όλα τα ακατέργαστα καπνά και τα απορρίμματα καπνού του κεφαλαίου 24 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα 

2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβά 
νονται και εκείνα με κομμένα 
τα άκρα), πουράκια και τσιγά 
ρα, από καπνό ή υποκατά 
στατα του καπνού 

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

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν 
υπερβαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό 
ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησί 
της), σε κιβώτια ερμητικά 
κλεισμένα, και οξείδιο του 
μαγνησίου, έστω και καθαρό, 
άλλο από μαγνησία που απο 
κτήθηκε με τήξη με ηλεκτρι 
σμό ή από πυρωμένη αδρανή 
μαγνησία (φρυγμένη) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο 
(μαγνησίτης)

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/349



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και 
τέφρες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

ex κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά 
λάδια και προϊόντα της από 
σταξης αυτών. Ασφαλτώδεις 
ύλες. Κεριά ορυκτά, εκτός 
από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν 
υπερβαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωμα 
τικά συστατικά υπερισχύουν 
κατά βάρος σε σχέση με τα 
μη αρωματικά, δηλαδή λάδια 
ανάλογα με τα ορυκτά λάδια 
που προέρχονται από την 
απόσταξη σε υψηλή θερμο 
κρασία των πισσών από λιθάν 
θρακα, που αποστάζουν το 
65 % τουλάχιστον του όγκου 
τους στους 250 °C (περιλαμ 
βανομένων των μειγμάτων 
αποσταγμάτων πετρελαίου 
και βενζόλης) και προορίζο 
νται να χρησιμοποιηθούν για 
καύσιμα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή περισσότερες ειδικές διεργασίες ( 2 ) 
ή 
Άλλες εργασίες κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται 
σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 
από τα ακατέργαστα λάδια. 
Παρασκευάσματα που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού, που περιέ 
χουν κατά βάρος 70 % ή 
περισσότερο λάδια από πετρέ 
λαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 
και στα οποία τα λάδια αυτά 
αποτελούν το βασικό συστατι 
κό. Χρησιμοποιημένα λάδια 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή περισσότερες ειδικές διεργασίες ( 3 ) 
ή 
Άλλες εργασίες κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται 
σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι 
αέριοι υδρογονάνθρακες 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή περισσότερες ειδικές διεργασίες ( 3 ) 
ή 
Άλλες εργασίες κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται 
σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/350 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

2712 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί 
πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, 
slack wax, οζοκηρίτης, κερί 
από λιγνίτη, κερί από τύρφη, 
άλλα ορυκτά κεριά και παρό 
μοια προϊόντα που παίρνονται 
με σύνθεση ή άλλες μεθό 
δους, έστω και χρωματισμένα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή περισσότερες ειδικές διεργασίες ( 3 ) 
ή 
Άλλες εργασίες κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται 
σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από 
πετρέλαιο, άσφαλτος από 
πετρέλαιο και άλλα υπολείμ 
ματα των λαδιών πετρελαίου 
ή των ασφαλτούχων ορυκτών 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή περισσότερες ειδικές διεργασίες ( 2 ) 
ή 
Άλλες εργασίες κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται 
σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. 
Ενώσεις ανόργανες ή οργανι 
κές πολύτιμων μετάλλων, 
μετάλλων σπανίων γαιών, 
ραδιενεργών στοιχείων, ή ισο 
τόπων, εκτός από: 

(α) Λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 
(στο εξής «ΛΑΧ») 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2811 Τριοξείδιο του θείου (α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από διοξείδιο του θείου 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από διοξείδιο του θείου 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2840 Υπερβορικό νάτριο (α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από τετραβορικό του 
δινατρίου πεντένυδρο 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από τετραβορικό του 
δινατρίου πεντένυδρο 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/351



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

2843 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλο 
ειδή κατάσταση. Ενώσεις 
ανόργανες ή οργανικές πολύ 
τιμων μετάλλων, καθορισμέ 
νης ή μη χημικής σύστασης. 
Αμαλγάματα πολυτίμων 
μετάλλων 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων 
υλών της κλάσης 2843 

ex 2852 - - Ενώσεις του υδραργύρου 
με εσωτερικούς αιθέρες 
και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα 
ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 
2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

- - Ενώσεις του υδραργύρου 
με νουκλεϊνικά οξέα και 
τα άλατά τους, καθορι 
σμένης ή μη χημικής 
σύστασης Άλλες ετεροκυ 
κλικές ενώσεις 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2852, 2932, 2933 και 2934 
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2852, 2932, 2933 και 2934 
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα, 
εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/352 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

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

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων υλών της κλάσης 2905. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται μεταλλικά αλκοολικά άλατα 
της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊ 
όντος, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων υλών της κλάσης 2905. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται μεταλλικά αλκοολικά άλατα 
της ίδιας κλάσης με εκείνη του 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

2905 43, 
2905 44, 
2905 45 

Μαννιτόλη· D-Γλυκιτόλη 
(σορβιτόλη)· Γλυκερίνη 

α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
διάκρισης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της ίδιας διάκρι 
σης με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
διάκρισης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας 
διάκρισης με εκείνη του προϊόντος, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυ 
κλα κορεσμένα και οι ανυδρί 
τες, τα αλογονίδια, υπεροξεί 
δια και υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2915 και 2916 δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2915 και 2916 δεν υπερβαί 
νει το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/353



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex 2932 - Εσωτερικοί αιθέρες και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμέ 
να, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα παράγωγά τους 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 
2909 δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 2909 δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

- Κυκλικές ακετάλες και 
ημιακετάλες εσωτερικές και 
τα αλογονωμένα σουλφονω 
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδω 
μένα παράγωγά τους 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο 
με ετεροάτομο (-α) αζώτου 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2932 και 2933 δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2932 και 2933 δεν υπερβαί 
νει το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά 
τους, καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης. Άλλες ετε 
ροκυκλικές ενώσεις 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2932 και 2933 και 2934 δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά 
σεων 2932 και 2933 και 2934 δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/354 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα (α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσμα 
τα. Ταννίνες και τα παράγωγά 
τους. Χρωστικά και άλλες 
χρωστικές ύλες. Χρώματα επί 
χρισης και βερνίκια. Μαστίχες 
(στόκοι). Μελάνια 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 
Προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού παρασκευα 
σμένα και καλλυντικά παρα 
σκευάσματα, εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/355



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενω 
μένα ή μη), στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα με 
την ονομασία «πηγμένα» ή 
«απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυ 
λίσματα ελαιορητινών. Συμπυ 
κνωμένα διαλύματα αιθερίων 
ελαίων σε λίπη, σταθερά 
λάδια, κεριά ή ανάλογες 
ύλες, που παίρνονται με 
απορρόφηση ή εμπότιση. Τερ 
πενικά υποπροϊόντα, κατά 
λοιπα της αποτερπένωσης 
των αιθερίων ελαίων. Απο 
σταγμένα αρωματικά νερά 
και υδατικά διαλύματα αιθε 
ρίων ελαίων 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, περιλαμβανομένων υλών 
άλλης «ομάδας» ( 4 ) της παρούσας 
κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας ομάδας 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης, παρα 
σκευάσματα για πλύσιμο (αλι 
σίβες), παρασκευάσματα λιπα 
ντικά, κεριά τεχνητά, κεριά 
παρασκευασμένα, προϊόντα 
συντήρησης, κεριά και παρό 
μοια είδη, πάστες για προπλά 
σματα, «κεριά για την οδοντο 
τεχνική» και συνθέσεις για την 
οδοντοτεχνική με βάση τον 
γύψο, εκτός από: 

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

ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρα 
σκευασμένα: 
- - Με βάση την παραφίνη, 

τα κεριά από πετρέλαιο 
ή από ασφαλτούχα ορυ 
κτά, τα υπολείμματα 
παραφινών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες. Προϊ 
όντα με βάση τα τροποποι 
ημένα άμυλα κάθε είδους. 
Κόλλες. Ένζυμα 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος, όπου η αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει 
το 70 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος. 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος, όπου η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος.

EL L 343/356 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές 
ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρ 
τα. Πυροφορικά κράματα. 
Εύφλεκτες ύλες 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογρα 
φικά προϊόντα 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημι 
κών βιομηχανιών, εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3803 Ταλλέλαιο εξευγενισμένο (α) ΛΑΧ 
Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλ 
λελαίου 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Εξευγενισμός του ακατέργαστου 
ταλλελαίου

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/357



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

ex 3805 Αιθέριο έλαιο που προκύπτει 
κατά την κατεργασία των 
ξύλων για την παρασκευή 
χαρτόμαζας με θειικό άλας, 
καθαρισμένο 

(α) ΛΑΧ 
Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενι 
σμό ακατέργαστου αιθερίου ελαίου 
το οποίο προκύπτει από την κατεργα 
σία των ξύλων για την παρασκευή 
χαρτόμαζας με θειικό άλας 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγε 
νισμό ακατέργαστου αιθερίου 
ελαίου το οποίο προκύπτει από την 
κατεργασία των ξύλων για την 
παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό 
άλας 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

3806 30 Γόμες-εστέρες (α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ρητινικά οξέα 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ρητινικά οξέα 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική 
πισσάσφαλτος) 

(α) ΛΑΧ 
Απόσταξη ξυλόπισσας 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Απόσταξη ξυλόπισσας 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

3809 10 Προϊόντα για το κολλάρισμα 
ή το τελείωμα, επιταχυντές 
βαφής ή προσκόλλησης χρω 
στικών υλών και άλλα προϊ 
όντα και παρασκευάσματα 
(π.χ. είδη για κολλάρισμα 
παρασκευασμένα και παρα 
σκευάσματα σταθεροποιητικά 
της βαφής), των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στην κλω 
στοϋφαντουργία, στη βιομη 
χανία του χαρτιού, στη βιομη 
χανία του δέρματος ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού: με 
βάση αμυλώδεις ύλες 

α) ΛΑΧ 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/358 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

3823 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυ 
λικά βιομηχανικά. Όξινα 
λάδια από εξευγενισμό (ραφι 
νάρισμα). Λιπαρές βιομηχανι 
κές αλκοόλες 

α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων υλών της κλάσης 3823 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων υλών της κλάσης 3823 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

3824 60 Σορβιτόλη άλλη από εκείνη 
της διάκρισης 2905 44 

α) ΛΑΧ 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
διάκρισης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος και εκτός από τις ύλες 
της διάκρισης 2905 44. Ωστόσο, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες 
της ίδιας διάκρισης με εκείνη του 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
διάκρισης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος και εκτός από τις ύλες 
της διάκρισης 2905 44. Ωστόσο, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες 
της ίδιας διάκρισης με εκείνη του 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουρ 
γήματα από αυτές τις ύλες, 
εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3907 - Συμπολυμερή, από πολυαν 
θρακικά άλατα και συμπο 
λυμερή του ακρυλονιτρι 
λίου βουταδιενίου στυρο 
λίου (ABS) 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 5 ) 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης 
με εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος ( 5 ) 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/359



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

- Πολυεστέρες (α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή από πολυανθρακική 
τετραβρωμο(δισφαινόλη Α) 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή από πολυανθρακική 
τετραβρωμο(δισφαινόλη Α) 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3920 Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομε 
ρούς 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από θερμοπλαστικό άλας, 
που είναι συμπολυμερές αιθυλενίου 
και μεθακρυλικού οξέος μερικώς 
εξουδετερωμένου με ιόντα μετάλλων, 
κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και 
νατρίου 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από θερμοπλαστικό 
άλας, που είναι συμπολυμερές 
αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος 
μερικώς εξουδετερωμένου με ιόντα 
μετάλλων, κατά κύριο λόγο ψευ 
δαργύρου και νατρίου 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 3921 Επιμεταλλωμένες ταινίες από 
πλαστικές ύλες 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από πολυεστερικές ταινίες 
υψηλής διαφάνειας, πάχους μικρότε 
ρου από 23 μ ( 6 ) 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από πολυεστερικές ται 
νίες υψηλής διαφάνειας, πάχους 
μικρότερου από 23 μ ( 6 ) 
ή 
Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και τεχνουργή 
ματα από καουτσούκ, εκτός 
από: 

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

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή 
μεταχειρισμένα, από καου 
τσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή 
κοίλα, πέλματα επισώτρων με 
πιεσμένο αέρα και εσωτερικές 
προστατευτικές ταινίες ελαστι 
κών (τιράντες), από καου 
τσούκ:

EL L 343/360 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

- Επίσωτρα αναγομωμένα, 
συμπαγή ή κοίλα, από 
καουτσούκ 

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων 

– Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4011 και 4012. 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν 
υπερβαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνο 
δέρματα), εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

4101 έως 4103 Δέρματα ακατέργαστα βοοει 
δών (στα οποία περιλαμβάνο 
νται και των βουβαλιών) ή 
μονόπλων (νωπά ή αλατισμέ 
να, αποξεραμένα, διατηρημένα 
με ασβέστη, με άλλα διατηρη 
τικά διαλύματα ή αλλιώς δια 
τηρημένα, αλλά όχι δεψα 
σμένα ούτε περγαμηνοειδή, 
ούτε παρασκευασμένα με 
άλλο τρόπο), έστω και απο 
τριχωμένα ή σχισμένα κατά 
μήκος. Δέρματα ακατέργαστα 
προβατοειδών (νωπά ή αλατι 
σμένα, αποξεραμένα, διατηρη 
μένα με ασβέστη, με άλλα 
διατηρητικά διαλύματα ή 
αλλιώς διατηρημένα, αλλά 
όχι δεψασμένα ούτε περγαμη 
νοειδή ούτε παρασκευασμένα 
με άλλο τρόπο), έστω και 
αποτριχωμένα ή σχισμένα 
κατά μήκος, άλλα από εκείνα 
που αποκλείονται στη σημεί 
ωση 1 στοιχείο γ) του κεφα 
λαίου 41. Άλλα δέρματα ακα 
τέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, 
αποξεραμένα, διατηρημένα με 
ασβέστη, με άλλα διατηρητικά 
διαλύματα ή αλλιώς διατηρη 
μένα, αλλά όχι δεψασμένα 
ούτε περγαμηνοειδή, ούτε 
παρασκευασμένα με άλλο 
τρόπο), έστω και αποτριχω 
μένα ή σχισμένα κατά μήκος, 
άλλα από εκείνα που αποκλεί 
ονται στη σημείωση 1 στοι 
χεία β) ή γ) του κεφαλαίου 
41 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

4104 έως 4106 Δέρματα δεψασμένα ή μη 
κατεργασμένα, αποτριχωμένα, 
έστω και σχισμένα κατά 
μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρα 
σκευασμένα 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/361



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

4107, 4112, 
4113 

Δέρματα παρασκευασμένα 
μετά τη δέψη ή μετά την απο 
ξήρανση 

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

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα. 
Είδη σελοποιίας και λοιπού 
εξοπλισμού για όλα τα ζώα. 
Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού 
και παρόμοια. Τεχνουργήματα 
από έντερα (άλλα από μεταξό 
τριχες αλιείας (μεσσηνέζες)) 

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

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

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

4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα 
(στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κεφάλια, ουρές, πόδια 
και άλλα κομμάτια που μπο 
ρούν να χρησιμοποιηθούν 
στην κατασκευή γουνοδερμά 
των), άλλα από τα ακατέργα 
στα δέρματα των κλάσεων 
4101, 4102 ή 4103 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή 
κατεργασμένα που έχουν 
συναρμολογηθεί: 

- Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, 
σταυροί και παρόμοιες μορ 
φές 

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

- Άλλα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνο 
δέρματα 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της 
ένδυσης και άλλα αντικείμενα 
από γουνοδέρματα 

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνο 
δέρματα της κλάσης 4302 

ex κεφάλαιο 44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και 
τεχνουργήματα από ξύλο, 
εκτός από: 

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

EL L 343/362 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκη 
μένη κατά μήκος, κομμένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πάχους που υπερβαίνει τα 
6 mm, πλανισμένη, λειασμένη 
με ελαφρόπετρα ή κολλημένη 
με εγκάρσια συνένωση 

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση 

ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που λαμβάνονται με 
τεμαχισμό ξυλείας σε απανω 
τές στρώσεις) και φύλλα 
πολύστρωτα αντικολλητά 
(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, πλανι 
σμένη, λειασμένη με ελαφρό 
πετρα ή κολλημένη με εγκάρ 
σια συνένωση 

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια 
συνένωση 

ex 4410 έως 
ex 4413 

Πήχεις από απλό ξύλο ή με 
γλυφές για έπιπλα, πλαίσια 
καλούπια, εσωτερικό διάκο 
σμο, ηλεκτρικούς αγωγούς 
και παρόμοια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές 

ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφά 
σια, κύλινδροι και παρόμοια 
είδη συσκευασίας από ξύλο 

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές δια 
στάσεις 

ex 4418 - Τεχνουργήματα ξυλουργι 
κής και τεμάχια σκελετών 
για οικοδομές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται κυψελώδεις πλάκες-διαφράγ 
ματα, πέταυρα (shingles και shakes) 

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

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές 

ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για 
σπίρτα· ξυλόπροκες υποδημα 
τοποιίας 

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

Κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα 
από φελλό 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/363



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτι 
κής και καλαθοποιίας 

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

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις ύλες. 
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύ 
κλωση (απορρίμματα και απο 
κόμματα) 

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

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

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

Κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών 
οίκων, του τύπου ή άλλων 
βιομηχανιών που ασχολούνται 
με τις γραφικές τέχνες. Κεί 
μενα χειρόγραφα ή δακτυλο 
γραφημένα και σχέδια 

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

ex κεφάλαιο 50 Μετάξι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

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 χτε 
νισμένα 

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού 

5004 έως 
ex 5006 

Νήματα από μετάξι και 
νήματα από απορρίμματα 
από μετάξι 

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση ή στρίψιμο ( 7 ) 

5007 Υφάσματα από μετάξι ή από 
απορρίμματα από μετάξι: 

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση φυσικών και/ή 
τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώ 
θηση τεχνητών συνεχών ινών ή 
στρίψιμο, συνοδευόμενη σε κάθε 
περίπτωση από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή

EL L 343/364 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 ) 

ex κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποι 
ότητας ή χονδροειδείς. 
Νήματα και υφάσματα από 
χοντρότριχες, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας ή χονδρο 
ειδείς ή από χοντρότριχες χαί 
της 

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση ( 7 ) 

5111 έως 5113 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας ή χονδρο 
ειδείς ή από χοντρότριχες χαί 
της: 

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών 
και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση 
τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε 
περίπτωση συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 )

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/365



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

5204 έως 5207 Νήματα από βαμβάκι Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση ( 7 ) 

5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι: (α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση φυσικών και/ή 
τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώ 
θηση τεχνητών συνεχών ινών ή 
στρίψιμο, συνοδευόμενη σε κάθε 
περίπτωση από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή 
επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 ) 

ex κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. 
Νήματα από χαρτί και υφά 
σματα από νήματα από χαρτί, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

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

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση ( 7 )

EL L 343/366 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

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

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση φυσικών και/ή 
τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώ 
θηση τεχνητών συνεχών ινών ή 
στρίψιμο, συνοδευόμενη σε κάθε 
περίπτωση από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή 
επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 ) 

5401 έως 5406 Νήματα μονόινα και νήματα 
για ράψιμο από συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, συνεχείς 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση 
φυσικών ινών ( 7 ) 

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

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών 
και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση 
τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε 
περίπτωση συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή 
επίχριση 
ή 
Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα συνο 
δευόμενο από ύφανση υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία των νημάτων 
που δεν έχουν υποβληθεί σε στρί 
ψιμο/τεξτουράρισμα δεν υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/367



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 ) 

5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

Εξώθηση τεχνητών ινών 

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

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση ( 7 ) 

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

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών 
και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση 
τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε 
περίπτωση συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή 
επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 )

EL L 343/368 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφά 
σματα μη υφασμένα. Νήματα 
ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και 
χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινο 
ποιίας, εκτός από: 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση 
φυσικών ινών 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση ( 7 ) 

5602 Πιλήματα, έστω και εμποτι 
σμένα, επιχρισμένα, επικαλυμ 
μένα ή με απανωτές στρώσεις: 

- - Πιλήματα που γίνονται με 
βελονάκι 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος, 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται: 
— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, 
— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή 
— δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, 
εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω 
των 9 decitex, 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση των πιλημάτων από φυσικές 
ίνες ( 7 ) 

- - Άλλα Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος, 
ή 
Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση άλλων πιλημάτων από φυσι 
κές ίνες ( 7 ) 

5603 Υφάσματα μη υφασμένα, έστω 
και εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις 

(α) ΛΑΧ 
Κάθε διεργασία χωρίς ύφανση, περι 
λαμβανομένης της διάτρησης με 
βελόνες 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση 
φυσικών ινών συνοδευόμενη από 
τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως η διά 
τρηση με βελόνες 

5604 Νήματα και σχοινιά από 
καουτσούκ, επικαλυμμένα με 
υφαντικά. Υφαντικά νήματα, 
λουρίδες και παρόμοιες μορ 
φές των κλάσεων 5404 ή 
5405, εμποτισμένα, επιχρι 
σμένα, επικαλυμμένα ή επεν 
δυμένα με καουτσούκ ή πλα 
στική ύλη: 

- - Νήματα και σχοινιά από 
καουτσούκ, επικαλυμμένα 
με υφαντικές ύλες 

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με 
υφαντικές ύλες

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/369



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

- - Άλλα Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση 
φυσικών ινών ( 7 ) 

5605 Μεταλλικές κλωστές και 
νήματα επιμεταλλωμένα, έστω 
και περιτυλιγμένα με άλλα 
νήματα από υφαντικές ίνες, 
που αποτελούνται από υφα 
ντικά νήματα, λουρίδες ή 
παρόμοιες μορφές των κλά 
σεων 5404 ή 5405, συνδυα 
σμένα με μέταλλο με μορφή 
νημάτων, λουρίδων ή σκόνης 
ή επικαλυμμένα με μέταλλο 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση 
μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ( 7 ) 

5606 Νήματα περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές 
ίνες, λουρίδες και παρόμοιες 
μορφές των κλάσεων 5404 ή 
5405 περιτυλιγμένα με 
νήματα από υφαντικές ίνες, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 
5605 και άλλα από τα 
νήματα από χοντρότριχες χαί 
της και ουράς μονόπλων ή 
βοοειδών περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές 
ίνες. Νήματα σενίλλης (στα 
οποία περιλαμβάνονται τα 
νήματα από χνούδια σενίλ 
λης). Νήματα με την ονομα 
σία «αλυσιδίτσα» 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση 
μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών 
ή 
Νηματοποίηση συνοδευόμενη από φλοκάρισμα 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ( 7 ) 

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες: 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνη 
τών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Κατασκευή από νήματα κοκκοφοίνικα ή σιζάλ ή γιούτας 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 
ή 
Κατασκευή θυσάνων συνοδευόμενη από βαφή ή τύπωση 
Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως η 
διάτρηση με βελόνες ( 7 ) 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται: 
— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, 
— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή 
— δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, 
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 υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υφάσματος γιούτας ως υποθέματος

EL L 343/370 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Ex κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές 
φουντωτές επιφάνειες. Δαντέ 
λες. Είδη επίστρωσης. Είδη 
ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα, 
εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο του 
λάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύ 
κανση, μερσερισμός, θερμική σταθε 
ροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρι 
σμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτι 
σμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχι 
σμών, κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), εφόσον η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών 
και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση 
τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε 
περίπτωση συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή 
φλοκάρισμα ή επίχριση 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από 
βαφή ή τύπωση 
ή 
Βαφή νήματος συνοδευόμενη από 
ύφανση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 ) 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ται 
νίες ή σε αυτοτελή διακοσμη 
τικά σχέδια 

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

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με 
κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, 
των τύπων που χρησιμοποι 
ούνται για τη βιβλιοδεσία, 
χαρτοδεσία, κατασκευή 
θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. 
Υφάσματα για ιχνογράφηση 
ή διαφανή για το σχέδιο. 
Υφάσματα παρασκευασμένα 
για τη ζωγραφική. Υφάσματα 
που έχουν σκληρυνθεί με 
γομάρισμα και παρόμοια υφά 
σματα των τύπων που χρησι 
μοποιούνται για την πιλοποιία 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/371



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

5902 Φύλλα υφασμένα για επίσω 
τρα με πεπιεσμένο αέρα, που 
λαμβάνονται από νήματα 
υψηλής αντοχής από νάιλον 
ή από άλλα πολυαμίδια, 
πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκό 
ζης: 

- - Που περιέχουν όχι περισ 
σότερο από 90 % κατά 
βάρος υφαντικές ύλες 

Ύφανση 

- - Άλλα Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από ύφανση 

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

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποί 
ηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατερ 
γασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμέ 
νοι. Επενδύσεις δαπέδων που 
αποτελούνται από επίχρισμα 
ή επικάλυμμα που εφαρμόζε 
ται πάνω σε υπόθεμα από 
υφαντική ύλη, έστω και κομ 
μένες 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση ( 7 ) 

5905 Επενδύσεις τοίχων από υφα 
ντικές ύλες: 

- - Εμποτισμένες, επιχρισμέ 
νες, επικαλυμμένες ή με 
επάλληλες στρώσεις από 
καουτσούκ, πλαστικές ή 
άλλες ύλες 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 

- - Άλλα Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνη 
τών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 
ή

EL L 343/372 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποί 
ηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατερ 
γασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ( 7 ): 

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

- - Υφάσματα πλεκτά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνη 
τών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από πλέξιμο 
ή 
Πλέξιμο συνοδευόμενο από βαφή ή από επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο ( 7 ) 

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

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από ύφανση 

- - Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από ύφανση 

5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. 
Υφάσματα ζωγραφισμένα για 
σκηνικά θεάτρων, παραπετά 
σματα εργαστηρίων ή για ανά 
λογες χρήσεις 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή από επίχριση 
ή 
Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση 
ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποί 
ηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή 
και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατερ 
γασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/373



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

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

- - Αμίαντα φωτισμού, εμπο 
τισμένα 

Κατασκευή από σωληνοειδή πλεκτά υφάσματα 

- - Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

5909 έως 5911 Υφάσματα και είδη από υφα 
ντικές ύλες για βιομηχανική 
χρήση: 

- - Δίσκοι και κορόνες στίλ 
βωσης εκτός των εκ πιλή 
ματος της κλάσης 5911 

Ύφανση 

- - Υφάσματα σε μορφή πιλη 
μάτων ή μη, έστω και 
εμποτισμένα ή επιχρισμέ 
να, των τύπων που χρησι 
μοποιούνται συνήθως 
στην κατασκευή χαρτιού 
ή σε άλλες τεχνικές χρή 
σεις, σωληνοειδή ή ατέρ 
μονα, με απλούς ή πολλα 
πλούς στήμονες και/ή 
κρόκους ή υφασμένα 
κατά τρόπο επίπεδο, 
αλλά με πολλαπλούς στή 
μονες και/ή κρόκους της 
κλάσης 5911 

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ( 7 ) 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματο 
ποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή 
τεχνητών ινών σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενη από ύφανση 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή 
επίχριση 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο τακατωτέρω νήματα: 
— νήματα κοκοφοίνικα, 
— νήματα από πολυτετραφθοροαι 

θυλένιο ( 12 ), 
— νήματα πολύινα από πολυαμί 

δια, στριμμένα και επιχρισμένα, 
εμποτισμένα ή καλυμμένα με 
φαινολική ρητίνη, 

— νήματα από συνθετικές υφαντι 
κές ίνες από αρωματικά πολυα 
μίδια λαμβανόμενα με πολυ 
συμπύκνωση μ-φαινυλενοδιαμί 
νης και ισοφθαλικού οξέος, 

— νήματα μονόινα από πολυτετρα 
φθοροαιθυλένιο ( 12 ),

EL L 343/374 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

— νήματα από συνθετικές υφαντι 
κές ίνες από πολυ(π-φαινυλενο 
τερεφθαλαμίδιο), 

— νήματα από ίνες από γυαλί, επι 
χρισμένα με φαινολική ρητίνη 
και περιτυλιγμένα με ακρυλικό 
νήμα ( 14 ), 

— νήματα μονόινα από συμπολυε 
στέρα που αποτελείται από έναν 
πολυεστέρα και μια ρητίνη 
τερεφθαλικού οξέος, 1,4-κυκλο 
εξανοδιαιθανόλη και ισοφθαλικό 
οξύ 

- - Άλλα Εξώθηση νημάτων από συνεχείς τεχνητές ίνες ή νηματοποίηση μη συνεχών 
φυσικών ή τεχνητών ινών, συνοδευόμενη από ύφανση ( 7 ) 
ή 
Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση 

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

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα 
ενδύματος, πλεκτά: 

- - Προερχόμενα από ραφή ή 
άλλη συναρμολόγηση δύο 
ή περισσότερων τεμαχίων 
πλεκτών υφασμάτων που 
έχουν προηγουμένως 
κοπεί ή παράγονται απευ 
θείας σε διάφορα σχήματα 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύφασμα 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανο 
μένης της κοπής) ( 7 ) ( 9 ) 

- - Άλλα Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση νημά 
των από συνεχείς τεχνητές ίνες, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από 
πλέξιμο (πλέξιμο για τη μορφοποίηση προϊόντων) 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο (πλέξιμο για τη 
μορφοποίηση προϊόντων) ( 7 )

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/375



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Ex κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα 
ενδύματος, άλλα από τα πλε 
κτά, εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύφασμα 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση 
(περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Σύνθεση της οποίας προηγείται 
τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 
ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 
λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλαν 
δράρισμα, κατεργασία για την 
αντοχή στη συστολή και στο τσα 
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 
επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 
για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερ 
βαίνει το 47,5 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος ( 7 ) ( 9 ) 

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

Ενδύματα για γυναίκες, κορί 
τσια και βρέφη και άλλα 
συμπληρώματα ενδύματος 
για βρέφη, κεντημένα 

(α) ΛΑΧ 
Εφαρμόζεται ο κανόνας του κεφαλαί 
ου 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση 
(περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη 
κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος ( 9 ) ( 9 ) 

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

- - Προερχόμενα από ραφή ή 
άλλη συναρμολόγηση δύο 
ή περισσότερων τεμαχίων 
πλεκτών υφασμάτων που 
έχουν προηγουμένως 
κοπεί ή παράγονται απευ 
θείας σε διάφορα σχήματα 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύφασμα 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανο 
μένης της κοπής) ( 7 ) ( 10 ) 

- Άλλα Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση νημά 
των από συνεχείς τεχνητές ίνες, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από 
πλέξιμο (πλέξιμο για τη μορφοποίηση προϊόντων) 
ή 
Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο (πλέξιμο για τη 
μορφοποίηση προϊόντων) ( 10 )

EL L 343/376 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex 6210 και 
ex 6216 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από 
υφάσματα επικαλυμμένα με 
φύλλο πολυεστέρα επαργιλω 
μένου 

(α) ΛΑΧ 
Εφαρμόζεται ο κανόνας του κεφαλαί 
ου 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση 
(περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι 
η αξία του χρησιμοποιούμενου μη 
επιχρισμένου υφάσματος δεν υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος, συνοδευόμενη 
από σύνθεση (περιλαμβανομένης της 
κοπής) ( 9 ) 

6213 και 6214 Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, 
σάλια, σάρπες, μαντίλια του 
λαιμού (φουλάρια), καλύμ 
ματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, 
βέλα και βελάκια και παρό 
μοια είδη: 

- - Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ( 9 ) 
ή 
Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχι 
στον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, 
μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατερ 
γασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτι 
σμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπω 
μένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος ( 7 ) ( 9 ) 

- - Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχι 
στον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, 
μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατερ 
γασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτι 
σμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών 
λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπω 
μένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος ( 7 ) ( 9 ) 

6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα 
ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων 
ή συμπληρωμάτων ενδύματος, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 
6212:

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/377



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

- - Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ( 9 ) 

- - Αντιπυρικός εξοπλισμός 
από υφάσματα επικαλυμ 
μένα με φύλλο πολυε 
στέρα επαργιλωμένου 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής) 
ή 
Επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη 
επιχρισμένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος, συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της 
κοπής) ( 9 ) 

- - Εσωτερικές επενδύσεις για 
περιλαίμια και μανικέτια, 
κομμένες 

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

- - Άλλα (α) ΛΑΧ 
Εφαρμόζεται ο κανόνας του κεφαλαί 
ου 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση 
(περιλαμβανομένης της κοπής) ( 9 ) 

Ex κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά 
είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρι 
σμένα ενδύματα και άλλα 
μεταχειρισμένα είδη και 
ράκη, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρε 
βατιού κ.λπ., κουρτίνες κ λπ., 
άλλα είδη επίπλωσης: 

- - Από πιλήματα, από μη 
υφασμένα υφάσματα 

(α) ΛΑΧ 
Κάθε διεργασία χωρίς ύφανση, συμπε 
ριλαμβανομένης της διάτρησης με 
βελόνα, συνοδευόμενη από σύνθεση 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής) 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση 
φυσικών ινών, συνοδευόμενη σε 
κάθε περίπτωση από διεργασία χωρίς 
ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνα, και σύνθεση 
(συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) ( 7 ) 

- - Άλλα: 

- - – Κεντημένα Ύφανση ή πλέξιμο συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) 
ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ( 9 ) ( 11 ) 

- - – Άλλα Ύφανση ή πλέξιμο συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής)

EL L 343/378 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευα 
σίας 

(α) ΛΑΧ 
Ύφανση ή πλέξιμο και σύνθεση (συ 
μπεριλαμβανομένης της κοπής) ( 7 ) 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματο 
ποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή 
τεχνητών ινών, συνοδευόμενη από 
ύφανση ή πλέξιμο και σύνθεση 
(συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) ( 7 ) 

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

- - Από μη υφασμένα υφά 
σματα 

(α) ΛΑΧ 
Κάθε διεργασία χωρίς ύφανση, συμπε 
ριλαμβανομένης της διάτρησης με 
βελόνα, συνοδευόμενη από σύνθεση 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής) 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Εξώθηση τεχνητών ινών ή φυσικών 
ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περί 
πτωση από οποιεσδήποτε τεχνικές 
χωρίς ύφανση συμπεριλαμβανομένης 
της διάτρησης με βελόνα 

- - Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) ( 7 ) ( 9 ) 
ή 
Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη 
επιχρισμένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος, συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) 

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

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

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

(α) ΛΑΧ 
Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέ 
πει να είναι σύμφωνο με τον κανόνα 
που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν 
συμπεριλαμβανόταν στο σύνολο. 
Ωστόσο, μπορούν να ενσωματώνονται 
και μη καταγόμενα είδη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 25 % της 
τιμής εργοστασίου του συνόλου 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τον 
κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο 
δεν συμπεριλαμβανόταν στο σύνολο. 
Ωστόσο, μπορούν να ενσωματώνο 
νται και μη καταγόμενα είδη, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % 
της τιμής εργοστασίου του συνόλου

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/379



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Ex κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανά 
λογα είδη. Μέρη των ειδών 
αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τα συναρμολογη 
μένα τμήματα της κλάσης 6406 που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των 
υποδημάτων, στερεωμένα πάνω στο εσωτερικό πέλμα ή σε άλλα κατασκευα 
στικά στοιχεία του πέλματος 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία 
περιλαμβάνονται τα πάνω 
τμήματα έστω και προσαρμο 
σμένα σε πέλματα άλλα από 
τα εξωτερικά πέλματα). Εσω 
τερικά κινητά πέλματα, υπο 
φτέρνια και παρόμοια κινητά 
είδη. Γκέτες, περιβλήματα της 
κνήμης κάθε είδους και παρό 
μοια είδη και τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη 
αυτών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

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

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

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

ex κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρ 
μαρυγία ή ανάλογες ύλες, 
εκτός από: 

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

ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό ή 
συσσωματωμένο σχιστόλιθο 

Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστόλιθο 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

EL L 343/380 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυ 
γία, στα οποία περιλαμβάνο 
νται και ο συσσωματωμένος 
ή ανασχηματισμένος μαρμα 
ρυγίας, έστω και πάνω σε 
υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι 
ή άλλες ύλες 

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του 
συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) 

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής (α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

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

7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 
7004 ή 7005, κυρτωμένο, 
με λοξοκομμένα άκρα, χαραγ 
μένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή 
αλλιώς κατεργασμένο, αλλά 
μη πλαισιωμένο ούτε συνδυα 
σμένο με άλλες ύλες: 

- Πλάκες από γυαλί (υπο 
στρώματα), επικαλυμμένες 
με στρώμα διηλεκτρικού 
μετάλλου, ημιαγώγιμες 
σύμφωνα με τα πρότυπα 
του SEMII ( 8 ) 

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

- Άλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/381



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέ 
ζια, μαγειρείου, καλλωπιστη 
ρίου, γραφείου, εσωτερικής 
διακόσμησης διαμερισμάτων 
ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα 
από εκείνα των κλάσεων 
7010 ή 7018 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 
ή 
Διακόσμηση με το χέρι (εκτός από τη μεταξογραφική τύπωση) αντικειμένων 
από γυαλί φυσούμενο με το χέρι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
των χρησιμοποιούμενων γυάλινων αντικειμένων δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

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

Κατασκευή από: 
— φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) ή νήματα, μη χρωμα 

τιστά, κομμένα ή μη και 
— υαλοβάμβακα 

ex κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή καλ 
λιέργειας, πολύτιμες και ημι 
πολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, 
πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα και τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές. Απομιμή 
σεις κοσμημάτων. Νομίσματα, 
εκτός από: 

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

7106, 7108 και 
7110 

Πολύτιμα μέταλλα: 

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

- Σε ημικατεργασμένη μορφή 
ή σε μορφή σκόνης 

Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα 

ex 7107, 
ex 7109 και 
ex 7111 

Μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα, ημικατερ 
γασμένα 

Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος

EL L 343/382 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα, μη επιχρυσωμένα ούτε επαρ 
γυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των 
υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 72 Σίδηρος και χάλυβας, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο 
ή από όχι σε κράμα χάλυβες 

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

7208 έως 7216 Πλατέα προϊόντα έλασης, 
ράβδοι, είδη με καθορισμένη 
μορφή από σίδηρο ή από όχι 
σε κράμα χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές ή ημιτελείς ύλες 
της κλάσης 7206 ή 7207 

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από 
όχι σε κράμα χάλυβες 

Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 

7218 91 και 
7218 99 

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

7219 έως 7222 Πλατέα προϊόντα έλασης, 
ράβδοι, είδη με καθορισμένη 
μορφή από ανοξείδωτους 
χάλυβες 

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

7223 Σύρματα από ανοξείδωτους 
χάλυβες 

Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7218 

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

7225 έως 7228 Πλατέα προϊόντα έλασης, 
χοντρόσυρμα (fil machine) 
που έχει ελαθεί σε θερμή 
κατάσταση είδη με καθορι 
σμένη μορφή από άλλα χαλυ 
βοκράματα· ράβδοι κοίλες για 
γεωτρήσεις από χαλυβοκρά 
ματα ή από όχι σε κράμα 
χάλυβες 

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

7229 Σύρματα από άλλα χαλυβο 
κράματα 

Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7224 

ex κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7207

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/383



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών γραμμών, 
από σίδηρο ή χάλυβα: σιδη 
ροτροχιές, αντιτροχιές και 
οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, 
καρδιές διασταυρώσεων, 
ράβδοι χειρισμού των κλει 
διών και άλλα στοιχεία δια 
σταύρωσης ή αλλαγής τρο 
χιών, στρωτήρες, συνδετήρες, 
στηρίγματα, σφήνες, πλάκες 
στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, 
πλάκες και ράβδοι για τη 
ρύθμιση του πλάτους και 
άλλα τεμάχια ειδικά κατα 
σκευασμένα για την τοποθέτη 
ση, τη σύζευξη ή τη στερέωση 
των σιδηροτροχιών 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

7304, 7305 και 
7306 

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

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

ex 7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, 
αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των χρησιμοποιούμενων σφυρή 
λατων ημικατεργασμένων μετάλλων δεν υπερβαίνει το 35 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

7308 Κατασκευές και μέρη κατα 
σκευών (π.χ. γέφυρες και στοι 
χεία γεφυρών, υδροφραχτικές 
πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύ 
λοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες 
και παράθυρα και τα πλαίσιά 
τους, περβάζια και κατώφλια, 
φράγματα, κιγκλιδώματα), 
από σίδηρο ή χάλυβα, με 
εξαίρεση τις προκατασκευές 
της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, 
ράβδοι, είδη με καθορισμένη 
μορφή, σωλήνες και παρό 
μοια, από σίδηρο ή χάλυβα, 
προετοιμασμένα για να χρησι 
μοποιηθούν σε κατασκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται συγκολλημένα είδη με 
καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 

ex 7315 Αλυσίδες αντιολισθητικές Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλά 
σης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα 
από χαλκό, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

7403 Χαλκός καθαρισμένος και 
κράματα χαλκού σε ακατέργα 
στη μορφή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

EL L 343/384 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα 
από νικέλιο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορ 
φή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από 
αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτό 
νι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια 
υποθέματα), με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη 
περιλαμβανομένου του υποθέ 
ματος) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 7606 

Κεφάλαιο 77 Προορίζεται για ενδεχόμενη 
μελλοντική χρησιμοποίηση 
στο Εναρμονισμένο Σύστημα 

ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα 
από μόλυβδο, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη 
μορφή: 

- Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται απορρίμματα και θραύ 
σματα της κλάσης 7802 

Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργή 
ματα από ψευδάργυρο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργή 
ματα από κασσίτερο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμο 
μεταλλουργικές συνθέσεις. 
Τεχνουργήματα από τις ύλες 
αυτές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

ex κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές εργα 
λείων, είδη μαχαιροποιίας, 
κουτάλια και πιρούνια, από 
κοινά μέταλλα. Μέρη των 
ειδών αυτών, από κοινά 
μέταλλα, εκτός από: 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/385



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, 
των κλάσεων 8202 μέχρι 
8205, συσκευασμένα σε 
σύνολα για τη λιανική πώλη 
ση 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 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 εργοστασίου του 
προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται λεπίδες και λαβές μαχαιριών 
από κοινά μέταλλα 

8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. 
κουρευτικές μηχανές, σχιστή 
ρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαί 
ρια κρεοπωλών ή κουζίνας 
και χαρτοκόπτες), Εργαλεία 
και συλλογές εργαλείων για 
την περιποίηση των χεριών ή 
των ποδιών (στα οποία περι 
λαμβάνονται και οι λίμες για 
τα νύχια) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Εντούτοις, μπορούν να χρησιμοποιούνται λαβές από κοινά μέταλλα 

8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, 
ξαφριστήρια, σπάτουλες για 
το σερβίρισμα των γλυκισμά 
των, μαχαίρια ειδικά για τα 
ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπί 
δες για τη ζάχαρη και παρό 
μοια είδη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Εντούτοις, μπορούν να χρησιμοποιούνται λαβές από κοινά μέταλλα 

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

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

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8302, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex 8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη 
διακόσμησης, από κοινά 
μέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8306, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/386 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

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

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

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

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

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

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβα 
σίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία 
για τη μετακίνηση που είναι 
εφοδιασμένα με διάταξη ανύ 
ψωσης 

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

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

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά 
ηλεκτρικά και τα μέρη τους. 
Συσκευές εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής 
εικόνων και ήχου για την 
τηλεόραση και μέρη και εξαρ 
τήματα των συσκευών αυτών, 
εκτός από: 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/387



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

8501, 8502 Ηλεκτροκινητήρες και ηλε 
κτρογεννήτριες. Συγκροτή 
ματα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος και μετατροπείς 
στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8503 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8503 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8513 Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, 
που προορίζονται να λειτουρ 
γούν με τη δική τους πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με 
στήλες, συσσωρευτές, ηλε 
κτρομαγνητικές διατάξεις), 
άλλες από τις συσκευές φωτι 
σμού της κλάσης 8512 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8519 Συσκευές εγγραφής και ανα 
παραγωγής ήχου 

α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8522 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8522 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής βιντεοφωνικές, έστω 
και με ενσωματωμένο δέκτη 
βιντεοφωνικών σημάτων 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8522 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8522 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/388 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

8523 Δίσκοι, ταινίες, μη διαγραφό 
μενες διατάξεις αποθήκευσης 
στερεάς κατάστασης με ημια 
γωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart 
cards) και άλλα υποθέματα 
για την εγγραφή ήχου ή για 
ανάλογες εγγραφές, έστω και 
εγγεγραμμένα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι 
μήτρες και τα γαλβανισμένα 
εκμαγεία για την κατασκευή 
των δίσκων, εκτός από τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37. 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8525 Συσκευές εκπομπής για τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, 
έστω και με ενσωματωμένη 
συσκευή λήψης ή συσκευή 
εγγραφής ή αναπαραγωγής 
ήχου. Συσκευές λήψης εικό 
νων για την τηλεόραση, 
ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές και βιντεοκάμερες 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και 
ραδιοβόλισης (ραντάρ), 
συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας 
και συσκευές ραδιοτηλεχειρι 
σμού 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8527 Συσκευές λήψης για τη 
ραδιοφωνία, έστω και συνδυα 
σμένες, στο ίδιο περίβλημα, 
με συσκευή εγγραφής ή ανα 
παραγωγής ήχου ή ωρολο 
γιακή συσκευή 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/389



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

8528 Οθόνες απεικόνισης και 
συσκευές προβολής, που δεν 
ενσωματώνουν δέκτες τηλεό 
ρασης. Δέκτες τηλεόρασης με 
ενσωματωμένη ή μη συσκευή 
λήψης για τη ραδιοφωνία ή 
συσκευή εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής ήχου ή εικόνας 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8529 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8535 έως 8537 Συσκευές και διατάξεις για τη 
διακοπή, κατανομή, προστα 
σία, διακλάδωση, συναρμογή 
ή σύνδεση των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων. Σύνδεσμοι για 
οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώ 
δια οπτικών ινών. Πίνακες, 
πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, 
κιβώτια και άλλες βάσεις, για 
τον έλεγχο ή τη διανομή του 
ρεύματος 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8538 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος και την κλάση 8538 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8540 11 και 
8540 12 

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

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 8542 31, 
ex 8542 32, 
ex 8542 33, 
ex 8542 39 

Ολοκληρωμένα μονολιθικά 
κυκλώματα 

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

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα ομοα 
ξονικά καλώδια) και άλλοι 
αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση 
(έστω και βερνικωμένα ή ανο 
δικώς οξειδωμένα), εφοδια 
σμένα ή όχι με τεμάχια σύν 
δεσης. Καλώδια από οπτικές 
ίνες, που αποτελούνται από 
ίνες επενδυμένες καθεμία 
χωριστά, έστω και αν φέρουν 
ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι 
εφοδιασμένα με τεμάχια σύν 
δεσης 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/390 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, 
ψήκτρες από άνθρακα, άνθρα 
κες για λαμπτήρες ή ηλεκτρι 
κές στήλες και άλλα είδη από 
γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με 
ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρι 
κές χρήσεις 

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

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για 
ηλεκτρική χρήση 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8547 Τεμάχια μονωτικά, που αποτε 
λούνται στο σύνολό τους από 
μονωτικές ύλες ή που περι 
λαμβάνουν απλά μεταλλικά 
τεμάχια συναρμολόγησης 
(π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) 
συναρμολογημένα στη μάζα, 
για μηχανές, συσκευές ή ηλε 
κτρικές εγκαταστάσεις, άλλα 
από τους μονωτήρες της κλά 
σης 8546. Μονωτικοί σωλή 
νες και τα συνδετικά τεμάχιά 
τους, από κοινά μέταλλα, που 
έχουν μονωθεί εσωτερικά 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8548 Απορρίμματα και υπολείμ 
ματα στηλών, συστοιχιών στη 
λών και ηλεκτρικών συσσω 
ρευτών. Χρησιμοποιημένες 
στήλες και συστοιχίες στηλών 
και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρι 
κοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά 
μέρη μηχανών ή συσκευών 
που δεν κατονομάζονται ή 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
παρόν κεφάλαιο 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδη 
ροδρομικές ή τροχιοδρομικές 
γραμμές και τα μέρη τους. 
Εξαρτήματα και τεμάχια στε 
ρέωσης σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών γραμμών και 
τα μέρη τους. Μηχανικές 
συσκευές (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι ηλεκτρο 
μηχανικές) σηματοδότησης 
για τις γραμμές συγκοινωνιών. 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/391



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

ex κεφάλαιο 87 Οχήματα εκτός από το σιδη 
ροδρομικό ή τροχιοδρομικό 
τροχαίο υλικό, και μέρη και 
εξαρτήματα αυτών, εκτός από: 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και τα μοτο 
ποδήλατα) και ποδήλατα με 
βοηθητικό κινητήρα, με ή 
χωρίς πλάγιο καλάθι (side- 
car). Πλάγια καλάθια (side- 
cars) 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 88 Αερόπλοια ή διαστημόπλοια 
και τα μέρη τους, εκτός από: 

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

ex 8804 Στροφόπτωτα (rοtοchutes) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων 
υλών της κλάσης 8804 
ή 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν 
υπερβαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσι 
πλοΐα 

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

ex κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτι 
κής, φωτογραφίας ή κινημα 
τογραφίας, μέτρησης, ελέγχου 
ή ακρίβειας. Όργανα και 
συσκευές ιατροχειρουργικής. 
Μέρη και εξαρτήματα αυτών 
των οργάνων ή συσκευών, 
εκτός από: 

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

EL L 343/392 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες 
και άλλα στοιχεία οπτικής 
από κάθε ύλη, συναρμολογη 
μένα, για όργανα ή συσκευές, 
άλλα από εκείνα από γυαλί, 
που δεν είναι κατεργασμένα 
οπτικά 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού στο παρόν 
κεφάλαιο, για μηχανές, 
συσκευές, όργανα ή είδη του 
κεφαλαίου 90 

(α) ΛΑΧ 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 70 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

(β) Λοιπές δικαιούχες χώρες 
Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 91 Ωρολογοποιία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν 
υπερβαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα. Μέρη και 
εξαρτήματα των οργάνων 
αυτών 

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

Κεφάλαιο 93 Όπλα, πυρομαχικά. Τα μέρη 
και εξαρτήματά τους 

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

Κεφάλαιο 94 Έπιπλα. Είδη κλινοστρωμνής 
και παρόμοια. Συσκευές φωτι 
σμού που δεν κατονομάζονται 
ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. 
Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά 
σήματα, φωτεινές ενδεικτικές 
πινακίδες και παρόμοια είδη. 
Προκατασκευές 

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

ex κεφάλαιο 95 Παιχνίδια για παιδιά και ενή 
λικες, είδη διασκέδασης ή 
αθλητισμού. Τα μέρη και τα 
εξαρτήματά τους, εκτός από: 

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

ex 9506 Ράβδοι του γκολφ και μέρη 
αυτών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ημικατεργασμένα τεμάχια για 
την κατασκευή κεφαλών ράβδων του γκολφ 

ex κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα, 
εκτός από: 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/393



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

9601 και 9602 Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, 
χελωνόστρακο, κέρατα ζώων 
κάθε είδους, κοράλλι, μαργα 
ροκόγχη και άλλες ζωικές 
ύλες για λάξευση, κατεργα 
σμένα, και τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές (στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
τα τεχνουργήματα που λαμ 
βάνονται με χύτευση). 
Φυτικές ή ορυκτές ύλες για 
λάξευση, κατεργασμένες, και 
τεχνουργήματα από τις ύλες 
αυτές. Τεχνουργήματα χυτά 
ή λαξευτά από κερί, από 
παραφίνη, από στεατίνη, από 
γόμες ή ρητίνες φυσικές, από 
πάστες που μπορούν να δεχ 
θούν πλαστική κατεργασία, 
και άλλα τεχνουργήματα 
κατασκευασμένα με χύτευση 
ή λάξευση, που δεν κατονο 
μάζονται ούτε περιλαμβάνο 
νται αλλού. Ζελατίνη, κατερ 
γασμένη, μη σκληρυμένη, 
άλλη από εκείνη της κλάσης 
3503, και τεχνουργήματα 
από ζελατίνη μη σκληρυμένη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

9603 Σκούπες και ψήκτρες, έστω 
και αν αποτελούν μέρη μηχα 
νών, συσκευών ή οχημάτων, 
χειροκίνητες μηχανικές σκού 
πες δαπέδου, χωρίς κινητήρα, 
σφουγγαρίστρες και ξεσκονι 
στήρια από φτερά. Παρα 
σκευασμένες κεφαλές για 
είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα 
και κύλινδροι για βαφή, καθα 
ριστήρες υγρών επιφανειών 
(ρακλέτες) από καουτσούκ ή 
από ανάλογες εύκαμπτες 
ύλες (εκτός από τους καθαρι 
στήρες υγρών επιφανειών με 
περιστρεφόμενο κύλινδρο). 

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

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

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να είναι σύμφωνο με τον κανόνα 
που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σύνολο. Ωστόσο, 
μπορούν να ενσωματώνονται και μη καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής 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 εκείνη του προϊόντος, και 
— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 

βαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/394 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήμα 

τος 
Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος) 

(1) (2) (3) 

9608 Στυλογράφοι και μολύβια με 
σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογρά 
φοι και μαρκαδόροι με μύτη 
από πίλημα ή με άλλες πορώ 
δεις μύτες. Στυλογράφοι με 
πένα και άλλοι στυλογράφοι. 
Μεταλλικές αιχμές για αντί 
γραφα. Μηχανικά μολύβια. 
Κονδυλοφόροι, θήκες για 
μολύβια και παρόμοια είδη. 
Μέρη (στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα καλύμματα 
που προφυλάσσουν τις μύτες 
και τα άγκιστρα συγκράτησης) 
των ειδών αυτών, με εξαίρεση 
εκείνα της κλάσης 9609 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες που υπάγονται 
στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος 

9612 Μελανοταινίες για γραφομη 
χανές και παρόμοιες μελανο 
ταινίες, εμποτισμένες με 
μελάνη ή αλλιώς παρασκευα 
σμένες για να αφήνουν αποτυ 
πώματα, έστω και τυλιγμένες 
σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν 
μελάνης, έστω και εμποτισμέ 
να, με ή χωρίς κουτί 

Κατασκευή: 
— από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, και 
— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ 

βαίνει το 70 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

9613 20 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, 
που ξαναγεμίζουν 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 9613 που 
χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών 
ή αρχαιοτήτων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊ 
όντος 

( 1 ) 3 Βλέπε εισαγωγική σημείωση 4.2. 
( 2 ) 16 Για τους ειδικούς όρους που αφορούν τις «ειδικές επεξεργασίες», βλέπε εισαγωγικές σημειώσεις 8.1 και 8.3. 
( 3 ) 17 Για τους ειδικούς όρους που αφορούν τις «ειδικές επεξεργασίες», βλέπε εισαγωγική σημείωση 8.2. 
( 4 ) 21 «Ομάδα» θεωρείται κάθε μέρος της κλάσης που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο με άνω τελεία. 
( 5 ) 22 Στην περίπτωση των προϊόντων που αποτελούνται από ύλες που έχουν καταταγεί στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, και στις κλάσεις 

3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο στην ομάδα υλών με το μεγαλύτερο βάρος στο προϊόν. 
( 6 ) 24 Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θολερότητα, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο 

ASTM-D 1003-16 με το νεφελόμετρο του Gardner (συντελεστής θολερότητας) είναι μικρότερη από 2 %. 
( 7 ) 26 Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. 
( 8 ) 57 Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού. 
( 9 ) 62 Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7. 

( 10 ) 69 Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. 
( 11 ) 82 Για πλεκτά είδη, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων 

πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε εισαγωγική σημείωση 7. 
( 12 ) 87 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-04 

Ύλες που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση ( 1 ) ( 2 ) 

Ομάδα I: Μπρου 
νέι, Καμπότζη, 

Ινδονησία, Λάος, 
Μαλαισία, Μιαν 

μάρ/Βιρμανία, 
Φιλιππίνες, Ταϊ 
λάνδη, Βιετνάμ 

Ομάδα III: Μπαγ 
κλαντές, Μπουτάν, 

Ινδία, Νεπάλ, 
Πακιστάν, Σρι 

Λάνκα 

Ομάδα IV ( 3 ) 
Αργεντινή, Βραζι 
λία, Παραγουάη, 

Ουρουγουάη 

Κωδικός Εναρμονισμού 
Συστήματος ή Συνδυασμέ 
νης Ονοματολογίας 

Περιγραφή των υλών 

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
πουλερικών της κλάσης 0105 

X 

ex 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα που 
λερικών, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή 
καπνιστά 

X 

Κεφάλαιο 03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια 

X 

ex 0407 Αυγά πουλερικών με το κέλυφός τους, εκτός από 
τα αυγά για επώαση 

X 

ex 0408 Αυγά χωρίς κέλυφος και κρόκοι αυγών, εκτός 
από τα ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώ 
που 

X 

0709 51 
ex 0710 80 
0710 40 00 
0711 51 
0712 31 

Μανιτάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, προσωρινά διατηρημένα, αποξηρα 
μένα γλυκό καλαμπόκι (άβραστο ή βρασμένο στο 
νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένο 

X X X 

0714 20 Γλυκοπατάτες X 

0811 10 
0811 20 

Φράουλες, σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μού 
ρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους, 
άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχα 
ρης ή άλλων γλυκαντικών 

X 

1006 Ρύζι X X 

ex 1102 90 
ex 1103 19 
ex 1103 20 
ex 1104 19 
ex 1108 19 

Άλευρα, πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώ 
ματα με τη μορφή σβόλων, σπόροι πλατυσμένοι 
ή σε νιφάδες, άμυλο ρυζιού 

X X
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Ομάδα I: Μπρου 
νέι, Καμπότζη, 

Ινδονησία, Λάος, 
Μαλαισία, Μιαν 

μάρ/Βιρμανία, 
Φιλιππίνες, Ταϊ 
λάνδη, Βιετνάμ 

Ομάδα III: Μπαγ 
κλαντές, Μπουτάν, 

Ινδία, Νεπάλ, 
Πακιστάν, Σρι 

Λάνκα 

Ομάδα IV ( 3 ) 
Αργεντινή, Βραζι 
λία, Παραγουάη, 

Ουρουγουάη 

1108 20 Ινουλίνη X 

1604 και 1605 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι 
και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζο 
νται από αυγά ψαριού. Μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 

X 

1701 και 1702 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και 
ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, και άλλα ζάχαρα, 
σιρόπια από ζάχαρα, υποκατάστατα του μελιού, 
ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα 

X X 

1704 90 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, εκτός από τσί 
χλες· 

X X X 

ex 1806 10 Σκόνη κακάου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 
σακχαρόζη/ισογλυκόζη ίση με 65 % ή ανώτερη 

X X X 

1806 20 Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε 
σε πλακίδια, τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που 
υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη 
κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες 
μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με 
περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg 

X X X 

1901 90 91 
1901 90 99 

Άλλα παρασκευάσματα τροφίμων εκτός από 
παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, 
συσκευασμένα για λιανική πώληση, εκτός από 
μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊ 
όντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτο 
ποιίας της κλάσης 1905 και εκτός από εκχυλί 
σματα βύνης 

X X X 

ex 1902 20 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και 
ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα), που περιέ 
χουν κατά βάρος περισσότερο από 20 % ψάρια, 
μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια 
ασπόνδυλα, και περιεκτικότητα κατά βάρος ανώ 
τερη του 20 % σε λουκάνικα και παρόμοια προϊ 
όντα, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε 
είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών 
κάθε είδους και προέλευσης 

X 

2001 90 30 Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), 
παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό 
οξύ 

X X X 

2003 10 Μανιτάρια του γένους Αgaricus, παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

X X X
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Ομάδα I: Μπρου 
νέι, Καμπότζη, 

Ινδονησία, Λάος, 
Μαλαισία, Μιαν 

μάρ/Βιρμανία, 
Φιλιππίνες, Ταϊ 
λάνδη, Βιετνάμ 

Ομάδα III: Μπαγ 
κλαντές, Μπουτάν, 

Ινδία, Νεπάλ, 
Πακιστάν, Σρι 

Λάνκα 

Ομάδα IV ( 3 ) 
Αργεντινή, Βραζι 
λία, Παραγουάη, 

Ουρουγουάη 

2005 80 00 Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), 
παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό 
οξύ, όχι κατεψυγμένο, άλλο από τα προϊόντα της 
κλάσης 2006 

X X X 

ex 2007 10 Ομογενοποιημένα γλυκά του κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρού 
των περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη άνω 
του 13 % 

X 

2007 99 Μη ομογενοποιημένα παρασκευάσματα γλυκών 
του κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων, πλην των εσπεριδο 
ειδών 

X 

2008 20 
2008 30 
2008 40 
2008 50 
2008 60 
2008 70 
2008 80 
2008 93 
2008 97 
2008 99 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

X 

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

X 

ex 2101 12 Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ X X X 

ex 2101 20 Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ X X X 

2106 90 92 
2106 90 98 

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομά 
ζονται, εκτός από συμπυκνώματα πρωτεϊνών και 
ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης και εκτός από σύν 
θετα αλκοολούχα παρασκευάσματα (άλλα από 
εκείνα που έχουν ως βάση ευώδεις ουσίες) των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
ποτών και εκτός από σιρόπια από ζάχαρα, αρω 
ματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών 

X X X 

2204 30 Μούστοι σταφυλιών, εκτός από το μούστο στα 
φυλιών η ζύμωση του οποίου εμποδίστηκε ή στα 
μάτησε με προσθήκη αλκοόλης 

X
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Ομάδα I: Μπρου 
νέι, Καμπότζη, 

Ινδονησία, Λάος, 
Μαλαισία, Μιαν 

μάρ/Βιρμανία, 
Φιλιππίνες, Ταϊ 
λάνδη, Βιετνάμ 

Ομάδα III: Μπαγ 
κλαντές, Μπουτάν, 

Ινδία, Νεπάλ, 
Πακιστάν, Σρι 

Λάνκα 

Ομάδα IV ( 3 ) 
Αργεντινή, Βραζι 
λία, Παραγουάη, 

Ουρουγουάη 

2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, 
παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωμα 
τικών ουσιών 

X 

2206 Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση· μείγ 
ματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και 
μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση 
και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα 
ούτε περιλαμβανόμενα αλλού 

X 

2207 10 00 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ 
όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο 

X X 

ex 2208 90 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ 
όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 80 % vol, 
εκτός από το αράκ, αποστάγματα δαμασκήνων, 
αχλαδιών ή κερασιών και άλλα αποστάγματα 
και οινοπνευματώδη ποτά 

X X 

2905 43 00 Μαννιτόλη X X X 

2905 44 D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) X X X 

3302 10 29 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποι 
ούνται στις βιομηχανίες ποτών, που περιέχουν 
όλους τους αρωματικούς παράγοντες οι οποίοι 
χαρακτηρίζουν ένα ποτό, εκτός από εκείνα με 
πραγματικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ανώτερο 
του 0,5 %, με περιεκτικότητα κατά βάρος σε 
λιπαρές ύλες από γάλα ανώτερη του 1,5 %, σε 
ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη 5 %, σε γλυκόζη ή 
άμυλο 5 %. 

X X X 

3505 10 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε 
είδους 

X X X 

( 1 ) Ύλες για τις οποίες σημειώνεται «Χ». 
( 2 ) Επιτρέπεται η σώρευση των υλών αυτών μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) κάθε περιφερειακής ομάδας (π.χ. Καμπότζη και Λάος στην 

ομάδα Ι· Μπαγκλαντές, Μπουτάν και Νεπάλ στην ομάδα ΙΙΙ). Ομοίως, επιτρέπεται επίσης η σώρευση αυτών των υλών σε μια μη ΛΑΧ περιφερειακής 
ομάδας με ύλες καταγωγής άλλης χώρας της ίδιας περιφερειακής ομάδας. 

( 3 ) Δεν επιτρέπεται η σώρευση στην Παραγουάη αυτών των υλών καταγωγής Αργεντινής, Βραζιλίας και Ουρουγουάης. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η 
σώρευση υλών των κεφαλαίων 16 έως 24, καταγωγής Βραζιλίας, στην Αργεντινή, την Παραγουάη ή την Ουρουγουάη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-05 

Επεξεργασίες που εξαιρούνται από τη σώρευση σε περίπτωση ομάδας χωρών του ΣΓΠ (υφαντουργικά προϊόντα) 

Επεξεργασίες όπως: 

— τοποθέτηση κουμπιών και/ή άλλων συνδετικών μέσων, 

— κουμπότρυπες, 

— τελειώματα των άκρων παντελονιών ή μανικιών, ή στρίφωμα πουκαμίσων ή φορεμάτων κ.λπ., 

— στρίφωμα μαντηλιών, τραπεζομάντηλων κ.λπ., 

— τοποθέτηση γαρνιτούρας ή εξαρτημάτων όπως τσέπες, ετικέτες, σήματα κ.λπ., 

— σιδέρωμα ή άλλη προετοιμασία ρούχων που πωλούνται έτοιμα, 

— ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των επεξεργασιών.
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