
Κ.∆.Π. 101/2002 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 

∆ιάταγµα µε βάση τη παράγραφο 22 του Έκτου Παραρτήµατος. 

 
Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει της 
παραγράφου 22 του Έκτου Παραρτήµατος του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
Νόµου του 2000 εκδίδει το ακόλουθο ∆ιάταγµα. 
 
1. Το παρόν ∆ιάταγµα δύναται να αναφέρεται ως το περί Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας (Καθορισµός Παιδικών Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης) ∆ιάταγµα του 2002. 
 
2. Στο παρόν ∆ιάταγµα— 

«Ο Νόµος» σηµαίνει τον περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµο του 2000 και 
περιλαµβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή αντικατάσταση αυτού. 

Ο όρος «προσφέρονται προς πώληση» σηµαίνει τον τρόπο µε τον οποίο τα 
αγαθά συσκευάζονται, σηµαίνονται, εκτίθενται, τιµολογούνται ή διαφηµίζονται. 

 
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 22 του Έκτου Παραρτήµατος του Νόµου ο 
όρος «είδη παιδικής ένδυσης» περιλαµβάνει: 

(α) Εξωτερικά ενδύµατα, εσωτερικά ενδύµατα, σκουφιά, καπέλα εξαιρουµένων 
των συµπληρωµάτων της ένδυσης και των διακοσµητικών σχεδίων όπως 
ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη, 

(β) σαλιαρίστρες βρεφών, πανάκια από ττόρο άσπρα, τετράγωνα ή σχεδόν 
τετράγωνα µε µέγεθος πλευράς όχι µικρότερο από 46cm και όχι µεγαλύτερο 
από 76cm, πανάκια µιας χρήσης που η µεγαλύτερη πλευρά είναι µικρότερη 
από 76cm, υπνόσακκοι µε λαιµόκοψη και µασχάλες µε µανίκια ή θέση για 
τα πόδια, τα οποία είναι αποκλειστικά κατάλληλα για παιδιά µέχρι δώδεκα 
ετών και τα οποία προσφέρονται προς πώληση αποκλειστικά για παιδιά 
µέχρι δώδεκα ετών και δεν υπερβαίνουν τα µέγιστα µέτρα ενδύµατος που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος ∆ιατάγµατος: 

Νοείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία τα ενδύµατα προσφέρονται προς 
πώληση ως κατάλληλα για µεγέθη σώµατος που υπερβαίνουν τα ακόλουθα: 

      Ύψος         152cm 
      Στήθος         84cm 
      Μέση           71cm 
      Περιφέρεια   86cm, 
      δε θεωρούνται ότι εµπίπτουν στην έννοια του όρου «παιδικά είδη ένδυσης». 

 
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 22 του Έκτου Παραρτήµατος του Νόµου ο όρος 
«είδη παιδικής υπόδησης» περιλαµβάνει παπούτσια, σάνδαλα, µπότες, παντούφλες, 
τα οποία είναι αποκλειστικά κατάλληλα για παιδιά µέχρι δώδεκα ετών και τα οποία 
προσφέρονται προς πώληση αποκλειστικά για παιδιά µέχρι δώδεκα ετών και δεν 
υπερβαίνουν τα µέγιστα µεγέθη υποδήµατος που καθορίζονται στο Παράρτηµα II του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 
5.  Το παρόν ∆ιάταγµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου του 2000 (Ν. 95(Ι)/2000). 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Μέγιστα Μέτρα Ενδύµατος 

 
Ενδύµατα κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια 
 
1. Παλτά: 

(α) Σχολικά παλτά κατασκευασµένα από ύφασµα καπαρτίνα 
ή παρόµοιο ύφασµα, παλτά στυλ Μοντκόµερυ και 
αντιανεµικά. 

 
105 cm στήθος  
  76 cm µανίκι. 

(β) Ενδύµατα θερµαντικά, αντιανεµικά κατασκευασµένα από 
ύφασµα χωρίς βάτα και από φόδρες αδιάβροχες. 

 
97 cm στήθος 

2. Κλασικό µπλέιζερ µε κούµπωµα εµπρός (όχι σταυρωτό) µε 
τρεις καθιστές τσέπες µε µόστρα και πέττα, πισινή χωρίς 
ραφή (µονοκόµµατο) και αφοδράριστο. 

 

96 cm στήθος  

74 cm µανίκι. 
 

3. Μπλεκτές ζακέττες  
100 cm στήθος  

  74 cm µανίκι. 

4. Μπλεκτά: 
(α) Τρικά, πουλόβερς, ζακέττες,   µπλεκτά  πουκάµισα, Τ-

σιέρτ και φανέλλες (εκτός από εκείνα που εφαρµόζουν 
στο  σώµα  και είναι από creped ή crimped νήµατα ή 
µπλέξη λάστιχου). 

 
94 cm στήθος 
74 cm µανίκι 
62 cm µάκρος 

(β) Όπως το (α) αλλά από µπλέξη που εφαρµόζει στο σώµα 
(λάστιχο και από creped ή crimped). 

19 cm βάθος        
           µασχάλης 

5. Παντελόνια όλα τα είδη (jeans, κλασικό, ιππασίας κλπ) 72 cm µέση 
74 cm εσωτερική  
           ραφή. 

6. Πυτζιάµες: 
    Μπλούζα/ Πουκάµισο πυτζιάµας  
    Παντελόνι πυτζιάµας 
 

 
97 cm στήθος 
76 cm εσωτερική  
           ραφή. 

7. Πρωινές ροπές και ροπές µπάνιου 97 cm στήθος 
73 cm µανίκι. 
 

8. Κάλτσες κοντές και µακρυές: 
(α) Κάλτσα τριών τετάρτων χωρίς ελαστικότητα και κοντή 
αγορίστικη χωρίς ελαστικότητα.  
(β) Άλλες κάλτσες χωρίς ελαστικότητα 

(γ) Ελαστικές κάλτσες 
 

 
24 cm µήκος  
           πέλµατος. 
22 cm µήκος  
           πέλµατος 
19 cm µήκος  
           πέλµατος. 

9. Αθλητικά παντελονάκια 66 cm µέση - 
           κάβαλλος –  
           µέση. 
 

10. Αθλητικές φόρµες 69 cm µέση- 
           κάβαλλος- 
           µέση. 



 

11. Σπορ µπλεκτές µπλούζες (sweat shirts) 104 cm στήθος 
12. Φόρµες µε µέση και στήθος (Bid and brace suits) 72 cm µέση 

75 cm εσωτερική  
           ραφή. 

13. Φόρµες µονοκόµµατες µε τελάντα (jump suits) 130 cm µήκος 
  74 cm εσωτερική  
             ραφή. 

14. Τζελλαπίδα (Boiler suits) 130 cm µήκος 
  64 cm εσωτερική  
             ραφή. 

15. Ποδιές: 
         (α) Μακρυές (µε στηθάκι) 
 
 
 
 
 
        (β) Μισή 
 
 

102 cm από το  
       ψηλότερο  
       σηµείο λαιµού  
      (θηλειάς) µέχρι  
       τον ποδόγυρο. 
51 cm µέση –  
           ποδόγυρο. 
51 cm µέση –  
           ποδόγυρο. 

16. Σωσίβια 
Σωσίβια σε µορφή ζακέττας ή γιλέκκου. Πρέπει να έχουν 
προστινό µέρος και πισινό να εφαρµόζουν τουλάχιστο µέχρι 
τη µέση και να είναι σχεδιασµένα ώστε να στηρίζουν ένα 
σώµα βάρους όχι περισσότερο από 38 κιλά. 

(Άλλα είδη ασφάλειας όπως µπρατσάκια αντανακλαστικά και 
βοηθήµατα κολύµβησης φορολογούνται). 

 

  
Αγορίστικα Ενδύµατα:  

Τα µέτρα όλων των ενδυµάτων  συµπεριλαµβανοµένων των 
κατασκευαστικών παραχωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 
 

 

1. Αδιάβροχα παλτά, µπλέιζερ, ζακέττες (εκτός από µπλεκτές   
ζακέττες, σχολικά αδιάβροχα, παλτά στυλ   Μοντκόµερυ, 
αντιανεµικά   σακκάκια   και    αφοδράριστα   µπλέιζερ 
κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια). 

97 cm στήθος 
74 cm µανίκι. 

2. Κοστούµια / Σακκάκια 97 cm στήθος 
74 cm µανίκι. 
 

    Παντελόνι 72 cm µέση 
74 cm εσωτερική  
           ραφή. 

    Γιλέκο 87 cm στήθος 
3. Πουκάµισα: 
       (α) Με κολλάρο ή ψηλό λαιµό (polo neck) 
 
       (β) Πουκάµισα µε στρογγυλή λαιµόκοψη ή πέττα 

 
36 cm κορτούδι  
      κολλάρου. 
105 cm στήθος 
  72 cm µανίκι 
  62 cm µήκος. 



 

4. Αγορίστικα Μαγιώ: 
(α) Με πλαϊνή ραφή 10.2 cm ή λιγότερο, και µιας χρήσεως 
 
 
(β) Άλλα είδη 

 
51 cm µέση –  
           κάβαλλος –  
           µέση.  
66 cm µέση – 
           κάβαλλος –  
           µέση. 
  

  
Κοριτσίστικα Ενδύµατα:  
   Τα µέτρα όλων των ενδυµάτων συµπεριλαµβανοµένων των 
κατασκευαστικών παραχωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

 

1. Παλτά, αδιάβροχα, µπλέιζερ και ζακέττες (εκτός µπλεκτές 
ζακέττες, σχολικά αδιάβροχα, παλτό στυλ Μοντκόµερυ, 
σακκάκια αντιανεµικά και µπλέιζερς αφοδράριστα κατάλληλα 
για αγόρια και κορίτσια). 

 

92 cm στήθος 
74 cm µανίκι 

2. Όλα τα είδη φορεµάτων (Με ωµίτες µε µέση και 
µονοκόµµατα). 

 90 cm στήθος 
 92 cm περιφέρεια. 
127 cm µήκος 
 

3. Μπλούζες 105 cm στήθος 
  74 cm µανίκι 
  62 cm µήκος 

4. Φούστες µέχρι 41 cm µήκος 72 cm µέση 
92 cm περιφέρεια. 

5. Σκωτζέζικη φούστα. Κατασκευασµένη µε πλέττες στο πίσω 
µέρος µε δύο σταυρωτά υφάσµατα εµπρός, το ένα να έχει 
ξέφτισµα και κλείνουν µε παραµάνα ή µπούκλες και η 
περίµετρος  του ποδόγυρου να µην είναι λιγότερη από 274 cm 
µήκος: 

      (α) Φουστίτσα ( buckle and strap type) 
      (β) Με στηθάκι (on a bodice) 

 
 
 
 
 
56 cm µήκος 
85 cm µήκος 
 

6. Νυχτικά   94 cm στήθος 
122 cm µήκος 

7. Μεσοφόρια: 
     (α) Ολόσωµο 
 
     (β) Μισό 

 
 87 cm στήθος 
122 cm µήκος 
72 cm µέση 
72 cm µήκος. 

8. Κιλοτάκι, βρακάκι και σλιπ: 
     (α) Με πλαϊνή ραφή 10 cm ή λιγότερο και µιας χρήσης 
 
     (β) άλλα είδη 

 
51 cm µέση –  
           κάβαλλο –  
           µέση. 
66 cm µέση –  
           κάβαλλο –  
           µέση. 

9. Στηθόδεσµοι χωρίς σχήµα (cup) µπορούν να έχουν µηδενικό 
συντελεστή µέχρι το µέγεθος 32A συµπεριλαµβανοµένου. 

 



 

10. Οβερόλς – µακρυά µε κούµπωµα πίσω ή σταυρωτά εµπρός  
µε µακρυά µανίκια. 

92 cm µήκος 

11. Μαγιώ: 
       (α) Μονοκόµµατο 
 
 
       (β) ∆ύο κοµµάτια   µπικίνι (π.χ. αυτά που το κάτω µέρος  
             έχει πλαϊνή ραφή 10 cm ή λιγότερο). 
 
       
        (γ) ∆ύο κοµµάτια (άλλα είδη) 

 
69 cm από τον  
     ώµο µέχρι τον  
      κάβαλλο. 
51 cm µέση –  
      κάβαλλος –  
      µέση στο κάτω  
      µέρος. 
66 cm µέση –  
     κάβαλλος –  
      µέση στο κάτω  
      µέρος. 
 

12. Καλτσόν 
 (α) Κατασκευασµένο από νήµα όχι λιγότερο του 40 
denier 

 
 
 

(β) Χοντρό καλτσόν κατασκευασµένο από νήµα (αδια-
φανές και πυκνοµπλεγµένη   µπλέξη   απλή ή και 
λάστιχο) όχι λιγότερο από 70 denier. 

 

 
84 cm µέση µέχρι  
      τα δάκτυλα. 
51 cm µέση –  
     κάβαλλος –  
     µέση. 
51 cm µέση 
56 cm µέση –  
     κάβαλλος –  
     µέση. 
 

13. Κορµάκια (Leotards) 64 cm από τον 
ώµο µέχρι τον 
κάβαλλο. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Μέγιστα µεγέθη υποδήµατος 

 
Α. Υποδήµατα Αγοριών: 

Αγγλικό σύστηµα µέτρησης υποδηµάτων: Μέγεθος 4 
Γαλλικό σύστηµα µέτρησης υποδηµάτων (Paris Points): Μέγεθος 37 
Αµερικάνικο σύστηµα µέτρησης υποδηµάτων: Μέγεθος 4 1/2 
 

 

Β. Υποδήµατα Κοριτσιών: 
    Αγγλικό σύστηµα µέτρησης υποδηµάτων: Μέγεθος 3 1/2          

Γαλλικό σύστηµα µέτρησης υποδηµάτων: Μέγεθος 36  
    Αµερικάνικο σύστηµα µέτρησης υποδηµάτων: Μέγεθος 5. 
 

 

 
 
 
 
 
 


