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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς 
προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1.1. Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Επί του παρόντος, η πανευρωµεσογειακή ζώνη σώρευσης περιλαµβάνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, 
Λιχτενστάιν), τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης 
(Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, 
Παλαιστίνη) και τις Νήσους Φερόε. 

Το πανευρωµεσογειακό καθεστώς σώρευσης της καταγωγής αποτελείται από πλήθος 
συµφωνιών, που προβλέπουν µεταξύ άλλων διατάξεις για ελεύθερες συναλλαγές 
βάσει δικτύου όµοιων κανόνων καταγωγής µε τους οποίους επιτρέπεται η διαγώνια 
σώρευση µεταξύ των χωρών της ζώνης. Αυτή η ζώνη σώρευσης προβλέπεται να 
επεκταθεί µελλοντικά. 

Από τότε που εφαρµόζεται το πανευρωµεσογειακό καθεστώς σώρευσης έχει 
καταστεί δυσχερέστερη η διαχείριση του υφιστάµενου καθεστώτος των επιµέρους 
πρωτοκόλλων. Κάθε τροποποίηση πρωτοκόλλου που εφαρµόζεται µεταξύ δύο 
χωρών εταίρων της πανευρωµεσογειακής ζώνης συνεπάγεται τις ταυτόσηµες 
τροποποιήσεις κάθε πρωτοκόλλου που εφαρµόζεται στη ζώνη. Εποµένως, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να βασίζεται η διαγώνια σώρευση καταγωγής σε 
ενιαία νοµική πράξη, η οποία θα έχει τη µορφή περιφερειακής σύµβασης σχετικά µε 
προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής, η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «η 
σύµβαση» και στην οποία θα παραπέµπουν οι επιµέρους συµφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών που εφαρµόζονται µεταξύ των χωρών της ζώνης. Η ιδέα αυτής της 
περιφερειακής σύµβασης αποτέλεσε ήδη αντικείµενο ανάλυσης το 2003, χωρίς όµως 
να δοθεί κάποια συνέχεια. 

Στην Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη Υπουργών Εµπορίου στη Λισαβόνα, τον 
Οκτώβριο του 2007, αναβίωσε η ιδέα της σύµβασης και οι υπουργοί συµφώνησαν να 
αρχίσουν τη σύνταξη ενιαίας σύµβασης σχετικά µε προτιµησιακούς κανόνες 
καταγωγής για τον πανευρωµεσογειακό χώρο, προκειµένου να αντικατασταθεί το 
υφιστάµενο δίκτυο πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής. Προς τον σκοπό 
αυτό, ανέθεσαν το απαιτούµενο τεχνικό έργο στην πανευρωµεσογειακή οµάδα 
εργασίας. 

Με την ευκαιρία αυτή, οι υπουργοί εµπορίου της πανευρωµεσογειακής ζώνης 
αποφάσισαν να συµπεριλάβουν χώρες οι οποίες συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία, καθώς και 
το Κοσσυφοπέδιο δυνάµει του ψηφίσµατος 1244/99 του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών) στην εν λόγω ζώνη σώρευσης και ανέθεσαν στην 
πανευρωµεσογειακή οµάδα εργασίας την προετοιµασία των απαιτούµενων προς τον 
σκοπό αυτό τεχνικών τροποποιήσεων. Η συµπερίληψη των χωρών αυτών στο 
πανευρωµεσογειακό καθεστώς σώρευσης θα πραγµατοποιηθεί µέσω αυτής της 
σύµβασης. 
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Στις 26 Νοεµβρίου 2009 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη σύµβαση µε τα κράτη της ΕΖΕΣ, τις χώρες που 
συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, τις χώρες που συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθώς και µε τις νήσους Φερόε. Η 
Επιτροπή υλοποίησε όλες τις διαπραγµατευτικές οδηγίες: 

- η σύµβαση θα καταστήσει αποτελεσµατικότερη τη διαχείριση του καθεστώτος 
πανευρωµεσογειακής σώρευσης, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία τροποποίησης 
των κανόνων καταγωγής. 

- η σύµβαση θα προβλέπει τη σύσταση µεικτής επιτροπής, η οποία θα είναι αρµόδια 
για την τροποποίηση των διατάξεων αυτής και για τη λήψη απόφασης σχετικά µε 
κάθε µελλοντική προσχώρηση σε αυτήν. 

- η σύµβαση παρέχει τη δυνατότητα να λαµβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις, 
οι οποίες δεν είναι κοινές για όλα τα µελλοντικά συµβαλλόµενα µέρη. 

- η σύµβαση προβλέπει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρµογής της σώρευσης σε γειτονικές χώρες και εδάφη. 

- οι διατάξεις της σύµβασης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε οµοφωνία στο 
πλαίσιο της µεικτής επιτροπής για να ανταποκρίνονται καλύτερα στην οικονοµική 
πραγµατικότητα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Επιτροπή θα αντιπροσωπεύει την Ένωση στη µεικτή επιτροπή που δηµιουργήθηκε 
βάσει του άρθρου 3 της σύµβασης. Όταν η µεικτή επιτροπή καλείται να θεσπίσει 
πράξεις που παράγουν έννοµα αποτελέσµατα, ιδίως βάσει του άρθρου 4 της 
σύµβασης, οι θέσεις που πρέπει να υιοθετηθούν για λογαριασµό της Ένωσης θα 
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 218 παράγραφος 9 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.2. Γενικό πλαίσιο 

Η Επιτροπή συµµετείχε ενεργά στη διαδικασία, που εγκαινιάστηκε το 2007, µε 
στόχο την κατάρτιση του σχεδίου της σύµβασης στο πλαίσιο της 
πανευρωµεσογειακής οµάδα εργασίας. Το τελικό σχέδιο αποτέλεσε αντικείµενο 
συζήτησης και συµφωνίας στο πλαίσιο της εν λόγω οµάδας στις 29 Οκτωβρίου 
2009. 

Το κείµενο της σύµβασης εγκρίθηκε από τους υπουργούς εµπορίου της 
πανευρωµεσογειακής ζώνης κατά την σύνοδό τους στις 9 ∆εκεµβρίου 2009 στις 
Βρυξέλλες. 

1.3. Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Με την σύµβαση παγιώνονται όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τους κανόνες 
καταγωγής µεταξύ των µελών του πανευρωµεσογειακού καθεστώτος σώρευσης της 
καταγωγής.  
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Στην σύµβαση ενσωµατώνονται όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τους κανόνες 
καταγωγής µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και των χωρών και εδαφών της πανευρωµεσογειακής ζώνης. 

1.4. Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η προτεινόµενη απόφαση συνάδει µε την εµπορική πολιτική της Ένωσης. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

2.1. ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Ζητήθηκε συστηµατικά η γνώµη των κρατών µελών επί του σχεδίου της σύµβασης 
στο πλαίσιο της επιτροπής τελωνειακού κώδικα (τµήµα καταγωγής). 

Πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε τους πανευρωµεσογειακούς εταίρους στο 
πλαίσιο της πανευρωµεσογειακής οµάδας εργασίας και το τελικό κείµενο που 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση είναι το αποτέλεσµα συζητήσεων στο πλαίσιο 
της εν λόγω οµάδας.  

Το κείµενο της σύµβασης εγκρίθηκε από τους υπουργούς εµπορίου των 
ευρωµεσογειακών χωρών κατά την σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στις 9 
∆εκεµβρίου 2009 στις Βρυξέλλες. 

2.2. Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 

2.3. Εκτίµηση επιπτώσεων 

∆εν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί εκτίµηση επιπτώσεων. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης ενέργειας 

Η σύναψη της σύµβασης.  

3.2. Νοµική βάση 

Άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 
παράγραφος 6 στοιχείο α) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.3. Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. Κατά συνέπεια, 
δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 

3.4. Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας. 
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∆εν υφίσταται επιπλέον οικονοµική και διοικητική επιβάρυνση. 

3.5. Επιλογή νοµικών πράξεων 

Προτεινόµενη πράξη: απόφαση του Συµβουλίου 

Η επιλογή διαφορετικού µέσου δεν ενδείκνυται για τον ακόλουθο λόγο: 

Η σύµβαση πρέπει να συναφθεί εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις για τον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

5.1. Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

Χωρίς αντικείµενο. 
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2010/0093 (NLE) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς 
προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 
4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 26 Νοεµβρίου 2009 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγµατεύσεις µε τα κράτη της ΕΖΕΣ, τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία 
της Βαρκελώνης, τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης καθώς και µε τις νήσους Φερόε σχετικά µε την περιφερειακή σύµβαση για 
πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής, εφεξής «η σύµβαση». 

(2) Στις 9 ∆εκεµβρίου 2009, το κείµενο της σύµβασης εγκρίθηκε από τους υπουργούς 
εµπορίου των ευρωµεσογειακών χωρών κατά την σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες. 

(3) ∆υνάµει της απόφασης […/…] του Συµβουλίου της […], και υπό την επιφύλαξή της 
σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, η σύµβαση υπεγράφη για λογαριασµό 
της Ευρωπαϊκής ένωσης στις […]. 

(4) Κατά συνέπεια η σύµβαση πρέπει να συναφθεί. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Με την παρούσα συνάπτεται η περιφερειακή σύµβαση για πανευρωµεσογειακούς 
προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής. 



 

EL 7   EL 

Το κείµενο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο να καταθέσει εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έγγραφο αποδοχής που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
σύµβασης. 

Άρθρο 3 

Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση στην Μεικτή Επιτροπή που συνιστάται µε το άρθρο 3 
της σύµβασης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση αρχίσει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της. ∆ηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος  
  



 

EL 8   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Η ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το 
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, 

εφεξής «τα κράτη της ΕΖΕΣ», 

Η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Αλγερίας, η Αραβική ∆ηµοκρατία της Αιγύπτου, το Κράτος του 
Ισραήλ, το Χασεµιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, η ∆ηµοκρατία του Λιβάνου, το Βασίλειο του 
Μαρόκου, η Αραβική ∆ηµοκρατία της Συρίας, η ∆ηµοκρατία της Τυνησίας, η Οργάνωση για 
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής της 
∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, η ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, 

εφεξής «οι συµµετέχοντες στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης», 

Η ∆ηµοκρατία της Αλβανίας, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η ∆ηµοκρατία της Κροατίας, η 
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η ∆ηµοκρατία της 
Σερβίας, καθώς και το Κοσσυφοπέδιο, δυνάµει της απόφασης 1244/99 του ΣΑΗΕ, 

εφεξής «οι συµµετέχοντες στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης», 

Το Βασίλειο της ∆ανίας εξ ονόµατος των Νήσων Φερόε, 

εφεξής «οι νήσοι Φερόε», 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι το πανευρωµεσογειακό καθεστώς σώρευσης της καταγωγής αποτελείται 
από δίκτυο συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, που προβλέπουν ταυτόσηµους κανόνες 
καταγωγής, βάσει των οποίων επιτρέπεται η διαγώνια σώρευση, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την πιθανή µελλοντική επέκταση του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρµογής της διαγώνιας σώρευσης σε γειτονικές χώρες και εδάφη, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις δυσκολίες της διαχείρισης του σηµερινού δικτύου των 
διµερών πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής µεταξύ των χωρών ή των εδαφών της 
πανευρωµεσογειακής ζώνης, είναι ευκταίο να ενσωµατωθούν τα υφιστάµενα διµερή 
καθεστώτα για τους κανόνες καταγωγής σε πολυµερές πλαίσιο, χωρίς να θίγονται οι αρχές 
που καθορίζονται στο πλαίσιο των συναφών συµφωνιών ή κάθε άλλης συναφούς διµερούς 
συµφωνίας, 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι κάθε τροποποίηση πρωτοκόλλου για κανόνες καταγωγής που εφαρµόζεται 
µεταξύ δύο χωρών εταίρων της πανευρωµεσογειακής ζώνης συνεπάγεται ταυτόσηµες 
τροποποιήσεις κάθε µεµονωµένου πρωτοκόλλου που εφαρµόζεται στη ζώνη. 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι θα απαιτηθεί τροποποίηση των κανόνων καταγωγής για να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στην οικονοµική πραγµατικότητα, 



 

EL 9   EL 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ιδέα να βασίζεται η σώρευση καταγωγής σε ενιαία νοµική 
πράξη, υπό τη µορφή περιφερειακής σύµβασης σχετικά µε προτιµησιακούς κανόνες 
καταγωγής, στην οποία θα παραπέµπουν οι επιµέρους συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
που εφαρµόζονται µεταξύ των χωρών της ζώνης, 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ακόλουθη περιφερειακή σύµβαση δεν οδηγεί γενικά σε λιγότερο ευνοϊκή 
κατάσταση συγκριτικά µε την προηγούµενη σχέση µεταξύ των εταίρων των ελεύθερων 
συναλλαγών που εφαρµόζουν την πανευρωπαϊκή ή πανευρωµεσογειακή σώρευση, 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ιδέα µιας περιφερειακής σύµβασης σχετικά µε προτιµησιακούς κανόνες 
καταγωγής για τον πανευρωµεσογειακό χώρο έλαβε την στήριξη των υπουργών εµπορίου των 
ευρωµεσογειακών χωρών κατά τη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 21 
Οκτωβρίου 2007, 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι ο κύριος στόχος µιας ενιαίας περιφερειακής σύµβασης είναι η προώθηση 
της εφαρµογής ταυτόσηµων κανόνων καταγωγής για την σώρευση της καταγωγής 
εµπορευµάτων που αποτελούν αντικείµενο εµπορίου µεταξύ όλων των συµβαλλόµενων 
µερών, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την ακόλουθη σύµβαση: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

1. Με την παρούσα σύµβαση θεσπίζονται διατάξεις σχετικά µε την καταγωγή των 
προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο εµπορίου στο πλαίσιο συναφών συµφωνιών που έχουν 
συναφθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. 

2. Η έννοια των «καταγόµενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και οι σχετικές 
µε αυτήν µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στα προσαρτήµατα της παρούσας 
σύµβασης. 

Στο προσάρτηµα Ι καθορίζονται οι γενικοί κανόνες για την έννοια των «καταγόµενων 
προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και οι µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας. 

Στο προσάρτηµα ΙΙ καθορίζονται ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται µεταξύ ορισµένων 
συµβαλλόµενων µερών. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη στην παρούσα σύµβαση είναι τα ακόλουθα: 

- η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- τα κράτη της ΕΖΕΣ όπως αναφέρονται στο προοίµιο, 

- οι νήσοι Φερόε, 

- οι συµµετέχοντες στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης όπως αναφέρονται στο προοίµιο, 

- οι συµµετέχοντες στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όπως αναφέρονται στο 
προοίµιο. 
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Άρθρο 2 

Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης νοούνται ως: 

(α) «συµβαλλόµενο µέρος» τα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3· 

(β) «τρίτο µέρος» κάθε γειτονική χώρα ή έδαφος που δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος στην 
παρούσα σύµβαση και δεν αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3· 

(γ) «συναφής συµφωνία» η συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων συµβαλλόµενων µερών 
που αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση. 

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 3 

1. Συνιστάται Μεικτή Επιτροπή στην οποία εκπροσωπείται κάθε συµβαλλόµενο µέρος 
της παρούσας σύµβασης. 

2. Η Μεικτή επιτροπή ενεργεί µε οµοφωνία, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 4. 

3. Η Μεικτή Επιτροπή συνέρχεται όποτε είναι απαραίτητο, αλλά τουλάχιστον µία φορά 
το χρόνο. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει να συγκληθεί συνεδρίαση. 

4. Η Μεικτή Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της ο οποίος, µεταξύ άλλων, 
περιέχει διατάξεις για τη σύγκληση συνεδριάσεων και για τον ορισµό του προέδρου και της 
θητείας του. 

5. Η Μεικτή Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να συστήσει υποεπιτροπές ή οµάδες 
εργασίας που την συνεπικουρούν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

Άρθρο 4 

1. Η Μεικτή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της παρούσας συµφωνίας και 
την ορθή εφαρµογή της. Προς το σκοπό αυτό ενηµερώνεται τακτικά από τα συµβαλλόµενα 
µέρη σχετικά µε τις εµπειρίες τους από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης. Η Μεικτή 
Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, 
λαµβάνει αποφάσεις. 

2. Υποβάλλει ιδίως στα συµβαλλόµενα µέρη συστάσεις όσον αφορά: 

(α) ερµηνευτικά σηµειώµατα και κατευθυντήριες γραµµές για την οµοιόµορφη εφαρµογή 
της παρούσας σύµβασης· 

(β) οποιοδήποτε άλλο µέτρο απαιτείται για την εφαρµογή της. 

3. Η Μεικτή Επιτροπή εγκρίνει µε σχετική απόφαση: 

(α) τροποποιήσεις της παρούσας σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων και τροποποιήσεων 
των προσαρτηµάτων· 
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(β) προσκλήσεις προς τρίτα µέρη να προσχωρήσουν στην παρούσα σύµβαση σύµφωνα µε 
το άρθρο 5· 

(γ) τα µεταβατικά µέτρα που απαιτούνται στην περίπτωση προσχώρησης νέων 
συµβαλλόµενων µερών. 

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους. 

4. Αν ένας αντιπρόσωπος συµβαλλόµενου µέρους στη Μεικτή Επιτροπή αποδεχθεί 
απόφαση υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των θεµελιωδών εννόµων επιταγών, η 
απόφαση αρχίζει να ισχύει, εφόσον σε αυτήν δεν αναφέρεται ηµεροµηνία, την πρώτη µέρα 
του δεύτερου µήνα µετά την κοινοποίηση της άρσης της επιφύλαξης. 

5. Οι αποφάσεις της Μεικτής Επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) 
σχετικά µε την πρόσκληση τρίτου µέρους να προσχωρήσει στην παρούσα σύµβαση 
αποστέλλονται στον θεµατοφύλακα, ο οποίος τις κοινοποιεί στο ενδιαφερόµενο τρίτο µέρος, 
µαζί µε το κείµενο της σύµβασης που ισχύει κατά την συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

6. Από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5, το ενδιαφερόµενο τρίτο 
µέρος µπορεί να εκπροσωπείται στη Μεικτή Επιτροπή, στις υποεπιτροπές και τις οµάδες 
εργασίας από παρατηρητές. 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Άρθρο 5 

1. Περιφερειακές χώρες ή εδάφη εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3 δύνανται να καταστούν συµβαλλόµενα µέρη στην παρούσα σύµβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι µεταξύ της υποψήφιας χώρας ή εδάφους και ενός τουλάχιστον από τα 
συµβαλλόµενα µέρη υφίσταται συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών σε ισχύ, η οποία 
προβλέπει προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής. 

2. Το τρίτο µέρος υποβάλλει γραπτό αίτηµα προσχώρησης στον θεµατοφύλακα. 

3. Ο θεµατοφύλακας υποβάλλει το αίτηµα στην Μεικτή Επιτροπή προς εξέταση. 

4. Ο θεµατοφύλακας προωθεί εντός δύο µηνών στο αιτούµενο τρίτο µέρος την απόφαση 
της Μεικτής Επιτροπής µε την οποία καλείται να καταστεί συµβαλλόµενο µέρος. Στην 
απόφαση αυτή δεν µπορεί να εναντιωθεί ένα µόνο συµβαλλόµενο µέρος. 

5. Το τρίτο µέρος που καλείται να καταστεί συµβαλλόµενο µέρος στην παρούσα 
σύµβαση καταθέτει προς τούτο έγγραφο προσχώρησης στον θεµατοφύλακα. Στο εν λόγω 
έγγραφο επισυνάπτεται µετάφραση της σύµβασης στην επίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) της 
προσχωρούσας χώρας ή εδάφους. 

6. Η προσχώρηση αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα την πρώτη ηµέρα του δεύτερου 
µήνα µετά την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης. 
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7. Ο θεµατοφύλακας ανακοινώνει σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος την ηµεροµηνία 
κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης καθώς και την ηµεροµηνία κατά την οποία η 
προσχώρηση αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα. 

8. Οι συστάσεις και οι αποφάσεις της Μεικτής Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 2 και 3, οι οποίες εκδόθηκαν από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως την ηµεροµηνία κατά την οποία η προσχώρηση 
αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα, κοινοποιούνται µέσω του θεµατοφύλακα επίσης στο τρίτο 
µέρος που προσχωρεί. 

∆ήλωση περί αποδοχής των εν λόγω πράξεων επισυνάπτεται είτε στο έγγραφο της 
προσχώρησης είτε σε χωριστό έγγραφο που κατατίθεται στον θεµατοφύλακα εντός εξαµήνου 
από την κοινοποίηση. Εάν δεν κατατεθεί αυτή η δήλωση εντός της εν λόγω προθεσµίας, η 
προσχώρηση θεωρείται άκυρη. 
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 6 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσει την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη επίτευξης αµοιβαία ικανοποιητικών λύσεων σε κάθε δυσκολία που προκύπτει από 
την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων. 

Άρθρο 7 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώνονται αµοιβαία µέσω του θεµατοφύλακα σχετικά µε τα 
µέτρα που θεσπίζουν για την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 8 

Τα προσαρτήµατα της παρούσας σύµβασης αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Άρθρο 9 

Οιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να αποσυρθεί από την παρούσα σύµβαση µε την 
προϋπόθεση ότι δώδεκα µήνες πριν το γνωστοποιεί γραπτώς στον θεµατοφύλακα, ο οποίος το 
ανακοινώνει στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη. 

Άρθρο 10 

1. Η παρούσα σύµβαση αρχίζει να ισχύει την 1.1.2011, όσον αφορά εκείνα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία θα έχουν καταθέσει µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη το έγγραφο 
αποδοχής τους στον θεµατοφύλακα, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο συµβαλλόµενα 
µέρη έχουν καταθέσει τα έγγραφα αποδοχής τους στον θεµατοφύλακα µέχρι τις 31.12.2010. 

2. Εάν η παρούσα σύµβαση δεν αρχίσει να ισχύει την 1.1.2011, αρχίζει να ισχύει την 
πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που έπεται της κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου 
αποδοχής από τουλάχιστον δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

3. Ο θεµατοφύλακας κοινοποιεί στα συµβαλλόµενα µέρη την ηµεροµηνία κατάθεσης 
του εγγράφου αποδοχής κάθε συµβαλλόµενου µέρους και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας σύµβασης δηµοσιεύοντας τις εν λόγω πληροφορίες στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. 

Άρθρο 11 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί ως θεµατοφύλακας 
της παρούσας σύµβασης. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 Ορισµοί 

ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή 
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» 

Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 3 Σώρευση καταγωγής 

Άρθρο 4 Εξ ολοκλήρου παραγόµενα προϊόντα 

Άρθρο 5 Επαρκώς επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα 

Άρθρο 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση  

Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισµού 

Άρθρο 8 Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Άρθρο 9 Συνδυασµοί εµπορευµάτων 

Άρθρο 10 Ουδέτερα στοιχεία 

ΤΙΤΛΟΣ III Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 11 Αρχή της εδαφικότητας 

Άρθρο 12 Απευθείας µεταφορά 

Άρθρο 13 Εκθέσεις 

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Άρθρο 14 Απαγόρευση επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς 

ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 15 Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 16 ∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή 
EUR-MED 

Άρθρο 17 Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των 
υστέρων 

Άρθρο 18 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή 
EUR-MED 
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Άρθρο 19 Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED βάσει 
προηγουµένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής 

Άρθρο 20 Λογιστικός διαχωρισµός 

Άρθρο 21 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής ή δήλωσης τόπου καταγωγής 
EUR-MED 

Άρθρο 22 Εγκεκριµένος εξαγωγέας 

Άρθρο 23 ∆ιάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής 

Άρθρο 24 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής 

Άρθρο 25 Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές 

Άρθρο 26 Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού καταγωγής 

Άρθρο 27 ∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Άρθρο 28 Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής, των δηλώσεων προµηθευτή και των 
δικαιολογητικών 

Άρθρο 29 ∆ιαφορές και λάθη εκτύπωσης 

Άρθρο 30 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

ΤΙΤΛΟΣ VI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 31 ∆ιοικητική συνεργασία 

Άρθρο 32 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 

Άρθρο 33 ∆ιευθέτηση διαφορών 

Άρθρο 34 Κυρώσεις 

Άρθρο 35 Ελεύθερες ζώνες 

Κατάλογος παραρτηµάτων 

Παράρτηµα Ι Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τον πίνακα του Παραρτήµατος II 

Παράρτηµα II Πίνακας των επεξεργασιών ή µεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται 
επί µη καταγόµενων υλών προκειµένου το καταγόµενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα 
καταγωγής 

Παράρτηµα III α: Υπόδειγµα πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 και αίτηση για την 
έκδοση πιστοποιητικού EUR.1 

Παράρτηµα III β: Υποδείγµατα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR-MED και της 
αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED 
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Παράρτηµα IV α: Κείµενο της δήλωσης τόπου καταγωγής  

Παράρτηµα IV β: Κείµενο της δήλωσης τόπου καταγωγής EUR-MED 

Παράρτηµα V Κατάλογος των συµβαλλόµενων µερών που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις περί 
µερικής επιστροφής 
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ΤΙΤΛΟΣ I 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης: 

(α) ως «κατασκευή ή παρασκευή» νοείται κάθε µορφή επεξεργασίας ή µεταποίησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της συναρµολόγησης ή ακόµη και ειδικών εργασιών· 

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

(γ) ως «προϊόν» νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόµη και αν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία· 

(δ) ως «εµπορεύµατα» νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα· 

(ε) ως «δασµολογητέα αξία» νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συµφωνίας 
περί της εφαρµογής του άρθρου VII της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου, του 1994 
(συµφωνία ΠΟΕ για τη δασµολογητέα αξία)· 

(στ) ως «τιµή εκ του εργοστασίου» νοείται η εργοστασιακή τιµή που καταβάλλεται για το 
προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία 
επεξεργασία ή µεταποίηση στο συµβαλλόµενο µέρος, υπό τον όρο ότι η τιµή περιλαµβάνει 
την αξία όλων των υλών που χρησιµοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι 
οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του 
παραχθέντος προϊόντος· 

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

(η) ως «αξία καταγόµενων υλών» νοείται η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο 
στοιχείο ζ), που εφαρµόζεται κατ' αναλογία· 

(θ) ως «προστιθέµενη αξία» νοείται η τιµή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η 
δασµολογητέα αξία εκάστης των ενσωµατωθεισών υλών που κατάγονται από τα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη στα οποία εφαρµόζεται σώρευση ή, αν η δασµολογητέα αξία δεν είναι 
γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιµη τιµή που καταβάλλεται 
για τα προϊόντα στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής· 

(ι) ως «κεφάλαια» και «κλάσεις» νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι 
κωδικοί) που χρησιµοποιούνται στην ονοµατολογία, η οποία αποτελεί το εναρµονισµένο 
σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης εµπορευµάτων, που αναφέρεται στην παρούσα 
σύµβαση ως «εναρµονισµένο σύστηµα» ή «ΕΣ»· 
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(ια) ο όρος «υπαγόµενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε µία 
συγκεκριµένη κλάση· 

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

(ιγ) ο όρος «εδάφη» περιλαµβάνει τα χωρικά ύδατα· 

(ιδ) ως «τελωνειακή αρχή του συµβαλλόµενου µέρους» νοείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κάθε τελωνειακή αρχή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» 

Άρθρο 2 
 

Γενικές διατάξεις 

1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της συναφούς συµφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα 
θεωρούνται ως καταγόµενα από συµβαλλόµενο µέρος όταν εξάγονται σε άλλο συµβαλλόµενο 
µέρος: 

(α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο συµβαλλόµενο µέρος κατά την έννοια 
του άρθρου 4, 

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

(γ) τα εµπορεύµατα καταγωγής του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), κατά την 
έννοια του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο· τα εν λόγω 
προϊόντα θεωρούνται ότι κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία, όταν εξάγονται αντίστοιχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία σε συµβαλλόµενο µέρος εκτός των µελών του ΕΟΧ. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ) εφαρµόζονται µόνο υπό την προϋπόθεση 
ότι ισχύουν συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ του συµβαλλόµενου µέρους 
εισαγωγής, και των συµβαλλόµενων µερών του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία). 

Άρθρο 3 
 

Σώρευση καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1, ως προϊόντα 
καταγωγής του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής θεωρούνται τα προϊόντα που εξάγονται σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί εκεί µε την 
ενσωµάτωση υλών καταγωγής Ελβετίας (συµπεριλαµβανοµένου του Λιχτενστάϊν)1, 
Ισλανδίας, Νορβηγίας, Τουρκίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι έχουν αποτελέσει 
εντός του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής αντικείµενο επεξεργασιών ή µεταποιήσεων 
πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί 
επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις. 

                                                 
1 Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν έχει τελωνειακή ένωση µε την Ελβετία και αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 

Χώρο. 
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2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1, ως προϊόντα 
καταγωγής του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής θεωρούνται τα προϊόντα που εξάγονται σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί εκεί µε την 
ενσωµάτωση υλών, καταγωγής Νήσων Φερόε ή οιασδήποτε χώρας που είναι µέρος της 
ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, µε βάση τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε 
στην ευρωµεσογειακή διάσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεµβρίου 1995, 
εκτός της Τουρκίας, ή οιασδήποτε άλλης χώρας ή εδάφους που είναι συµβαλλόµενο µέρος 
στην παρούσα σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός του 
συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής αντικείµενο επεξεργασιών ή µεταποιήσεων πέραν αυτών 
που αναφέρονται στο άρθρο 6. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς 
επεξεργασίες ή µεταποιήσεις. 

3. Όταν οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, το παραγόµενο 
προϊόν θεωρείται προϊόν καταγωγής του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής µόνον εφόσον η 
προστιθέµενη αξία στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής είναι υψηλότερη από την αξία των 
χρησιµοποιηθεισών υλών καταγωγής σε οποιοδήποτε άλλο συµβαλλόµενο µέρος που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, το παραγόµενο προϊόν 
θεωρείται καταγωγής του συµβαλλόµενου µέρους το οποίο εισέφερε την υψηλότερη αξία των 
καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στο συµβαλλόµενο µέρος 
εξαγωγής. 

4. Τα προϊόντα καταγωγής ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα οποία δεν υφίστανται καµία επεξεργασία ή µεταποίηση στο 
συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε ένα από 
τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη. 

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

(α) µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που ενέχονται στην απόκτηση του χαρακτήρα 
καταγωγής και του συµβαλλόµενου µέρους προορισµού εφαρµόζεται προτιµησιακή εµπορική 
συµφωνία σύµφωνα µε το άρθρο XXIV της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου 
(ΓΣ∆Ε)· 

(β) οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρµογή 
κανόνων καταγωγής ταυτόσηµων µε αυτούς που προβλέπει η παρούσα σύµβαση· 

και, 

(γ) ανακοινώσεις που διευκρινίζουν ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή της σώρευσης έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σειρά C) και στα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία είναι µέρη των συναφών 
συµφωνιών, σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες. 

Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στην ανακοίνωση η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C). 

Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν, µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη που είναι µέρη των συναφών συµφωνιών, λεπτοµέρειες, 
συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών έναρξης ισχύος, σχετικά µε τις συµφωνίες που 
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εφαρµόζονται µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2. 

Άρθρο 4 
 

Εξ ολοκλήρου παραγόµενα προϊόντα 

1. Θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραγόµενα σε ένα συµβαλλόµενο µέρος όταν 
εξάγονται σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος: 

(α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή 
ωκεάνειο πυθµένα τους· 

(β) τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες αυτές· 

(γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώµενα και εκτρεφόµενα στις χώρες αυτές· 

(δ) τα προϊόντα τα προερχόµενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές· 

(ε) τα προϊόντα της θήρας ή της αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές· 

(στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαµβάνονται από τη 
θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων των εξαγόντων συµβαλλοµένων µερών µε τα πλοία 
τους· 

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

(η) τα µεταχειρισµένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές και δύνανται να 
χρησιµοποιηθούν µόνον για την ανάκτηση πρώτων υλών, συµπεριλαµβανοµένων των 
µεταχειρισµένων ελαστικών που χρησιµοποιούνται µόνον για αναγόµωση ή ως απορρίµµατα· 

(θ) τα απόβλητα και απορρίµµατα τα προερχόµενα από βιοτεχνικές ή βιοµηχανικές 
εργασίες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στις χώρες αυτές· 

(ι) τα προϊόντα που εξορύσσονται από τον πυθµένα ή το υπέδαφος των θαλασσών που 
βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, εφόσον η οικεία χώρα ασκεί, όσον αφορά την 
εκµετάλλευση αυτών, αποκλειστικά δικαιώµατα επί του πυθµένα ή του υπεδάφους· 

(ια) τα εµπορεύµατα τα παραγόµενα σε αυτές αποκλειστικά από τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 

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

(α) τα οποία είναι νηολογηµένα ή καταχωρισµένα στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής· 

(β) τα οποία φέρουν τη σηµαία του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής, 

(γ) τα οποία ανήκουν, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, σε υπηκόους του συµβαλλόµενου 
µέρους εξαγωγής ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, 
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της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού 
συµβουλίου και η πλειοψηφία των µελών των εν λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι του 
συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών 
εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, το ήµισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει 
στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής ή σε δηµόσιους οργανισµούς ή σε υπηκόους αυτού του 
συµβαλλόµενου µέρους· 

(δ) των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωµατικοί είναι υπήκοοι του συµβαλλόµενου 
µέρους εξαγωγής· 

και, 

(ε) των οποίων τουλάχιστον το 75 % του πληρώµατος είναι υπήκοοι του συµβαλλόµενου 
µέρους εξαγωγής. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 όταν το συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό νοείται ως ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 5 
 

Επαρκώς επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 
θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση, όταν πληρούνται οι όροι του 
πίνακα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II. 

Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις αναφέρουν την επεξεργασία ή τη µεταποίηση που πρέπει 
να υποστούν οι µη καταγόµενες ύλες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των 
προϊόντων αυτών και εφαρµόζονται µόνο σε σχέση µε αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα 
προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που 
καθορίζονται στον πίνακα, χρησιµοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι 
προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωµατώνεται δεν ισχύουν και ως 
προς αυτό, και δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν, 
ενδεχοµένως, για την κατασκευή του. 

2. Παρά την παράγραφο 1, οι µη καταγόµενες ύλες οι οποίες, σύµφωνα µε τους όρους 
που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ, δεν χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή προϊόντος µπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι: 

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

(β) δεν σηµειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη 
µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών δυνάµει της παρούσας παραγράφου. 

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του 
Εναρµονισµένου Συστήµατος. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6. 
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Άρθρο 6 
 

Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, θεωρούνται ανεπαρκείς επεξεργασίες ή 
µεταποιήσεις για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόµενων προϊόντων, ανεξάρτητα 
από το εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5, οι εξής εργασίες: 

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

(β) διαιρέσεις και συνενώσεις δεµάτων· 

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

(δ) σιδέρωµα κλωστοϋφαντουργικών ειδών· 

(ε) απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης· 

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

(ζ) εργασίες για τον χρωµατισµό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης· 

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

(θ) ακόνισµα, απλή λείανση ή απλός τεµαχισµός· 

(ι) κοσκίνισµα, διαλογή, ταξινόµηση, κατάταξη, διαβάθµιση, συνδυασµός· 
(συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης σειρών εµπορευµάτων)· 

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

(ιβ) 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· 

(ιδ) ανάµειξη της ζάχαρης µε οποιαδήποτε άλλη ύλη· 

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

(ιστ) συνδυασµός δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)· 

(ιζ) σφαγή ζώων. 

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής σε 
συγκεκριµένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί, αν η 
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πραγµατοποιηθείσα επεξεργασία ή µεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί 
ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. 

Άρθρο 7 
 

Μονάδα χαρακτηρισµού 

1. Η µονάδα χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας σύµβασης 
συνίσταται στο συγκεκριµένο προϊόν, το οποίο θεωρείται η µονάδα βάσης για τον 
προσδιορισµό της κατάταξης σύµφωνα µε την ονοµατολογία του εναρµονισµένου 
συστήµατος. 

Σύµφωνα µε αυτά: 

(α) όταν ένα προϊόν αποτελούµενο από οµάδα ή από σύνολο συναρµολογηθέντων ειδών 
κατατάσσεται, σύµφωνα µε το εναρµονισµένο σύστηµα, σε µία µόνον κλάση, το όλον 
αποτελεί τη µονάδα χαρακτηρισµού· 

(β) όταν µια αποστολή αποτελείται από ορισµένα πανοµοιότυπα προϊόντα που 
κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρµονισµένου συστήµατος, κάθε προϊόν πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας σύµβασης. 

2. Όταν, κατ' εφαρµογή του γενικού κανόνα 5 του εναρµονισµένου συστήµατος, η 
συσκευασία κατατάσσεται µε το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται ότι αποτελεί σύνολο µε 
αυτά τα εµπορεύµατα για τον προσδιορισµό της καταγωγής. 

Άρθρο 8 
 

Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται µαζί µε ένα τεµάχιο 
εξοπλισµού, µηχανής, συσκευής ή οχήµατος και αποτελούν µέρος του κανονικού τους 
εξοπλισµού και συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του τελευταίου, ή δεν τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο µε το εν λόγω τεµάχιο εξοπλισµού, 
µηχανής, συσκευής ή οχήµατος. 

Άρθρο 9 
 

Συνδυασµοί εµπορευµάτων 

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συνδυασµοί 
θεωρούνται καταγόµενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά µέρη τους είναι καταγόµενα 
προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασµός εµπορευµάτων αποτελούµενος από είδη καταγόµενα και µη, 
θεωρείται στο σύνολό του καταγόµενος, υπό τον όρο ότι η αξία των µη καταγόµενων 
προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιµής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασµού. 
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Άρθρο 10 
 

Ουδέτερα στοιχεία 

Για να προσδιορισθεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να 
καθορίζεται η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που χρησιµοποιούνται, ενδεχοµένως, για 
την παραγωγή του: 

(α) της ενέργειας και των καυσίµων· 

(β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού· 

(γ) των µηχανηµάτων και των εργαλείων· 

(δ) των εµπορευµάτων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην 
τελική σύνθεση του προϊόντος. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 
 

Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 11 
 

Αρχή της εδαφικότητας 

1. Οι όροι του τίτλου II σχετικά µε την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να 
πληρούνται ανελλιπώς στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Αν καταγόµενα εµπορεύµατα, που έχουν εξαχθεί από ένα συµβαλλόµενο µέρος προς 
άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3, ως µη 
καταγόµενα, εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές 
αρχές ότι: 

(α) τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα είναι τα ίδια µε τα εµπορεύµατα που εξήχθησαν· 

και, 

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

3. Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύµφωνα µε τους όρους του τίτλου II δεν 
επηρεάζεται από επεξεργασία ή µεταποίηση που πραγµατοποιήθηκε εκτός του 
συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής επί υλών, οι οποίες είχαν εξαχθεί από το εν λόγω 
συµβαλλόµενο µέρος και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση: 

(α) ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής 
ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή µεταποίηση πέραν από 
τις ανεπαρκείς εργασίες που απαριθµούνται στο άρθρο 6· 

και, 

(β) ότι µπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: 

i) τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη µεταποίηση 
των υλών που εξήχθησαν, 

και, 

ii) η συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτήθηκε εκτός του συµβαλλόµενου µέρους 
εξαγωγής µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του τελικού προϊόντος, στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας 
καταγωγής. 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο II και 
αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες 
ή µεταποιήσεις που πραγµατοποιούνται εκτός του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής. 



 

EL 28   EL 

Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού 
προϊόντος, εφαρµόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του Παραρτήµατος II και 
καθορίζει τη µέγιστη αξία όλων των µη καταγόµενων υλών, η συνολική αξία των µη 
καταγόµενων υλών που ενσωµατώνονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής 
και η συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτήθηκε εκτός του εν λόγω συµβαλλόµενου 
µέρους κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνουν το 
προβλεπόµενο ποσοστό. 

5. Για την εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4, ως «συνολική προστιθέµενη αξία» 
νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των υλών που ενσωµατώνονται εκεί. 

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρµόζονται όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν 
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήµατος II και τα οποία µπορεί 
να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση µόνον κατ’ εφαρµογή του 
γενικού περιθωρίου του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρµόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 
έως 63 του εναρµονισµένου συστήµατος. 

8. Οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που πραγµατοποιούνται εκτός του συµβαλλόµενου 
µέρους εξαγωγής και καλύπτονται από το παρόν άρθρο, πραγµατοποιούνται υπό τους όρους 
του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόµοιου συστήµατος. 

Άρθρο 12 
 

Απευθείας µεταφορά 

1. Η προτιµησιακή µεταχείριση που προβλέπεται από τη συναφή συµφωνία εφαρµόζεται 
µόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης και µεταφέρονται 
απευθείας µεταξύ ή µέσω των εδαφών των συµβαλλόµενων µερών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν µία και 
µόνον αποστολή είναι δυνατό να µεταφέρονται µέσω άλλων εδαφών µε, ενδεχοµένως, 
µεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτά τα εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα παραµένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαµετακόµισης 
ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την 
επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή 
κατάσταση. 

Τα καταγόµενα προϊόντα µπορούν να µεταφερθούν µε αγωγούς µέσω εδάφους άλλου από 
εκείνο ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη που ενεργούν ως µέρη εξαγωγής και εισαγωγής. 

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, προσκοµίζεται στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής: 

(α) ενιαίο έγγραφο µεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από το συµβαλλόµενο µέρος 
εξαγωγής µέσω της χώρας διαµετακόµισης, ή 

(β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαµετακόµισης και η 
οποία: 
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(i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων, 

(ii) αναφέρει τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν 
χρειάζεται, τα ονόµατα των πλοίων ή άλλων µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, 

και 

(iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέµειναν στη χώρα 
διαµετακόµισης, ή 

(γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. 

Άρθρο 13 
 

Εκθέσεις 

1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συµµετάσχουν σε έκθεση σε χώρα 
άλλη από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 µε τις οποίες εφαρµόζεται η σώρευση και 
πωλούνται µετά την έκθεση για να εισαχθούν σε συµβαλλόµενο µέρος, εµπίπτουν κατά την 
εισαγωγή στις διατάξεις της συναφούς συµφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις 
τελωνειακές αρχές κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι: 

(α) ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ένα συµβαλλόµενο µέρος στη χώρα 
που πραγµατοποιείται η έκθεση και τα εξέθεσε σε αυτήν· 

(β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα διέθεσε κατά άλλον τρόπο σε 
παραλήπτη σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος· 

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

και 

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

2. Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου 
µέρους εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται το όνοµα και η 
διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
συµπληρωµατικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθηκαν τα 
προϊόντα. 

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

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Άρθρο 14 
 

Απαγόρευση επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς 

1. Οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων 
καταγωγής ενός συµβαλλόµενου µέρους για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται 
πιστοποιητικό καταγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στο 
συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής αντικείµενο επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς 
οποιουδήποτε είδους. 

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται σε κάθε ρύθµιση για επιστροφή, 
διαγραφή ή µη καταβολή, πλήρη ή µερική, δασµών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάµου 
αποτελέσµατος, που επιβάλλονται, στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, επί υλών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή, σε περίπτωση που ισχύει αυτή η επιστροφή, 
διαγραφή, η µη καταβολή, ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν 
λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην εσωτερική κατανάλωση. 

3. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να 
είναι έτοιµος να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα 
κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις µη 
καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και 
ότι όλοι οι δασµοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις 
ύλες έχουν πράγµατι καταβληθεί. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την 
έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, τα εξαρτήµατα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά 
την έννοια του άρθρου 8 και τους συνδυασµούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 9, 
όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν µόνο για τις ύλες που ανήκουν στο 
είδος που αφορά η σχετική συµφωνία. 

6. (α) Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται στο διµερές εµπόριο 
µεταξύ ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 µε ένα 
από τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 εκτός του Ισραήλ, 
των νήσων Φερόε και χωρών που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης, εφόσον τα προϊόντα θεωρούνται ότι κατάγονται από το συµβαλλόµενο µέρος 
εξαγωγής ή εισαγωγής χωρίς την εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες από ένα από τα 
υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

(β) Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται στο διµερές εµπόριο µεταξύ της 
Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας εφόσον τα προϊόντα θεωρούνται ότι 
κατάγονται από µία από τις εν λόγω χώρες χωρίς την εφαρµογή σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες από ένα από τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 
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7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής δύναται 
να εφαρµόζει για τα προϊόντα, µε εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του 
εναρµονισµένου συστήµατος, ρυθµίσεις για επιστροφή δασµών ή για απαλλαγή από δασµούς 
ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος, που ισχύουν για µη καταγόµενες ύλες οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής, υπό τις ακόλουθες διατάξεις: 

(α) εισπράττεται δασµολογική επιβάρυνση 4 % για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 
25 έως 49 και 64 έως 97 του εναρµονισµένου συστήµατος ή χαµηλότερος δασµός που ισχύει 
στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, 

(β) εισπράττεται δασµολογική επιβάρυνση 8 % για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 
50 έως 63 του εναρµονισµένου συστήµατος ή χαµηλότερος δασµός που ισχύει στο 
συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα V του παρόντος προσαρτήµατος. 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 ισχύουν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και δύνανται 
να αναθεωρηθούν µε κοινή συµφωνία. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 15 
 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα προϊόντα, καταγωγής ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την εισαγωγή τους σε 
άλλα συµβαλλόµενα µέρη, υπάγονται στις διατάξεις των συναφών συµφωνιών, εφόσον 
προσκοµισθεί ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά καταγωγής: 

(α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται 
στο παράρτηµα IIIα· 

(β) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR-MED, υπόδειγµα του οποίου 
παρατίθεται στο παράρτηµα III β· 

(γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, δήλωση που 
αποκαλείται στη συνέχεια «δήλωση καταγωγής» ή «δήλωση καταγωγής EUR-MED», την 
οποία περιλαµβάνει ο εξαγωγέας στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο 
εµπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα µε επαρκείς λεπτοµέρειες, ώστε να 
είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους· το κείµενο των δηλώσεων καταγωγής 
παρατίθεται στα παραρτήµατα ΙV α και β. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια της 
παρούσας σύµβασης, εµπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, στις 
διατάξεις των συναφών συµφωνιών, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα 
πιστοποιητικά καταγωγής της παραγράφου 1. 

Άρθρο 16 
 

∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-MED 

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές 
αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής µετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από 
τον εξαγωγέα ή, υπ' ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

2. Για τον σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 
συµπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED και την αίτηση, 
υποδείγµατα των οποίων παρατίθενται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ α και β. Τα εν λόγω έντυπα 
συµπληρώνονται σε µια από τις γλώσσες στις οποίες έχει συνταχθεί η συναφής συµφωνία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας εξαγωγής. Αν τα έντυπα είναι 
χειρόγραφα, συµπληρώνονται µε µελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των 
προϊόντων αναγράφεται στη σχετική θέση χωρίς να παρεµβάλλονται κενές σειρές. Όταν το 
πλαίσιο δεν είναι πλήρως συµπληρωµένο, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραµµή κάτω από την 
τελευταία γραµµή της περιγραφής και να διαγραµµίζεται ο κενός χώρος. 
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3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων 
EUR.1 ή EUR-MED πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί 
από τις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής στο οποίο εκδίδεται το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη 
του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων 
της παρούσας σύµβασης. 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων 
EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και: 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής, στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ή σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα 
µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, 
χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας 
σύµβασης, ή 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα σε ένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 µε τα οποία εφαρµόζεται η 
σώρευση, χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα 
µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας 
σύµβασης, υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή 
δήλωση καταγωγής EUR-MED· 

(β) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 ή από ένα συµβαλλόµενο µέρος του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 σε ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής ή στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής, χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες σε ένα από τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη και πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, ή 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα σε ένα από τα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3, µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, 
χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, 
υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση 
καταγωγής EUR-MED. 

(γ) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 σε 
συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 και 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής ή στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής, χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες σε ένα από τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη και πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, ή 
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- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα σε ένα από τα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3, µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, 
χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, 
υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση 
καταγωγής EUR-MED. 

5. Οι τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής εκδίδουν πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας EUR-MED εάν τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα 
καταγόµενα στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ή σε 
ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 µε τα οποία εφαρµόζεται 
η σώρευση, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης στις εξής 
περιπτώσεις: 

(α) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και: 

- εφαρµόστηκε σώρευση µε ύλες καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη του 
άρθρου 3 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί στην χώρα καταγωγής 
πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, ή 

- τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ως ύλες στο 
πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή από το συµβαλλόµενο 
µέρος εισαγωγής σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3 παράγραφος 2, ή  

- τα προϊόντα µπορούν να επανεξαχθούν από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής σε ένα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· 

(β) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 ή από ένα συµβαλλόµενο µέρος του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 σε συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 

- εφαρµόστηκε σώρευση µε ύλες καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα άλλα συµβαλλόµενα 
µέρη του άρθρου 3, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί στην χώρα καταγωγής 
πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, ή 

- τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ως ύλες στο 
πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή από το συµβαλλόµενο 
µέρος εισαγωγής σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3, ή  

- τα προϊόντα µπορούν να επανεξαχθούν από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής σε ένα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3· 

(γ) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 και 

- εφαρµόστηκε σώρευση µε ύλες καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα άλλα συµβαλλόµενα 
µέρη του άρθρου 3, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί στην χώρα καταγωγής 
πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, ή 
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- τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ως ύλες στο 
πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή από το συµβαλλόµενο 
µέρος εισαγωγής σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3, ή  

- τα προϊόντα µπορούν να επανεξαχθούν από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής σε ένα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

6. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR-MED, στη θέση 7, αναφέρει µία 
από τις ακόλουθες ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα: 

- εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται µε εφαρµογή της σώρευσης µε ύλες καταγόµενες 
σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη: 

«CUMULATION APPLIED WITH …» (όνοµα της χώρας/των χωρών) 

- εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται χωρίς την εφαρµογή της σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη: 

«NO CUMULATION APPLIED» 

7. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-
MED λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των 
προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας σύµβασης. Για τον 
σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωµα να ζητούν την προσκόµιση κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα 
καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή 
συµπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος 
που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συµπληρωθεί κατά τρόπο που να 
αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 

8. Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED 
αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 

9. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές 
και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, µόλις πραγµατοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγµατική 
εξαγωγή. 

Άρθρο 17 
 

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 9, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας 
εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-MED µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και µετά 
την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν: 

(α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγµή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων 
παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων· 

ή 
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(β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την 
εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 9, είναι δυνατή η έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR-MED µετά την εξαγωγή των προϊόντων τα 
οποία αφορά και για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό EUR.1 κατά τη στιγµή της εξαγωγής, 
υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 16 παράγραφος 5. 

3. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να 
αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, καθώς και τους λόγους για τους οποίους 
υποβάλλει την αίτηση. 

4. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εκδίδουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, µόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που 
περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 

5. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων 
πρέπει να φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα: 

«ISSUED RETROSPECTIVELY» 

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων κατ’ εφαρµογή 
της παραγράφου 2 φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα: 

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……….[ηµεροµηνία και τόπος 
έκδοσης])». 

6. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 εγγράφεται στη θέση 7 του 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED. 

Άρθρο 18 
 

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-
MED 

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού κυκλοφορίας 
εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-MED, ο εξαγωγέας µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές 
αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συµπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που 
κατέχουν. 

2. Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ' αυτόν τρόπο πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη 
στην αγγλική γλώσσα: 

«DUPLICATE» 

3. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση 7 του αντίγραφου 
του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-MED. 
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4. Το αντίγραφο που φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού 
κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-MED αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω 
ηµεροµηνία. 

Άρθρο 19 
 

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED βάσει  
προηγουµένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής 

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται σε έλεγχο εκ µέρους τελωνείου στα συµβαλλόµενα 
µέρη, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα 
ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED µε σκοπό την αποστολή 
όλων ή ορισµένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στο υπόψη συµβαλλόµενο µέρος. Τα 
πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, 
εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. 

Άρθρο 20 
 

Λογιστικός διαχωρισµός 

1. Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεµάτων καταγόµενων και µη καταγόµενων, 
πανοµοιότυπων και εναλλασσόµενων υλών, συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σηµαντικά 
προβλήµατα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, µετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφεροµένων, 
να επιτρέπουν την εφαρµογή της µεθόδου του λεγόµενου «λογιστικού διαχωρισµού» (εφεξής 
«µέθοδος») για τη διαχείριση των εν λόγω αποθεµάτων. 

2. Η µέθοδος πρέπει να µπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς, 
ο αριθµός των παραγόµενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως «καταγόµενα» 
είναι ο ίδιος µε αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισµός των 
αποθεµάτων. 

3. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εξαρτούν την παροχή της άδειας της παραγράφου 1 
από την πλήρωση των όρων που κρίνονται αναγκαίοι. 

4. Η µέθοδος εφαρµόζεται, η δε εφαρµογή της καταγράφεται, βάσει των γενικών 
λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα κατασκευής του προϊόντος. 

5. Ο δικαιούχος της µεθόδου µπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών 
καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται 
ως καταγόµενα. Ύστερα από αίτηµα των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει 
δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων. 

6. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την 
ανακαλούν, εφόσον ο δικαιούχος την χρησιµοποιεί κατά µη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί 
οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που παρατίθενται στην παρούσα σύµβαση. 
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Άρθρο 21 
 

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής ή δήλωσης καταγωγής EUR-MED 

1. Η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής EUR-MED όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), µπορεί να συνταχθεί : 

(α) από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22, 

ή 

(β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα δέµατα, τα οποία περιέχουν καταγόµενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία 
δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η δήλωση καταγωγής µπορεί να συνταχθεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και: 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής, στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ή σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα 
µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, 
χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας 
σύµβασης, ή 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα σε ένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 µε τα οποία εφαρµόζεται η 
σώρευση, χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα 
µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας 
σύµβασης, υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή 
δήλωση καταγωγής EUR-MED· 

(β) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 ή από ένα συµβαλλόµενο µέρος του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 σε συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής ή στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής, χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες σε ένα από τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη και πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, ή 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα σε ένα από τα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3, µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, 
χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, 
υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση 
καταγωγής EUR-MED. 
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(γ) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 και 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο 
µέρος εξαγωγής ή στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής, χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες σε ένα από τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη και πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, ή 

- τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα σε ένα από τα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3, µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, 
χωρίς εφαρµογή σώρευσης µε ύλες καταγόµενες σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, 
υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση 
καταγωγής EUR-MED. 

3. Μπορεί να συνταχθεί δήλωση καταγωγής EUR-MED εάν τα σχετικά προϊόντα 
µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, στο 
συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ή σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 µε τα οποία εφαρµόζεται η σώρευση, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της 
παρούσας σύµβασης στις εξής περιπτώσεις: 

(α) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και: 

- εφαρµόστηκε σώρευση µε ύλες καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη του 
άρθρου 3 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί στην χώρα καταγωγής 
πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, ή 

- τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ως ύλες στο 
πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή από το συµβαλλόµενο 
µέρος εισαγωγής σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3 παράγραφος 2, ή  

- τα προϊόντα µπορούν να επανεξαχθούν από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής σε ένα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· 

(β) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 σε 
συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 ή από ένα συµβαλλόµενο µέρος του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 σε συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 

- εφαρµόστηκε σώρευση µε ύλες καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα άλλα συµβαλλόµενα 
µέρη του άρθρου 3, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί στην χώρα καταγωγής 
πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, ή 

- τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ως ύλες στο 
πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή από το συµβαλλόµενο 
µέρος εισαγωγής σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3, ή  

- τα προϊόντα µπορούν να επανεξαχθούν από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής σε ένα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3· 

(γ) εάν τα προϊόντα εξάγονται από ένα συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 σε 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος του άρθρου 3 παράγραφος 2 και 
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- εφαρµόστηκε σώρευση µε ύλες καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί στην χώρα 
καταγωγής πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, ή 

- τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ως ύλες στο 
πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή από το συµβαλλόµενο 
µέρος εισαγωγής σε ένα από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη του άρθρου 3, ή  

- τα προϊόντα µπορούν να επανεξαχθούν από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής σε ένα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

4. Η δήλωση καταγωγής EUR-MED περιλαµβάνει µία από τις ακόλουθες ενδείξεις στην 
αγγλική γλώσσα: 

- εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται µε εφαρµογή της σώρευσης µε ύλες καταγόµενες 
σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη: 

«CUMULATION APPLIED WITH …» (όνοµα της χώρας/των χωρών) 

- εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται χωρίς την εφαρµογή της σώρευσης µε ύλες 
καταγόµενες σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη: 

«NO CUMULATION APPLIED» 

5. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED 
πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις 
τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που 
αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των 
λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας σύµβασης. 

6. Η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής EUR-MED συντάσσεται από τον 
εξαγωγέα µε δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή µε εκτύπωση στο τιµολόγιο, στο δελτίο 
παράδοσης ή σε άλλο εµπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείµενο παρατίθεται στα 
παραρτήµατα IV α και β, σε µια από τις γλώσσες του εν λόγω παραρτήµατος και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Εάν η δήλωση είναι χειρόγραφη 
συµπληρώνεται µε µελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

7. Οι δηλώσεις καταγωγής και οι δηλώσεις καταγωγής EUR-MED φέρουν το πρωτότυπο 
της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριµένο 
εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 22, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής 
γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση καταγωγής 
από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγµατι τη 
χειρόγραφη υπογραφή του. 

8. Η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής EUR-MED µπορεί να συντάσσεται από 
τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή µετά την εξαγωγή, υπό τον 
όρο ότι αυτή προσκοµίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη µετά την εισαγωγή 
των προϊόντων τα οποία αφορά. 
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Άρθρο 22 
 

Εγκεκριµένος εξαγωγέας 

1. Οι τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής µπορούν να επιτρέπουν 
σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής καλούµενο «εγκεκριµένος εξαγωγέας»), ο οποίος πραγµατοποιεί 
συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της παρούσας σύµβασης, να συντάσσει δηλώσεις 
καταγωγής ή δηλώσεις καταγωγής EUR-MED ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών 
προϊόντων. Ο εξαγωγέας που ζητά τέτοια άδεια πρέπει να παρέχει κατά τρόπο ικανοποιητικό 
στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής 
των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας 
σύµβασης. 

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

3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριµένο εξαγωγέα αριθµό αδείας του 
τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση καταγωγής ή στη δήλωση καταγωγής EUR-
MED. 

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

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

Άρθρο 23 
 

∆ιάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής 

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης 
στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσµίας αυτής 
στις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής. 

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του 
συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρµογή του 
προτιµησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναµία υποβολής των πιστοποιητικών 
αυτών εντός της καθορισµένης προθεσµίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές του 
συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής µπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής 
όταν τα προϊόντα έχουν προσκοµιστεί πριν από την εν λόγω τελική ηµεροµηνία. 
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Άρθρο 24 
 

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής 

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου 
µέρους εισαγωγής σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν µετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν 
επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του 
εισαγωγέα µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την εφαρµογή της σχετικής συµφωνίας. 

Άρθρο 25 
 

Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές 

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

Άρθρο 26 
 

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού καταγωγής 

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται µε τη µορφή µικροδεµάτων µεταξύ ιδιωτών ή που 
περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών γίνονται δεκτά ως καταγόµενα προϊόντα, 
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, µε την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως 
πληρούντα τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης και εάν δεν υπάρχει καµία αµφιβολία 
ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που 
αποστέλλονται ταχυδροµικώς, η δήλωση αυτή µπορεί να αναγράφεται στις τελωνειακές 
δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούµενες αποκλειστικά από προϊόντα 
για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές µε εµπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της 
φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εµπορικός σκοπός. 

3. Επιπλέον, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 
ευρώ στις περιπτώσεις µικροδεµάτων ή τα 1.200 ευρώ στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που 
αποτελούν µέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών. 



 

EL 43   EL 

Άρθρο 27 
 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 5 
που χρησιµοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED ή από δήλωση καταγωγής ή από δήλωση 
καταγωγής EUR-MED είναι δυνατό να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής συµβαλλόµενου 
µέρους και πληρούν τους λοιπούς όρους της παρούσας σύµβασης είναι δυνατό να 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

(α) άµεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εµπορευµάτων τις οποίες 
εφαρµόζει ο εξαγωγέας ή ο προµηθευτής και οι οποίες περιλαµβάνονται για παράδειγµα στα 
λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία· 

(β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που 
χρησιµοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στο οικείο συµβαλλόµενο µέρος, 
όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία· 

(γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η µεταποίηση των υλών 
πραγµατοποιήθηκε στο οικείο συµβαλλόµενο µέρος και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν 
στο εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία· 

(δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED ή δηλώσεις καταγωγής ή δηλώσεις 
καταγωγής EUR-MED, που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που 
χρησιµοποιήθηκαν και που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε 
την παρούσα σύµβαση· 

(ε) κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή την µεταποίηση που έχει 
πραγµατοποιηθεί εκτός του οικείου συµβαλλόµενου µέρους, κατ' εφαρµογή του άρθρου 11, 
τα οποία αποδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου έχουν ικανοποιηθεί. 

Άρθρο 28 
 

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων 

1. Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων 
EUR.1 ή EUR-MED, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 3. 

2. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, 
φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης καταγωγής καθώς και τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 5. 

3. Οι τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής που εκδίδουν 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή EUR-MED, φυλάσσουν επί τρία 
τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 
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4. Οι τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία 
τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 και EUR-MED και τις 
δηλώσεις καταγωγής και τις δηλώσεις καταγωγής EUR-MED που υποβάλλονται σε αυτές. 

Άρθρο 29 
 

∆ιαφορές και λάθη εκτύπωσης 

1. Η διαπίστωση µικροδιαφορών µεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό 
καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στο τελωνείο 
για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ 
εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό 
το έγγραφο πράγµατι αντιστοιχεί στα προσκοµισθέντα προϊόντα. 

2. Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής, 
δεν πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, εάν τα σφάλµατα αυτά δεν 
είναι τέτοια που να δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του εν 
λόγω εγγράφου. 

Άρθρο 30 
 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του 
άρθρου 26 παράγραφος 3 σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιµολογούνται σε νόµισµα 
διαφορετικό από το ευρώ, κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη καθορίζει ετησίως ποσά σε 
εθνικά νοµίσµατα των οικείων χωρών που ισοδυναµούν µε τα ποσά σε ευρώ. 

2. Οι αποστολές υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ή του άρθρου 26 παράγραφος 3 µε αναφορά στο νόµισµα στο οποίο εκδίδεται το 
τιµολόγιο, σύµφωνα µε το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα. 

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

4. Κάθε χώρα µπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που 
προκύπτει από τη µετατροπή του ποσού το οποίο εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της 
νόµισµα. Το στρογγυλοποιηµένο ποσό δεν µπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει 
από τη µετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Κάθε χώρα µπορεί να διατηρεί αµετάβλητο το 
ισόποσο ποσού εκφρασµένου σε ευρώ στο εθνικό της νόµισµα, εφόσον κατά τη στιγµή της 
ετήσιας αναπροσαρµογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η µετατροπή του εν λόγω 
ποσού πριν από τη στρογγυλοποίηση οδηγεί σε αύξηση µικρότερη από 15 % του ισόποσου σε 
εθνικό νόµισµα. Το ισόποσο σε εθνικό νόµισµα µπορεί να διατηρείται αµετάβλητο, αν η 
µετατροπή δεν οδηγεί σε µείωση της ισοδύναµης αξίας. 

5. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από τη Μεικτή Επιτροπή µετά 
από αίτηµα των συµβαλλόµενων µερών. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η 
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Μεικτή Επιτροπή εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων 
µε πραγµατικούς όρους. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά 
που εκφράζονται σε ευρώ. 
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ΤΙΤΛΟΣ VI 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 31 
 

∆ιοικητική συνεργασία 

1. Οι τελωνειακές αρχές των συµβαλλοµένων µερών κοινοποιούν αµοιβαία, µέσω της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγµατα των αποτυπωµάτων των σφραγίδων που 
χρησιµοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας 
εµπορευµάτων EUR.1 και EUR-MED καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που 
είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών, των δηλώσεων καταγωγής και 
των δηλώσεων καταγωγής EUR-MED. 

2. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, τα συµβαλλόµενα 
µέρη παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον 
έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 και EUR-
MED, των δηλώσεων καταγωγής και των δηλώσεων καταγωγής EUR-MED, και της 
ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα αυτά. 

Άρθρο 32 
 

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 

1. Ο µεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγµατοποιείται 
δειγµατοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους 
εισαγωγής έχουν εύλογες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, ως προς το 
χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων της 
παρούσας σύµβασης. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου 
µέρους εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, και το 
τιµολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση καταγωγής ή τη δήλωση καταγωγής EUR-MED ή 
αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους 
εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιµο, τους λόγους που δικαιολογούν τον έλεγχο. 
Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που 
αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς. 

3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές του συµβαλλόµενου µέρους 
εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωµα να ζητούν την 
προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών 
βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 

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

5. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου ενηµερώνονται για τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού, το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσµατα πρέπει να 
ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα µπορεί πράγµατι να 
θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής σε ένα συµβαλλόµενο µέρος και ότι πληρούν τους 
λοιπούς όρους της παρούσας σύµβασης. 

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

Άρθρο 33 
 

∆ιευθέτηση διαφορών 

Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση µε τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32, οι οποίες δεν 
µπορούν να επιλυθούν µεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των 
τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του, αυτές υποβάλλονται στο 
διµερή φορέα που έχει συσταθεί βάσει της συναφούς συµφωνίας. Όταν προκύπτουν διαφορές 
σε σχέση µε τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32, οι οποίες εγείρουν ζητήµατα ως προς την 
ερµηνεία της παρούσας σύµβασης, υποβάλλονται στην Μεικτή Επιτροπή. 

Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές µεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του 
συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νοµοθεσίας της εν λόγω χώρας. 

Άρθρο 34 
 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την επίτευξη 
προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 35 
 

Ελεύθερες ζώνες 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
τα προϊόντα που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν 
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη εντός του εδάφους τους, δεν 
αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις 
συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στο να εµποδίσουν τη φθορά τους. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής του συµβαλλόµενου 
µέρους, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και 
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υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η 
µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II 

Σηµείωση 1: 

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

Σηµείωση 2: 

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόµενο προϊόν. Η πρώτη 
στήλη αναφέρει τον αριθµό της κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρµονισµένου συστήµατος 
και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εµπορευµάτων που αντιστοιχεί στην εν λόγω κλάση 
ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαµβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας 
κανόνας στη στήλη 3 ή 4. Όταν, σε ορισµένες περιπτώσεις, του κωδικού της πρώτης στήλης, 
προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σηµαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρµόζονται µόνο 
για το τµήµα της κλάσης ή του κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη 
αυτή αναφέρεται ένας αριθµός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που 
περιλαµβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται µε γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που 
αναφέρονται στη στήλη 3 ή 4 εφαρµόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του 
εναρµονισµένου συστήµατος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή 
σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εµφανίζονται µαζί στη στήλη 1. 

2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρµόζονται σε 
διάφορα προϊόντα της ίδιας δασµολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή 
εκείνου του τµήµατος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως 
στη στήλη 3 ή 4. 

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

Σηµείωση 3: 

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

Για παράδειγµα: 

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρµόζεται προβλέπει ότι η 
αξία των µη καταγόµενων υλών που δύνανται να χρησιµοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «άλλα 
χαλυβοκράµατα σφυρηλατηµένα» της κλάσης ex 7224. 
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Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγµατοποιήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε πρώτη 
ύλη µη καταγόµενου πλινθώµατος, το προϊόν που κατασκευάσθηκε µε αυτόν τον τρόπο 
αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάµει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα 
προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν µπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρείται ως καταγόµενο 
προϊόν κατά τον υπολογισµό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός 
κατασκευάσθηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία του µη 
καταγόµενου πλινθώµατος δεν πρέπει συνεπώς να λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό 
της αξίας των µη καταγόµενων υλών που έχουν χρησιµοποιηθεί. 

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθµίδα 
επεξεργασίας ή µεταποίησης που απαιτείται. Συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή 
µεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής. Αντίθετα, 
υποδεέστερες επεξεργασίες ή µεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. 
∆ηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται µη καταγόµενες 
ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισµένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιµοποίηση τέτοιων 
υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η 
χρησιµοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε µεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν 
επιτρέπεται. 

3.3. Με την επιφύλαξη της σηµείωσης 3.2, όταν στον κανόνα χρησιµοποιείται η έκφραση 
«Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατό να 
χρησιµοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης (ακόµη και ύλες της ίδιας περιγραφής και 
κλάσης µε το προϊόν), µε την επιφύλαξη, ωστόσο, των ειδικών περιορισµών που 
περιλαµβάνονται, ενδεχοµένως, στον κανόνα. 

Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 
συµπεριλαµβανοµένων άλλων υλών της κλάσης αριθ.…» ή «Κατασκευή/Παρασκευή από 
ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν» σηµαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από 
εκείνες της ίδιας περιγραφής µε το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα. 

3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν µπορεί να κατασκευασθεί από 
περισσότερες από µία ύλες, αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µία ή 
περισσότερες ύλες. ∆εν απαιτείται να χρησιµοποιούνται µαζί όλες οι ύλες. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα υφάσµατα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν φυσικές ίνες και, µεταξύ άλλων, χηµικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν 
συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χηµικές ύλες. Είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθεί η µία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόµη και οι δύο µαζί. 

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

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τις προπαρασκευασµένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς 
τη χρήση των δηµητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση 
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ανόργανων αλάτων, χηµικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από 
δηµητριακά. 

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να παρασκευαστούν 
από τη συγκεκριµένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της 
ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. 

Για παράδειγµα: 

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

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη µέγιστη αξία των µη 
καταγόµενων υλών που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό 
να προστίθενται. Εποµένως, η µέγιστη αξία όλων των µη καταγόµενων υλών που 
χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. 
Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται 
για ορισµένες ύλες. 

Σηµείωση 4: 

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

4.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς ίππων) 
της κλάσης 0511, το µετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το µαλλί, τις τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς 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. 

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

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

Σηµείωση 5: 

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριµένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραποµπή στην παρούσα 
επεξηγηµατική σηµείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρµόζονται για 
τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του 
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προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του 
συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιµοποιούνται. (βλέπε 
επίσης τις σηµειώσεις 5.3 και 5.4). 

5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σηµείωση 5.1 είναι δυνατό να 
εφαρµόζεται µόνο για τα σύµµεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάσθηκαν 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, 

- κάνναβη, 

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

- σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, 

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

- συνθετικές ίνες συνεχείς, 

- τεχνητές ίνες συνεχείς, 

- νήµατα µεταφοράς ρεύµατος, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυπροπυλένιο, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυεστέρες, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυαµίδια, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυιµίδια, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο, 

- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυ(θειούχο του φαινυλενίου), 
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- συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), 

- άλλες συνθετικές ίνες µη συνεχείς, 

- τεχνητές ίνες µη συνεχείς από βισκόζη, 

- άλλες τεχνητές ίνες µη συνεχείς, 

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

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

- προϊόντα της κλάσης 5605 (µεταλλικά νήµατα), στα οποία έχει ενσωµατωθεί λωρίδα 
µε 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. 

Για παράδειγµα: 

Νήµα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαµβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από 
συνθετικές ίνες µη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήµα ανάµεικτο (σύµµεικτο). 
Εποµένως, µη καταγόµενες συνθετικές ίνες µη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους 
κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χηµικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), 
δύνανται να χρησιµοποιούνται µέχρι 10 % κατά βάρος του νήµατος. 

Για παράδειγµα: 

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

Για παράδειγµα: 

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

Για παράδειγµα: 
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Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευασθεί από βαµβακερά νήµατα της 
κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασµα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα 
χρησιµοποιούµενα νήµατα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και, συνεπώς, η 
φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύµµεικτο προϊόν. 

5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν 
κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε άλλο 
νήµα», αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά τα νήµατα. 

5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωµατωθεί «λουρίδα που έχει έναν 
πυρήνα ο οποίος αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασµα αργιλίου είτε από µία ταινία 
πλαστικής ύλης επικαλυµµένη ή όχι µε σκόνη αργιλίου, πλάτους µέχρι και 5 mm και η οποία 
έχει συγκολληθεί µέσω διαφανούς ή έγχρωµης κολλητικής ουσίας µεταξύ δύο ταινιών από 
πλαστικές ύλες», η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα. 

Σηµείωση 6: 

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

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

Για παράδειγµα: 

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριµένο είδος από υφαντική ύλη, όπως 
παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν νήµατα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών 
από µέταλλο, όπως κουµπιά, επειδή τα κουµπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για 
τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν 
υφαντικές ύλες. 

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

Σηµείωση 7: 

7.1. Οι «καθορισµένες κατεργασίες», σύµφωνα µε την έννοια των κλάσεων ex 2707, 2713 
έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες: 

(α) η εν κενώ απόσταξη· 

(β) η επαναπόσταξη µε µέθοδο πολύ προωθηµένης κλασµατοποίησης· 

(γ) η πυρόλυση· 

(δ) ο ανασχηµατισµός ή αναµόρφωση· 
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(ε) η εκχύλιση µε εκλεκτικούς διαλύτες· 

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

(ζ) ο πολυµερισµός· 

(η) η αλκυλίωση· 

(θ) ο ισοµερισµός. 

7.2. Κατά την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712 ως «καθορισµένες κατεργασίες» 
νοούνται οι ακόλουθες: 

(α) η εν κενώ απόσταξη· 

(β) η επαναπόσταξη µε µέθοδο πολύ προωθηµένης κλασµατοποίησης· 

(γ) η πυρόλυση· 

(δ) ο ανασχηµατισµός ή αναµόρφωση· 

(ε) η εκχύλιση µε εκλεκτικούς διαλύτες· 

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

(ζ) ο πολυµερισµός· 

(η) η αλκυλίωση· 

(θ) ο ισοµερισµός· 

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

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

(ιγ) η κατεργασία µε υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για τα 
βαριά λάδια της κλάσης ex 2710 κατά την οποία το υδρογόνο µετέχει ενεργά σε χηµική 
αντίδραση, που πραγµατοποιείται µε πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερµοκρασία ανώτερη 
των 250 βαθµών Κελσίου µε τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες µε υδρογόνο των 
λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώµατος 
ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία µε υδρογόνο ή ο αποχρωµατισµός), δεν 
θεωρούνται, αντίθετα ως ειδικές επεξεργασίες· 
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(ιδ) η απόσταξη µε ατµοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια 
εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ'όγκο, 
συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών, λιγότερο από 30% στους 300° C, σύµφωνα µε τη 
µέθοδο ASTM D 86· 

(ιε) η κατεργασία µε ηλεκτρική εκκένωση ρεύµατος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά 
για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και τα πετρέλαια εξωτερικής 
καύσης της κλάσης ex 2710· 

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

7.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 
3403, οι απλές εργασίες, όπως ο καθαρισµός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισµός του 
ύδατος, η διήθηση, ο χρωµατισµός, η σήµανση, η επίτευξη δεδοµένης περιεκτικότητας σε 
θείο, ως αποτέλεσµα της ανάµειξης προϊόντων µε διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, όλοι 
οι συνδυασµοί των πράξεων αυτών ή παρόµοιες πράξεις, δεν προσδίδουν την ιδιότητα 
καταγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει τον 
χαρακτήρα του καταγόµενου προϊόντος 

(1) (2) (3) ή (4) 

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

 

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα 
σφαγίων, βρώσιµα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες των κεφαλαίων 
1 και 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

 

Κεφάλαιο 3 Ψάρια και µαλακόστρακα, 
µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια 

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

 

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

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

 

0403 Βουτυρόγαλα πηγµένο γάλα 
και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, 
κεφίρ και άλλα γάλακτα και 
κρέµες που έχουν υποστεί 
ζύµωση ή έχουν καταστεί 
όξινα, έστω και 
συµπυκνωµένα ή µε 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, ή 
αρωµατισµένα ή µε 
προσθήκη φρούτων ή κακάου 

Παρασκευή κατά την οποία: 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του 
κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, 

- όλοι οι χρησιµοποιούµενοι 
φρουτοχυµοί (εκτός των χυµών ανανά, 
κίτρου ή γκρέιπφρουτ) της κλάσης 
2009 πρέπει να είναι ήδη καταγόµενο 
και 

- η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 
17 που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 5 Άλλα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού, 
εκτός από : 

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

 

ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή 
αγριόχοιρου, επεξεργασµένες 

Καθαρισµός, απολύµανση, διαλογή και 
τέντωµα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου 
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Κεφάλαιο 6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα 
της ανθοκοµίας, βολβοί, ρίζες 
και παρόµοια είδη· άνθη και 
διακοσµητικά φυλλώµατα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του 
κεφαλαίου 6 πρέπει να έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και 
κόνδυλοι, βρώσιµα 

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

 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιµα· 
φλούδες εσπεριδοειδών ή 
πεπονιών 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- όλα τα χρησιµοποιούµενα φρούτα και 
οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου, και 

- η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 
17 που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

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

 

0901 Καφές, έστω και 
καβουρντισµένος ή χωρίς 
καφεΐνη. κελύφη και φλούδες 
καφέ· υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, 
οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
αναλογίες του µείγµατος 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 

 

0902 Τσάι, έστω και αρωµατισµένο Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 

 

ex 0910 Μείγµατα µπαχαρικών Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 

 

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

 

ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας. 
βύνη· άµυλα κάθε είδους· 
ινουλίνη· γλουτένη από 
σιτάρι εκτός από : 

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα 
χρησιµοποιούµενα δηµητριακά, ρίζες και 
βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί 
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

 

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 
ελαιώδεις. σπέρµατα, σπόροι 
και διάφοροι καρποί· 
βιοµηχανικά και 
φαρµακευτικά φυτά· άχυρα 
και χορτονοµές 

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

 

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

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
1301 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 
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1302 Χυµοί και εκχυλίσµατα 
φυτικά· πηκτικές ύλες, 
πηκτινικές και πηκτικές 
ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα 
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, έστω και 
τροποποιηµένα: 

  

 - Βλεννώδη και πηκτικά 
φυτικά παράγωγα, 
τροποποιηµένα 

Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά, 
µη τροποποιηµένα 

 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες φυτικής 
προέλευσης· φυτικά προϊόντα 
που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

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

 

ex κεφάλαιο 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή 
φυτικά και τα προϊόντα της 
διάσπασης αυτών· λίπη 
βρώσιµα επεξεργασµένα· 
κεριά ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης εκτός από : 

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

 

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

  

 - Λίπη από κόκαλα ή 
απορρίµµατα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
0203, 0206 ή 0207, ή τα κόκαλα της 
κλάσης 0506 

 

 - Λοιπά Παρασκευή από κρέας ή βρώσιµα 
παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της 
κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και 
βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων 
πουλερικών της κλάσης 0207 

 

1502 Λίπη βοοειδών, 
προβατοειδών ή αιγοειδών, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 
1503: 

  

 - Λίπη από κόκαλα ή 
απορρίµµατα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
0201, 0202, 0204 ή 0206, ή από κόκαλα 
της κλάσης 0506 

 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 
2 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

 

1504 Λίπη και λάδια και τα 
κλάσµατά τους, ψαριών ή 
θαλασσίων θηλαστικών, έστω 
και εξευγενισµένα, αλλά όχι 
χηµικώς µετασχηµατισµένα: 

  

 - Κλάσµατα στερεά  Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 1504 
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 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες των κεφαλαίων 
2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

 

ex 1505 Λανολίνη εξευγενισµένη Παρασκευή από ακατέργαστο εριολίπος 
της κλάσης 1505 

 

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

  

 - Κλάσµατα στερεά Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 1506 

 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 
2 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

 

1507 έως 1515 Φυτικά έλαια και τα 
κλάσµατά τους: 

  

 - Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, 
φοινικέλαιο, λάδι 
κοκκοφοινίκων (κοπρά), 
φοινικοπυρήνων ή babassu, 
tung (abrasin) oleococca, 
oiticica, κερί myrica, κερί 
Ιαπωνίας, κλάσµατα του 
λαδιού jojoba και λάδια που 
προορίζονται για τεχνική ή 
βιοµηχανική χρήση, εκτός 
από την παρασκευή 
προϊόντων για ανθρώπινη 
διατροφή 

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

 

 - Κλάσµατα στερεά, εκτός 
εκείνων του λαδιού jojoba 

Παρασκευή από τις άλλες ύλες των 
κλάσεων 1507 έως 1515 

 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες φυτικές ύλες πρέπει 
να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 

 

1516 Λίπη και λάδια ζωικά ή 
φυτικά και τα κλάσµατά τους, 
µερικώς ή ολικώς 
υδρογονωµένα, 
διεστεροποιηµένα, 
επανεστεροποιηµένα ή 
ελαϊδινισµένα (µε ισοµέρεια 
λιπαρών οξέων), έστω και 
εξευγενισµένα, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασµένα 

Παρασκευή κατά την οποία: 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του 
κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου, και 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες φυτικές 
ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου. Ωστόσο µπορούν να 
χρησιµοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 
1507, 1508, 1511 και 1513 

 

1517 Μαργαρίνη· µείγµατα ή 
παρασκευάσµατα βρώσιµα 
από λίπη ή λάδια ζωικά ή 
φυτικά ή από τα κλάσµατα 
διαφόρων λιπών ή λαδιών του 
κεφαλαίου αυτού, άλλα από 
τα λίπη και λάδια διατροφής 
και τα κλάσµατά τους της 
κλάσης 1516  

Παρασκευή κατά την οποία: 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες των 
κεφαλαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες φυτικές 
ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου. Ωστόσο µπορούν να 
χρησιµοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 
1507, 1508, 1511 και 1513 
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Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, 
ψαριών ή µαλακοστράκων, 
µαλακίων ή άλλων 
ασπόνδυλων υδροβίων 

Παρασκευή: 

- από ζώα του κεφαλαίου 1, και/ή 

- κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες του 
κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου 

 

ex κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη 
παρασκευάσµατα, εκτός από :

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

 

ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή 
από τεύτλα και ζαχαρόζη 
χηµικά καθαρή, σε στερεή 
κατάσταση, µε προσθήκη 
αρωµατικών ή χρωστικών 
ουσιών 

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

 

1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία 
περιλαµβάνεται η λακτόζη, η 
µαλτόζη, η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), 
χηµικώς καθαρά, σε στερεή 
κατάσταση· σιρόπια από 
ζάχαρα χωρίς προσθήκη 
αρωµατικών ή χρωστικών 
ουσιών· υποκατάστατα του 
µελιού, έστω και αναµειγµένα 
µε φυσικό µέλι· ζάχαρα και 
µελάσες καραµελωµένα: 

  

 - Χηµικώς καθαρή µαλτόζη 
και φρουκτόζη 

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

 

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

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

 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να είναι 
ήδη καταγόµενες 

 

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

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

 

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

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 



 

EL 62   EL 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσµατα 
αυτού 

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

1901 Εκχυλίσµατα βύνης· 
Παρασκευάσµατα διατροφής 
από αλεύρια, πλιγούρια, 
σιµιγδάλια, άµυλα κάθε 
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, 
που δεν περιέχουν κακάο ή 
που περιέχουν λιγότερο από 
40% κατά βάρος κακάο επί 
πλήρως απολιπανθείσας 
βάσεως, και δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού. 
Παρασκευάσµατα διατροφής 
από προϊόντα των κλάσεων 
0401 µέχρι 0404, που δεν 
περιέχουν κακάο ή περιέχουν 
λιγότερο από 5% κατά βάρος 
κακάο, επί πλήρως 
απολιπανθείσας βάσεως, και 
δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού: 

  

 - Εκχυλίσµατα βύνης Παρασκευή από δηµητριακά του 
κεφαλαίου 10 

 

 - Λοιπά Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

1902 Ζυµαρικά εν γένει, έστω και 
ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε 
κρέας ή άλλες ουσίες) ή και 
αλλιώς παρασκευασµένα 
όπως σπαγέτα, µακαρόνια, 
vούγιες, λαζάνια, gnocchi, 
ραβιόλια, κανελόνια. αράπικο 
σιµιγδάλι (κους-κους), έστω 
και παρασκευασµένο: 

  

 - Που περιέχουν 20% ή 
λιγότερο κατά βάρος κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, 
ψάρια, µαλακόστρακα ή 
µαλάκια 

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα 
χρησιµοποιούµενα δηµητριακά και τα 
παράγωγά τους (εκτός του σκληρού 
σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 
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 - Που περιέχουν περισσότερο 
του 20% κατά βάρος κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, 
ψάρια, µαλακόστρακα ή 
µαλάκια 

Παρασκευή κατά την οποία: 

- όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά 
και τα παράγωγά τους (εκτός του 
σκληρού σίτου και των παραγώγων 
του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες των 
κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου, 

 

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

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

 

1904 Προϊόντα µε βάση τα 
δηµητριακά που λαµβάνονται 
µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. 
καλαµπόκι σε νιφάδες 
(κορνφλέικς)]. ∆ηµητριακά 
άλλα από το καλαµπόκι, σε 
µορφή κόκκων, νιφάδων ή 
άλλων επεξεργασµένων 
κόκκων (εκτός από αλεύρι, 
πλιγούρι ή σιµιγδάλι), 
προψηµένα ή αλλιώς 
παρασκευασµένα, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

Παρασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της κλάσης 1806, 

- κατά την οποία όλα τα 
χρησιµοποιούµενα δηµητριακά και τα 
παράγωγα άλευρά τους (εκτός του 
σκληρού σίτου και το καλαµπόκι του 
είδους Zea indurata και των 
παραγώγων του) πρέπει να έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από τις ύλες του 
κεφαλαίου 11 

 

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

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα 
χρησιµοποιούµενα λαχανικά, φρούτα και 
καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

 

ex 2001 Ίγναµα (κόνδυλοι της 
διοσκουρέας), γλυκοπατάτες 
και παρόµοια βρώσιµα µέρη 
φυτών περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε άµυλα κάθε είδους 
ίσης ή ανώτερης του 5%, 
παρασκευασµένα ή 
διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό 
οξύ 

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

 

ex 2004 και ex 2005 Πατάτες µε µορφή αλεύρων, 
σιµιγδαλιών ή νιφάδων 
παρασκευασµένες ή 
διατηρηµένες µε τρόπο άλλο 
από ξίδι ή οξικό οξύ 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 
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2006 Λαχανικά, καρποί και 
φρούτα, φλούδες καρπών και 
φρούτων και άλλα µέρη 
φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισµένα, µε στιλπνή ή 
κρυσταλλική εµφάνιση) 

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

 

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

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex 2008 - Καρποί µε κέλυφος, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή 
αλκοόλης 

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

 

 - Βούτυρο αράπικων 
φιστικιών· µείγµατα µε 
βάση δηµητριακά· καρδιές 
φοινίκων· καλαµπόκι 

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

 

 - Άλλοι εκτός από φρούτα 
και καρπούς 
(περιλαµβανοµένων των 
καρπών µε κέλυφος), µη 
παρασκευασµένα µε ατµό 
ούτε βρασµένα στο νερό, 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 
κατεψυγµένα 

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

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 

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 21 ∆ιάφορα παρασκευάσµατα 
διατροφής, εκτός από : 

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

 

2101 Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα 
και συµπυκνώµατα καφέ, 
τσαγιού ή µατέ και 
παρασκευάσµατα µε βάση τα 
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον 
καφέ, το τσάι ή το µατέ. 
κιχώριο φρυγµένο και άλλα 
φρυγµένα υποκατάστατα του 
καφέ και τα εκχυλίσµατα, 
αποστάγµατα και 
συµπυκνώµατα αυτών 

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία όλο το 
χρησιµοποιούµενο καλαµπόκι πρέπει 
να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου 
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2103 Παρασκευάσµατα για 
σάλτσες και σάλτσες 
παρασκευασµένες. αρτύµατα 
και καρυκεύµατα, σύνθετα· 
αλεύρι από σινάπι και 
µουστάρδα παρασκευασµένη: 

  

 - Παρασκευάσµατα για 
σάλτσες και σάλτσες 
παρασκευασµένες. 
αρτύµατα και καρυκεύµατα, 
σύνθετα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιείται αλεύρι από σινάπι ή 
µουστάρδα παρασκευασµένη 

 

 - Αλεύρι από σινάπι και 
µουστάρδα 
παρασκευασµένη  

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 

 

ex 2104 Παρασκευάσµατα για σούπες 
και ζωµούς.  

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

 

2106 Παρασκευάσµατα διατροφής 
που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

Παρασκευή: 

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

- κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα 
παράγωγα των σταφυλιών που 
χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου 

 

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

Παρασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 17 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, και 

- κατά την οποία όλοι οι 
χρησιµοποιούµενοι φρουτοχυµοί 
(εκτός των χυµών ανανά, κίτρου ή 
γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη 
καταγόµενοι 
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2207 Αιθυλική αλκοόλη µη 
µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο 
αλκοολικό τίτλο 80% ή 
περισσότερο. Αιθυλική 
αλκοόλη και αποστάγµατα 
µετουσιωµένα, οποιουδήποτε 
τίτλου 

Παρασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, 
και 

- κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι 
παράγωγες ύλες σταφυλιών που 
χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την 
οποία αν όλες οι άλλες 
χρησιµοποιούµενες ύλες είναι ήδη 
καταγόµενες, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% κατ' 
όγκο 

 

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

Παρασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, 
και 

- κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι 
παράγωγες ύλες σταφυλιών που 
χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την 
οποία αν όλες οι άλλες 
χρησιµοποιούµενες ύλες είναι ήδη 
καταγόµενες, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% κατ' 
όγκο 

 

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

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

 

ex 2301 Αλεύρια φάλαινας, αλεύρια, 
σκόνες και συσσωµατώµατα 
µε µορφή σβόλων, από ψάρια 
ή καρκινοειδή, µαλάκια ή 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, 
ακατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες των κεφαλαίων 
2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ 
ολοκλήρου 

 

ex 2303 Κατάλοιπα της αµυλοποιίας 
καλαµποκιού (µε εξαίρεση τα 
συµπυκνωµένα νερά 
µουσκέµατος), 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 
που µετριέται σε ξερή ύλη 
ανώτερης του 40% κατά 
βάρος 

Παρασκευή κατά την οποία όλο το 
χρησιµοποιούµενο καλαµπόκι πρέπει να 
έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου 

 

ex 2306 Πίτες και άλλα στερεά 
υπολείµµατα από την 
εξαγωγή ελαιολάδου, που 
έχουν περιεκτικότητα κατά 
βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη 
του 3% 

Παρασκευή κατά την οποία όλοι οι 
χρησιµοποιούµενες ελιές πρέπει να 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου 
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2309 Παρασκευάσµατα των τύπων 
που χρησιµοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων 

Παρασκευή κατά την οποία: 

- όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά, 
ζάχαρα ή µελάσες, κρέας ή γάλα, 
πρέπει να είναι ήδη καταγόµενα, και 

- όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του 
κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί 
εξ ολοκλήρου 

 

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

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

 

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

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

 

ex 2403  Καπνός για κάπνισµα Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον 
το 70% του βάρους καπνού που δεν έχει 
βιοµηχανοποιηθεί ή των απορριµµάτων 
καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι 
ήδη καταγόµενο 

 

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

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

 

ex 2504 Φυσικός, κρυσταλλικός 
γραφίτης, εµπλουτισµένος µε 
άνθρακα, καθαρισµένος, 
αλεσµένος 

Εµπλουτισµός µε άνθρακα, καθαρισµός 
και άλεση του ακατέργαστου 
κρυσταλλικού γραφίτη 

 

ex 2515 Μάρµαρα, απλά κοµµένα µε 
πριόνι ή άλλον τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήµατος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου, 
πάχους ίσου ή κατώτερου των 
25 cm 

Κοπή, µε πριονισµό ή άλλον τρόπο, 
µαρµάρου (ακόµη και ήδη κοµµένου) 
πάχους µεγαλυτέρου των 25 cm 

 

ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, 
βασάλτης, ψαµµίτης και 
άλλες πέτρες για πελέκηµα ή 
κτίσιµο, απλά κοµµένες, µε 
πριόνι ή άλλον τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήµατος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου, 
πάχους ίσου ή κατώτερου των 
25 cm 

Κοπή, µε πριονισµό ή άλλον τρόπο, 
πέτρας (ακόµη και ήδη κοµµένης) 
πάχους µεγαλυτέρου των 25 cm 

 

ex 2518 ∆ολοµίτης πυρωµένος Πύρωση µη πυρωµένου δολοµίτη  

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιείται φυσικό ανθρακικό 
µαγνήσιο (µαγνησίτης) 
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ex 2520 Γύψος ψηµένος, 
παρασκευασµένος ειδικά για 
την οδοντιατρική 

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

 

ex 2524 Ίνες αµιάντου Παρασκευή από συµπυκνώµατα 
αµιάντου 

 

ex 2525 Μαρµαρυγίας σε σκόνη Παρασκευή µε άλεση µαρµαρυγία ή 
απορριµµάτων µαρµαρυγία 

 

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

Παρασκευή µε πύρωση (φρύξη) ή άλεση 
χρωστικών γαιών 

 

Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύµατα, σκουριές και 
τέφρες 

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

 

ex κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά 
λάδια και προϊόντα της 
απόσταξης αυτών, 
ασφαλτώδεις ύλες· κεριά 
ορυκτά, εκτός από: 

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

 

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

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

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

 

ex 2709 Λάδια ακατέργαστα από 
ασφαλτούχα ορυκτά 

Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών  

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

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (2) 

ή 

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι 
αέριοι υδρογονάνθρακες 

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (2) 

ή 

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

 

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

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (2) 

ή 

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

 

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

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

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

 

2714 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. 
σχίστες και άµµος, 
ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και 
πετρώµατα ασφαλτούχα 

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι 
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από 
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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2715 Μείγµατα ασφαλτούχα µε 
βάση τη φυσική άσφαλτο εν 
γένει, την πίσσα του 
πετρελαίου, την ορυκτή 
πίσσα ή το υπόλειµµα αυτής 
(π.χ. µαστίχες ασφαλτούχες, 
cut-backs) 

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

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

 

ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χηµικά προϊόντα. 
Ενώσεις ανόργανες ή 
οργανικές των πολύτιµων 
µετάλλων, των ραδιενεργών 
στοιχείων, των µετάλλων των 
σπανίων γαιών ή των 
ισοτόπων, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 2805 "Mischmetall" Παρασκευή µε θερµική ή ηλεκτρολυτική 
επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex 2811 Τριοξείδιο του θείου Παρασκευή από διοξείδιο του θείου Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 2833 Θειικό αργίλιο Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex 2840 Υπερβορικό νάτριο Παρασκευή από τετραβορικό του 
δινατρίου πεντένυδρο 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 

 - Ενώσεις του υδραργύρου µε 
νουκλεϊνικά οξέα και άλατά 
τους, καθορισµένης ή µη 
χηµικής σύστασης. άλλες 
ετεροκυκλικές ενώσεις 

 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων 
2852, 2932, 2933 και 2934 δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χηµικά προϊόντα, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, 
που προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα 

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

 

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

 

ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί 
υδρογονάνθρακες (εκτός από 
τα αζουλένια), βενζόλιο, 
τολουόλιο, ξυλόλια, που 
προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα 

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

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

 

ex 2905 Άλατα µετά µετάλλων των 
αλκοολών αυτής της κλάσης 
και αιθανόλης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται µεταλλικά 
αλκοολικά άλατα της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

2915 Οξέα µονοκαρβοξυλικά 
άκυκλα κορεσµένα και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα 
τους. τα αλογονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα 
παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων 
2915 και 2916 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20% της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 2932 - Εσωτερικοί αιθέρες και τα 
αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα 
ή νιτρωδωµένα παράγωγά 
τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνον 
µε ετεροάτοµο(-α) αζώτου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων 
2932 και 2933 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20% της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατα 
τους, καθορισµένης ή µη 
χηµικής σύστασης. άλλες 
ετεροκυκλικές ενώσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων 
2932 και 2933 και 2934 δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 2939 Συµπυκνώµατα άχυρου 
παπαρούνας που περιέχουν 
τουλάχιστον 50% κατά βάρος 
αλκαλοειδή 

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

 

ex κεφάλαιο 30 Φαρµακευτικά προϊόντα, 
εκτός από : 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

3002 Αίµα ανθρώπων, αίµα ζώων 
για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις· 
αντιοροί, άλλα κλάσµατα του 
αίµατος, τροποποιηµένα 
ανοσολογικά προϊόντα, 
λαµβανόµενα έστω και µε 
βιοτεχνολογικές µεθόδους· 
εµβόλια, τοξίνες, 
καλλιέργειες 
µικροοργανισµών (µε 
εξαίρεση τις ζύµες) και 
παρόµοια προϊόντα: 

  

 - Προϊόντα που αποτελούνται 
από συστατικά αναµειγµένα 
µεταξύ τους, 
παρασκευασµένα για 
θεραπευτικές ή 
προφυλακτικές χρήσεις ή 
µη αναµειγµένα προϊόντα, 
παρασκευασµένα για τις 
ίδιες χρήσεις, που 
παρουσιάζονται µε µορφή 
δόσεων ή είναι 
συσκευασµένα για τη 
λιανική πώληση 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ύλες µε 
την αυτή περιγραφή µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

 - Λοιπά   

 -- Αίµα ανθρώπων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ύλες µε 
την αυτή περιγραφή µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 
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 -- Αίµα ζώων 
παρασκευασµένο για 
θεραπευτικές ή 
προφυλακτικές χρήσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ύλες µε 
την αυτή περιγραφή µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

 -- Συστατικά του αίµατος, 
εκτός από τους αντιορούς, 
την αιµοσφαιρίνη, την 
γλοβουλίνη του αίµατος 
και τον ορό γλοβουλίνης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ύλες µε 
την αυτή περιγραφή µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

 -- Αιµοσφαιρίνη, 
γλοβουλίνη του αίµατος 
και ορός γλοβουλίνης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ύλες µε 
την αυτή περιγραφή µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

 -- Λοιπά Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ύλες µε 
την αυτή περιγραφή µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

3003 και 3004 Φάρµακα (µε εξαίρεση τα 
προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006): 

  

 - Που παρασκευάζονται από 
αµικακίνη της κλάσης 2941 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της κλάσης 
3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

 - Λοιπά Παρασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν. Ωστόσο, µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ύλες της κλάσης 
3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 
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ex 3006 - Φαρµακευτικά απορρίµµατα 
που αναφέρονται στη 
σηµείωση 4 κ) του παρόντος 
κεφαλαίου 

∆ιατηρείται η καταγωγή του προϊόντος 
στην αρχική του κατάταξη 

 

 

 - Αποστειρωµένες 
αυτοκόλλητες µεµβράνες 
απορροφητικές ή µη για τη 
χειρουργική ή την 
οδοντιατρική: 

 

  

 -- από πλαστικό  

 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 39 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος (5) 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 -- από ίνες 

 

Κατασκευή από (7): 

– φυσικές ίνες, 

- συνθετικές ή τεχνητές ίνες µη συνεχείς, 

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

ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

 - Οι συσκευές στοµίας 

 

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

 

ex κεφάλαιο 31 Λιπάσµατα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3105 Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά, 
που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και κάλιο. Άλλα 
λιπάσµατα. Προϊόντα του 
κεφαλαίου αυτού που 
παρουσιάζονται είτε σε 
δισκία ή παρόµοια σχήµατα, 
είτε σε συσκευασίες µε 
µεικτό βάρος που δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 10 kg, από 
τα οποία εξαιρούνται τα εξής: 

- Νιτρικό νάτριο 

- Κυαναµίδη του ασβεστίου 

- Θειικό κάλιο 

- Θειικό καλιοµαγνήσιο 

Παρασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν. Ωστόσο, µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

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

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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ex κεφάλαιο 32 ∆εψικά και βαφικά 
εκχυλίσµατα. ταννίνες και τα 
παράγωγά τους· χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες· 
χρώµατα επίχρισης και 
βερνίκια· µαστίχες (στόκοι)· 
µελάνια, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσµατα 
φυτικής προέλευσης 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

3205 Χρωστικές λάκες. 
Παρασκευάσµατα που 
αναφέρονται στη σηµείωση 3 
του κεφαλαίου αυτού, µε 
βάση τις χρωστικές λάκες (3) 
 

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

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 
Προϊόντα αρωµατοποιίας ή 
καλλωπισµού και καλλυντικά 
παρασκευάσµατα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

3301 Αιθέρια έλαια 
(αποτερπενωµένα ή µη), στα 
οποία περιλαµβάνονται και 
εκείνα µε την ονοµασία 
"πηγµένα" ή "απόλυτα", 
ρητινοειδή· εκχυλίσµατα 
ελαιορητινών· Συµπυκνωµένα 
διαλύµατα αιθερίων ελαίων 
σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά 
ή ανάλογες ύλες, που 
παίρνονται µε απορρόφηση ή 
εµπότιση, τερπενικά 
υποπροϊόντα, κατάλοιπα της 
αποτερπένωσης των αιθερίων 
ελαίων· αποσταγµένα 
αρωµατικά νερά και υδατικά 
διαλύµατα αιθερίων ελαίων 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων υλών 
άλλης "οµάδας" (4) της εν λόγω κλάσης. 
Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιούνται 
ύλες της ίδιας οµάδας µε το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 
 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσµατα για πλύσιµο 
(αλισίβες), παρασκευάσµατα 
λιπαντικά, κεριά τεχνητά, 
κεριά παρασκευασµένα, 
προϊόντα συντήρησης, κεριά 
και παρόµοια αντικείµενα, 
πάστες για προπλάσµατα, 
"κεριά για την 
οδοντοτεχνική" και συνθέσεις 
για την οδοντοτεχνική µε 
βάση το γύψο, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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ex 3403 Παρασκευάσµατα λιπαντικά 
που περιέχουν κατά βάρος σε 
ποσοστό κάτω του 70% λάδια 
από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά 

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω 
καθορισµένες επεξεργασίες (1) 

ή 

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

 

3404 Κεριά τεχνητά και κεριά 
παρασκευασµένα: 

  

 - Με βάση την παραφίνη, τα 
κεριά από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά, τα 
υπολείµµατα παραφινών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

 - Λοιπά Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από: 

- υδρογονωµένα έλαια που ανήκουν στα 
κεριά της κλάσης 1516, 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

  - λιπαρά οξέα µη καθορισµένα χηµικώς 
ή βιοµηχανικές λιπαρές αλκοόλες που 
ανήκουν στα κεριά της κλάσης 3823, 
και 

 

  - ύλες της κλάσης 3404  

  Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιούνται 
αυτές οι ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 35 Λευκωµατώδεις ύλες· 
τροποποιηµένα άµυλα· 
κόλλες· ένζυµα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

3505 ∆εξτρίνη και άλλα 
τροποποιηµένα άµυλα κάθε 
είδους, (π.χ. τα 
προζελατινοποιηµένα ή 
εστεροποιηµένα άµυλα κάθε 
είδους), κόλλες µε βάση τα 
άµυλα κάθε είδους, τη 
δεξτρίνη ή άλλα 
τροποποιηµένα άµυλα κάθε 
είδους: 
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 - Αιθέρες και εστέρες 
αµύλων κάθε είδους 

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

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 - Λοιπά Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 
1108 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3507 Ένζυµα παρασκευασµένα, 
που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

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

 

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές 
ύλες. είδη πυροτεχνίας· 
σπίρτα· πυροφορικά κράµατα· 
εύφλεκτες ύλες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

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

ex κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή 
κινηµατογραφικά προϊόντα, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

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

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

  

 - Επίπεδες επιφάνειες 
στιγµιαίας εµφάνισης και 
εκτύπωσης για έγχρωµες 
φωτογραφίες, 
συσκευασµένες σε ειδική 
θήκη 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
3701 και 3702. Ωστόσο, µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ύλες της κλάσης 3702, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

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

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

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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3702 Ταινίες φωτογραφικές 
ευαισθητοποιηµένες, που δεν 
έχουν εκτεθεί στο φως, σε 
κυλίνδρους, από άλλες ύλες 
εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή 
υφαντικά. ταινίες 
φωτογραφικές στιγµιαίας 
εµφάνισης και εκτύπωσης, σε 
κυλίνδρους, 
ευαισθητοποιηµένες, που δεν 
έχουν εκτεθεί στο φως 
(παρθένες) 

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

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

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

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

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

ex κεφάλαιο 38 ∆ιάφορα προϊόντα των 
χηµικών βιοµηχανιών, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

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

ex 3801 - Γραφίτης κολλοειδής που 
αιωρείται σε λάδι και 
ηµικολλοειδής γραφίτης. 
ανθρακούχοι πολτοί για 
ηλεκτρόδια 

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

 

 - Γραφίτης µε µορφή πολτού, 
που είναι µείγµα γραφίτη, 
µε αναλογία πάνω από 30% 
κατά βάρος, και 
ορυκτελαίων 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
3403 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3803 Ταλλέλαιο εξευγενισµένο Εξευγενισµός του ακατέργαστου 
ταλλελαίου 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

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

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3806 Γόµες εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3807 Πίσσα σκληρή µαύρη (φυτική 
πισσάσφαλτος) 

Απόσταξη ξυλόπισσας Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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3808 Εντοµοκτόνα, 
ποντικοφάρµακα, 
µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ανασχετικά της βλάστησης 
και ρυθµιστικά της 
ανάπτυξης των φυτών, 
απολυµαντικά και παρόµοια 
προϊόντα, που 
παρουσιάζονται σε µορφές ή 
συσκευασίες για τη λιανική 
πώληση ή ως 
παρασκευάσµατα ή µε µορφή 
αντικειµένων, όπως ταινίες, 
φιτίλια, θειαφοκέρια και 
µυγοκτόνο χαρτί 

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

 

3809 Προϊόντα για το κολλάρισµα 
ή το τελείωµα, επιταχυντές 
βαφής ή προσκόλλησης 
χρωστικών υλών και άλλα 
προϊόντα και 
παρασκευάσµατα (π.χ. είδη 
για κολλάρισµα 
παρασκευασµένα και 
παρασκευάσµατα 
σταθεροποιητικά της βαφής), 
των τύπων που 
χρησιµοποιούνται στην 
κλωστοϋφαντουργία, στη 
βιοµηχανία του χαρτιού, στη 
βιοµηχανία του δέρµατος ή 
σε παρόµοιες βιοµηχανίες, 
που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

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

 

3810 Παρασκευάσµατα για την 
επιφανειακή αποξείδωση των 
µετάλλων, συλλιπάσµατα για 
συγκολλήσεις ή συνενώσεις 
και άλλα βοηθητικά 
παρασκευάσµατα για τη 
συγκόλληση ή τη συνένωση 
των µετάλλων· πολτοί και 
σκόνες για συγκολλήσεις ή 
συνενώσεις, που 
αποτελούνται από µέταλλο 
και άλλα προϊόντα· 
παρασκευάσµατα των τύπων 
που χρησιµοποιούνται για την 
επένδυση ή το παραγέµισµα 
των ηλεκτροδίων ή των 
µικρών ράβδων συγκόλλησης 

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

 

3811 Αντικροτικά 
παρασκευάσµατα, 
ανασχετικά της οξείδωσης, 
προσθετικά εξουδετέρωσης 
καταλοίπων, βελτιωτικά του 
ιξώδους των λιπαντικών 
λαδιών, προσθετικά κατά της 
διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασµένα προσθετικά, 
για ορυκτά λάδια (στα οποία 
περιλαµβάνεται και η 
βενζίνη) ή για άλλα υγρά που 
χρησιµοποιούνται για τους 
ίδιους σκοπούς µε τα ορυκτά 
λάδια: 
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 - Παρασκευασµένα 
προσθετικά για λιπαντικά 
λάδια, που περιέχουν λάδια 
πετρελαίου ή ασφαλτούχων 
ορυκτών 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
3811 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

3812 Παρασκευάσµατα µε την 
ονοµασία "επιταχυντές 
βουλκανισµού". Σύνθετα 
προϊόντα για την 
πλαστικοποίηση του 
καουτσούκ ή των πλαστικών 
υλών, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού. 
Παρασκευάσµατα κατά της 
οξείδωσης και άλλα σύνθετα 
προϊόντα για τη 
στερεοποίηση του καουτσούκ 
ή των πλαστικών υλών 

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

 

3813  Συνθέσεις και γοµώσεις για 
πυροσβεστικές συσκευές. 
πυροσβεστικές φιάλες και 
βόµβες 

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

 

3814 ∆ιαλυτικά και αραιωτικά 
οργανικά µείγµατα, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού. 
Παρασκευάσµατα για την 
αφαίρεση των χρωµάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών 

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

 

3818 Χηµικά στοιχεία ενισχυµένα 
για τη χρησιµοποίησή τους 
στην ηλεκτρονική, µε µορφή 
δίσκων, πλακιδίων ή 
ανάλογες µορφές. χηµικές 
ενώσεις ενισχυµένες για τη 
χρησιµοποίησή τους στην 
ηλεκτρονική 

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

 

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

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

 

3820 Αντιψυκτικά 
παρασκευάσµατα και υγρά 
παρασκευασµένα για την 
αφαίρεση του πάγου 

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

 

Ex 3821 Μέσα καλλιέργειας 
παρασκευασµένα για τη 
συντήρηση µικροοργανισµών 
(στα οποία περιλαµβάνονται 
ιοί και παρόµοια) ή φυτικά, 
ανθρώπινα ή ζωικά κύτταρα 

 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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3822 Αντιδραστήρια διαγνωστικής 
ή εργαστηρίου σε υπόθεµα 
και παρασκευασµένα 
αντιδραστήρια διαγνωστικής 
ή εργαστηρίου έστω και σε 
υπόθεµα, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 3002 ή 3006. 
Πιστοποιηµένα υλικά 
αναφοράς 

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

 

3823 Λιπαρά οξέα 
µονοκαρβοξυλικά 
βιοµηχανικά. όξινα λάδια από 
εξευγενισµό (ραφινάρισµα)· 
λιπαρές βιοµηχανικές 
αλκοόλες 

  

 - Λιπαρά οξέα 
µονοκαρβοξυλικά 
βιοµηχανικά. Όξινα λάδια 
από εξευγενισµό 

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

 

 - Βιοµηχανικές λιπαρές 
αλκοόλες 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 3823 

 

3824 Συνδετικά παρασκευασµένα 
για καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα 
και παρασκευάσµατα των 
χηµικών ή συναφών 
βιοµηχανιών (στα οποία 
περιλαµβάνονται και εκείνα 
που αποτελούνται από 
µείγµατα φυσικών 
προϊόντων), που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού: 

  

 - Τα κατωτέρω προϊόντα της 
παρούσας κλάσης: 

 

-- Συνδετικά 
παρασκευασµένα για 
καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου µε βάση 
προϊόντα φυσικών 
ρητινών 

-- Ναφθενικά οξέα, τα 
αδιάλυτα στο νερό άλατά 
τους και οι εστέρες τους 

-- Σορβιτόλη άλλη από 
εκείνη της κλάσης 2905 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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 -- Σουλφονικά άλατα 
πετρελαίου, µε εξαίρεση 
τα σουλφονικά άλατα 
πετρελαίου µετάλλων 
αλκαλίων, αµµωνίου ή 
αιθανολαµινών. 
Σουλφονικά οξέα λαδιών 
ασφαλτούχων ορυκτών, 
θειοφαινικά και τα άλατα 
αυτών  

-- Ιοντοανταλλάκτες. 

-- Απορροφητικές συνθέσεις 
για την τελείωση του 
κενού στους ηλεκτρικούς 
σωλήνες ή τις ηλεκτρικές 
λυχνίες 

  

 -- Οξείδια του σιδήρου µε 
αλκάλια για τον 
καθαρισµό των αερίων 

-- Αµµωνιακά ύδατα και 
ακάθαρτα αµµωνιακά 
άλατα, όλα προερχόµενα 
από τον καθαρισµό του 
φωταερίου 

-- Σουλφονικοναφθενικά 
οξέα και άλατα αδιάλυτα 
στο νερό και εστέρες τους 

-- Ζυµέλαια και λάδι Dippel 

-- Μείγµατα αλάτων που 
έχουν διαφορετικά 
ανιόντα 

-- Πολτοί αντιγραφής µε 
βάση τη ζελατίνη, έστω 
και µε υπόστρωµα από 
χαρτί ή ύφασµα 

  

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

3901 έως 3915 Πλαστικές ύλες σε αρχικές 
µορφές, απορρίµµατα, 
ξέσµατα και θραύσµατα από 
πλαστικές ύλες· εκτός από 
εκείνα των κλάσεων ex 3907 
και 3912, για τα οποία οι 
κανόνες καθορίζονται 
κατωτέρω : 
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 - Προϊόντα οµοπολυµερισµού 
προσθήκης στα οποία το 
µονοµερές αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από 99% κατά 
βάρος της συνολικής 
περιεκτικότητας του 
πολυµερούς 

Παρασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 39 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος (5) 

 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 - Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 39 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος (5) 
 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3907 - Συµπολυµερή, από 
πολυανθρακικά άλατα και 
συµπολυµερή του 
ακρυλονιτριλίου 
βουταδιενίου στυρολίου 
(ABS) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
(5) 
 

 

 - Πολυεστέρες  Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών του 
κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20% της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος ή/και παρασκευή από 
πολυανθρακικά άλατα τετραβρωµίου 
(δισφαινόλη Α) 

 

3912 Κυτταρίνη και τα χηµικά της 
παράγωγα, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού, σε 
αρχικές µορφές 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

3916 έως 3921 Ηµικατασκευάσµατα από 
πλαστικά αντικείµενα· εκτός 
από τα προϊόντα των 
κλάσεων ex 3916, ex 3917, 
ex 3920 και ex 3921, για τα 
οποία οι εφαρµοζόµενοι 
κανόνες παρατίθενται στη 
συνέχεια : 

  

 - Επίπεδα προϊόντα, που είναι 
κατεργασµένα διαφορετικά 
από την κατεργασία στην 
επιφάνεια ή κοµµένα σε 
σχήµα άλλο από τετράγωνο 
ή ορθογώνιο: άλλα 
προϊόντα, που είναι 
κατεργασµένα διαφορετικά 
από την κατεργασία στην 
επιφάνεια 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών του 
κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 50% της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 - Λοιπά:   
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 -- Προϊόντα 
οµοπολυµερισµού 
προσθήκης στα οποία το 
µονοµερές αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από 99% 
κατά βάρος της συνολικής 
περιεκτικότητας του 
πολυµερούς 

Παρασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
του κεφαλαίου 39 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος (5) 

 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 -- Λοιπά Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 39 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος (5) 
 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3916 και ex 3917 Είδη καθορισµένης µορφής 
και σωλήνες 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιµοποιουµένων υλών 
της ίδιας κλάσης µε το προϊόν δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3920 - Φύλλα ή µεµβράνες 
ιοντοµερούς 

Κατασκευή από θερµοπλαστικό άλας, 
που είναι συµπολυµερές αιθυλενίου και 
µεθακρυλικού οξέος µερικώς 
εξουδετερωµένου µε ιόντα µετάλλων, 
κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και 
νατρίου 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 - Φύλλα από αναγεννηµένη 
κυτταρίνη, από πολυαµίδια 
ή από πολυαιθυλένιο 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex 3921 Επιµεταλλωµένες ταινίες από 
πλαστικές ύλες 

Κατασκευή από ταινίες υψηλής 
διαφάνειας από πολυεστέρα, πάχους 
µικρότερου από 23 µm (6) 
 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

3922 έως 3926 Αντικείµενα από πλαστικό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και αντικείµενα 
από καουτσούκ · εκτός από : 

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

 

ex 4001 Ελασµένα τεµάχια φύλλων 
καουτσούκ τύπου "κρεπ" για 
σόλες υποδηµάτων 

Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ  
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4005 Καουτσούκ αναµειγµένο, µη 
βουλκανισµένο, σε αρχικές 
µορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες 

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

 

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

  

 - Επίσωτρα αναγοµωµένα, 
συµπαγή ή κοίλα, από 
καουτσούκ 

Αναγόµωση µεταχειρισµένων επισώτρων  

 - Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4011 και 4012 

 

ex 4017 Αντικείµενα από καουτσούκ 
σκληρυµένο 

Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυµένο  

ex κεφάλαιο 41 ∆έρµατα (άλλα από τα 
γουνοδέρµατα), εκτός από: 
εκτός από : 

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

 

ex 4102 ∆έρµατα ακατέργαστα 
προβατοειδών, αποτριχωµένα 

Αποψίλωση προβείων δερµάτων ή µη 
αποψιλωµένα δέρµατα αµνών 

 

4104 έως 4106 ∆έρµατα αποτριχωµένα και 
δέρµατα ζώων χωρίς τρίχες, 
δεψασµένα ή µη 
κατεργασµένα, έστω και 
σχισµένα κατά µήκος, αλλά 
όχι αλλιώς παρασκευασµένα 

Επαναδέψηση δεψασµένων δερµάτων 

ή 

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

 

4107 4112 και 4113 ∆έρµατα παρασκευασµένα 
µετά τη δέψη ή µετά την 
αποξήρανση και δέρµατα 
περγαµηνοειδή, 
αποτριχωµένα, και δέρµατα 
παρασκευασµένα µετά τη 
δέψη και δέρµατα 
περγαµηνοειδή, ζώων χωρίς 
τρίχες, έστω και σχισµένα 
κατά µήκος, άλλα από εκείνα 
της κλάσης 4114 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4104 έως 4113 

 

ex 4114 ∆έρµατα βερνικωµένα 
(λουστρίνια) ή επιστρωµένα, 
δέρµατα επιµεταλλωµένα 

Κατασκευή από δέρµατα των κλάσεων 
4104 έως 4106, 4107, 4112 ή 4113 υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

Κεφάλαιο 42 Αντικείµενα από δέρµα. Είδη 
σελοποιίας και λοιπού 
εξοπλισµού για όλα τα ζώα, 
είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού 
και παρόµοια· αντικείµενα 
από έντερα (εκτός από έντερα 
µεταξοσκώληκα) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 
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ex κεφάλαιο 43 Γουνοδέρµατα και 
γουναρικά. τα µέρη τους, 
εκτός από: 

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

 

ex 4302 Γουνοδέρµατα δεψασµένα ή 
κατεργασµένα που έχουν 
συναρµολογηθεί: 

  

 - Φύλλα, σάκοι, σταυροί, 
τετράγωνα και παρόµοιες 
µορφές 

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

 

 - Λοιπά Κατασκευή από µη συναρµολογηµένα, 
δεψασµένα ή κατεργασµένα 
γουνοδέρµατα 

 

4303 Ενδύµατα, εξαρτήµατα της 
ένδυσης και άλλα αντικείµενα 
από γουνοδέρµατα 

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

 

ex κεφάλαιο 44 Ξυλεία και αντικείµενα από 
ξύλο· ξυλάνθρακας, εκτός 
από: 

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

 

ex 4403 Ξυλεία ορθογωνισµένη Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, 
έστω και ξεφλουδισµένη ή απλώς 
χοντροπελεκηµένη 

 

ex 4407 Ξυλεία πριονισµένη ή 
πελεκηµένη 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 
απανωτές 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, πλανισµένη, 
λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή 
κολληµένη µε εγκάρσια 
συνένωση 

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

 

ex 4409 Ξυλεία µε καθορισµένη 
µορφή, σ' όλο το µήκος µιας 
ή περισσοτέρων από τις 
πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες 
ή άκρα, έστω και πλανισµένη, 
λειασµένη µε ελαφρόπετρα, ή 
κολληµένη µε εγκάρσια 
συνένωση: 

  

 - Λειασµένη µε ελαφρόπετρα 
ή κολληµένη µε εγκάρσια 
συνένωση 

Λείανση µε ελαφρόπετρα ή επικόλληση 
µε εγκάρσια συνένωση 
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 - Πήχες από απλό ξύλο ή µε 
γλυφές για πλαίσια και 
καλούπια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή 
µε γλυφές 

 

ex 4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο ή µε 
γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, 
εσωτερικό διάκοσµο, 
ηλεκτρικούς αγωγούς και 
παρόµοια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή 
µε γλυφές 

 

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

Κατασκευή από τεµάχια ξύλων που δεν 
έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις 

 

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

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω 
και πριονισµένες και στις δύο κύριες 
επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς 
επεξεργασµένες 

 

ex 4418 - Τεχνουργήµατα 
ξυλουργικής και τεµάχια 
σκελετών για οικοδοµές 
από ξύλο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν οι κυψελώδεις 
πλάκες-διαφράγµατα και τα πέταυρα 

 

 - 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 
υποδηµατοποιίας 

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

 

ex κεφάλαιο 45 Φελλός και αντικείµενα από 
φελλό, εκτός από: 

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

 

4503 Αντικείµενα από φυσικό 
φελλό 

Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501  

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

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

 

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

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

 

ex κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια. 
Αντικείµενα από χαρτοπολτό, 
χαρτί ή χαρτόνι, εκτός από: 

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

 

ex 4811 Xαρτί και χαρτόνια, απλώς 
γραµµογραφηµένα, µε 
γραµµές ή µε τετραγωνίδια 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 
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4816 Χαρτί αποτυπωτικό 
(καρµπόν), χαρτί µε την 
ονοµασία «αυτοαντιγραφής» 
και άλλα χαρτιά για την 
αποτύπωση αντιγράφων ή τη 
µεταφορά κειµένων (άλλα 
από εκείνα της κλάσης 4809), 
µεµβράνες πολυγράφων 
πλήρεις και πλάκες όφσετ, 
από χαρτί, έστω και 
συσκευασµένα σε κουτιά 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 

 

4817 Φάκελοι επιστολικά 
δελτάρια, ταχυδροµικά 
δελτάρια, µη 
εικονογραφηµένα και 
δελτάρια αλληλογραφίας, από 
χαρτί ή χαρτόνι. κουτία, 
θήκες και παρόµοιες µορφές 
από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών 
αλληλογραφίας 

Κατασκευή: 

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

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

 

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

 

ex 4819 Κουτιά, σάκοι, θύλακες, 
χωνιά και άλλες συσκευασίες 
από χαρτί, χαρτόνι, 
χαρτοβάµβακα ή επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης 

Κατασκευή: 

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

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

 

ex 4820 Συσσωµατωµένα φύλλα 
χαρτιού για επιστολές 

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

 

ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, 
χαρτοβάµβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, κοµµένα σε 
καθορισµένα µεγέθη 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού 
του κεφαλαίου 47 

 

ex κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών 
οίκων, του τύπου ή άλλων 
βιοµηχανιών που 
ασχολούνται µε τις γραφικές 
τέχνες. Κείµενα χειρόγραφα ή 
δακτυλογραφηµένα και 
σχέδια, εκτός από: 

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

 

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

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

 

4910 Ηµερολόγια κάθε είδους, 
τυπωµένα, στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα 
µπλοκ ηµερολογίων των 
οποίων αφαιρούνται τα 
φύλλα: 
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 - Ηµερολόγια "διαρκείας" ή 
µε µπλοκ που µπορούν να 
αντικατασταθούν, 
τοποθετηµένα σε βάσεις 
που δεν είναι από χαρτί ή 
χαρτόνι 

Κατασκευή: 

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

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

 

 - Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
4909 και 4911 

 

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

 

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

Χτένισµα ή λανάρισµα απορριµµάτων 
µεταξιού 

 

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

Κατασκευή από (7): 

- ακατέργαστο µετάξι ή απορρίµµατα 
µεταξιού, λαναρισµένο ή χτενισµένο ή 
επεξεργασµένο µε άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

5007 Υφάσµατα από µετάξι ή από 
απορρίµµατα από µετάξι: 

  

 - Συνυφασµένα µε νήµατα 
από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 
 

 

  - νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες ,ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή  

- χαρτί 

ή 
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  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

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

 

5106 έως 5110 Νήµατα από µαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας ή 
χονδροειδείς ή από 
χοντρότριχες χαίτης 

Κατασκευή από (7): 

- ακατέργαστο µετάξι ή απορρίµµατα 
µεταξιού, λαναρισµένο ή χτενισµένο ή 
επεξεργασµένο µε άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

5111 έως 5113 Υφάσµατα από µαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας ή 
χονδροειδείς ή από 
χοντρότριχες χαίτης: 

  

 - Συνυφασµένα µε νήµατα 
από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 
 

 

  - νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες ,ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή  

- χαρτί 

ή 
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  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

 

5204 έως 5207 Νήµατα από βαµβάκι Κατασκευή από (7): 

- ακατέργαστο µετάξι ή απορρίµµατα 
µεταξιού, λαναρισµένο ή χτενισµένο ή 
επεξεργασµένο µε άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

5208 έως 5212 Υφάσµατα από βαµβάκι:   

 - Συνυφασµένα µε νήµατα 
από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 
 

 

  - νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες ,ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- χαρτί 

ή 

 



 

EL 92   EL 

  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

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

 

5306 έως 5308 Νήµατα από άλλες φυτικές 
υφαντικές ίνες, νήµατα από 
χαρτί 

Κατασκευή από (7): 

- ακατέργαστο µετάξι ή απορρίµµατα 
µεταξιού, λαναρισµένο ή χτενισµένο ή 
επεξεργασµένο µε άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

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

  

 - Συνυφασµένα µε νήµατα 
από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 

- νήµατα κοκοφοίνικα, 

- νήµατα γιούτας, 

- φυσικές ίνες ,ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή  

- χαρτί 

ή 
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  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

Κατασκευή από (7): 

- ακατέργαστο µετάξι ή απορρίµµατα 
µεταξιού, λαναρισµένο ή χτενισµένο ή 
επεξεργασµένο µε άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

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

  

 - Συνυφασµένα µε νήµατα 
από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 
 

 

  - νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες ,ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- χαρτί 

ή 

 

  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 
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5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες µη 
συνεχείς 

Κατασκευή από χηµικές ύλες ή 
υφαντικούς πολτούς 

 

5508 έως 5511 Νήµατα και νήµατα για 
ράψιµο 

Κατασκευή από (7): 

- ακατέργαστο µετάξι ή απορρίµµατα 
µεταξιού, λαναρισµένο ή χτενισµένο ή 
επεξεργασµένο µε άλλο τρόπο για την 
κλώση, 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

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

  

 - Συνυφασµένα µε νήµατα 
από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 

- νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- χαρτί 

ή 

 

  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 56 Bάτες, πιλήµατα και 
υφάσµατα µη υφασµένα. 
νήµατα ειδικά, σπάγκοι, 
σχοινιά και χοντρά σχοινιά, 
εκτός από: 

Κατασκευή από (7): 

- νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες , ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 
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5602 Πιλήµατα, έστω και 
εµποτισµένα, επιχρισµένα, 
επικαλυµµένα ή µε απανωτές 
στρώσεις: 

  

 - Πιλήµατα που γίνονται µε 
βελονάκι 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Ωστόσο: 

 

  - 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 πρέπει να 
υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς τεχνητές ίνες από καζεΐνη 
ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

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

  

 - Νήµατα και σχοινιά από 
καουτσούκ, επικαλυµµένα 
µε υφαντικά 

Κατασκευή από νήµατα ή σχοινιά από 
καουτσούκ µη επικαλυµµένα µε 
υφαντικά 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 
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5605 Μεταλλικές κλωστές και 
νήµατα επιµεταλλωµένα, 
έστω και περιτυλιγµένα µε 
άλλα νήµατα από υφαντικές 
ίνες, που αποτελούνται από 
υφαντικά νήµατα, λουρίδες ή 
παρόµοιες µορφές των 
κλάσεων 5404 ή 5405, 
συνδυασµένα µε µέταλλο µε 
µορφή νηµάτων, λουρίδων ή 
σκόνης ή επικαλυµµένα µε 
µέταλλο 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες ,ή 

- φυσικές ίνες ή µη συνεχείς συνθετικές 
ή τεχνητές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε 
χτενισµένες ούτε επεξεργασµένες µε 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

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 χαίτης και 
ουράς µονόπλων ή βοοειδών 
περιτυλιγµένα µε άλλα 
νήµατα από υφαντικές ίνες), 
νήµατα σενίλλης, 
(περιλαµβανοµένων . 
νηµάτων µε την ονοµασία 
"αλυσιδίτσα"), ραβδωτά 
νήµατα µε θηλιές. 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες , ή 

- φυσικές ίνες ή µη συνεχείς συνθετικές 
ή τεχνητές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε 
χτενισµένες ούτε επεξεργασµένες µε 
άλλο τρόπο για την κλώση, 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή 

- ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή χαρτιού 

 

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες: 

  

 - Από πιλήµατα που γίνονται 
µε βελονάκι 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Ωστόσο: 

 

  - 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 πρέπει να 
υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Είναι, όµως, δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
ύφασµα γιούτας ως υπόθεµα 

 

 - Από άλλα πιλήµατα Κατασκευή από (7): 

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

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
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 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 

- νήµατα κοκκοφοίνικα ή γιούτας, 

- συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, 

- φυσικές ίνες, ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση 

Είναι, όµως, δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
ύφασµα γιούτας ως υπόθεµα 

 

ex κεφάλαιο 58 Υφάσµατα ειδικά, υφαντικές 
φουντωτές επιφάνειες· 
δαντέλες· είδη επίστρωσης, 
είδη ταινιοπλεκτικής· 
κεντήµατα· εκτός από : 

  

 - Υφάσµατα συνυφασµένα µε 
νήµατα από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήµατα (7) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 
 

 

  - φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

ή 

 

  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 
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5810 Κεντήµατα σε τόπια, σε 
ταινίες ή σε αυτοτελή 
διακοσµητικά σχέδια 

Κατασκευή: 

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

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

 

5901 Υφάσµατα επιχρισµένα µε 
κόλλα ή µε αµυλώδεις ουσίες, 
των τύπων που 
χρησιµοποιούνται 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 
υφάσµατα των τύπων που 
χρησιµοποιούνται για την 
πιλοποιία 

Κατασκευή από νήµατα  

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

  

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

Κατασκευή από νήµατα  

 - Λοιπά Κατασκευή από χηµικές ύλες ή 
υφαντικούς πολτούς 

 

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

Κατασκευή από νήµατα 

ή 

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

Κατασκευή από νήµατα (7) 
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5905 Επενδύσεις τοίχων από 
υφαντικές ύλες: 

  

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

Κατασκευή από νήµατα  

 - Λοιπές Κατασκευή από (7): 
 

 

  - νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

ή 

 

  Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

  

 - Πλεκτά υφάσµατα ή 
υφάσµατα κροσέ 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

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

Κατασκευή από χηµικές ύλες  

 - Λοιπά Κατασκευή από νήµατα  



 

EL 100   EL 

5907 Άλλα υφάσµατα 
εµποτισµένα, επιχρισµένα ή 
επικαλυµµένα. υφάσµατα 
ζωγραφισµένα για σκηνικά 
θεάτρων, παραπετάσµατα 
εργαστηρίων ή για ανάλογες 
χρήσεις 

Κατασκευή από νήµατα 

ή 

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιµοποιούµενων µη τυπωµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
47,5% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

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

  

 - Αµίαντα φωτισµού, 
εµποτισµένα 

Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσµατα 
πλεκτά 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 

 

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

  

 - ∆ίσκοι και κορόνες 
στίλβωσης εκτός των εκ 
πιλήµατος της κλάσης 5911 

Κατασκευή από νήµατα ή απορρίµµατα 
υφασµάτων ή ράκη της κλάσης 6310 

 

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

Κατασκευή από (7): 

- νήµατα κοκοφοίνικα, 

- τις ακόλουθες ύλες : 

-- νήµατα από 
πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8), 

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

-- νήµατα από συνθετικές υφαντικές 
ίνες από αρωµατικά πολυαµίδια 
λαµβανόµενα µε πολυσυµπύκνωση 
µεταφαινυλαινοδιαµίνης και 
ισοφθαλικού οξέως, 
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  -- νήµατα από 
πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8), 

-- νήµατα από συνθετικές υφαντικές 
ίνες από πολυ(π-
φαινυλαινοτερεφθαλαµίδιο), 

-- νήµατα από ίνες από γυαλί, 
επικαλυµµένες µε ρητίνη 
φαινοπλάστη και περιτυλιγµένα µε 
ακρυλικό νήµα (8), 

 

 

  -- νήµατα µονόινα συµπολυεστέρα που 
αποτελείται από έναν πολυστέρα, µια 
ρητίνη τερεφθαλικού οξέως, 1,4 
κυκλο-εξαν-διεθανόλη και 
ισοφθαλικό οξύ 

-- φυσικές ίνες , ή 

-- συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες 
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες 
για την κλώση ή 

-- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από (7): 

- νήµατα κοκοφοίνικα, 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

Κεφάλαιο 60 Πλεκτά υφάσµατα ή 
υφάσµατα κροσέ 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

Κεφάλαιο 61 Ενδύµατα και συµπληρώµατα 
του ενδύµατος, πλεκτά: 

  

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

Κατασκευή από νήµατα (7) (9) 
 

 



 

EL 102   EL 

 - Λοιπά  Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες ,ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

ex Κεφάλαιο 62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα 
της ένδυσης από ύφασµα 
πλεκτό, εκτός από: 

Κατασκευή από νήµατα (7) (9) 
 

 

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

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

Κατασκευή από νήµατα (9) 

ή 

Κατασκευή από υφάσµατα µη 
κεντηµένα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος (9) 
 

 

ex 6210 και ex 6216 Αντιπυρικός εξοπλισµός από 
υφάσµατα επικαλυµµένα µε 
φύλλο πολυεστέρα 
επαργιλωµένου 

Κατασκευή από νήµατα (9) 

ή 

Κατασκευή από µη επιχρισµένα 
υφάσµατα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος (9) 
 

 

6213 και 6214 Μαντίλια, µαντιλάκια τσέπης, 
σάλια, σάρπες, µαντίλια του 
λαιµού (φουλάρια), 
καλύµµατα µύτης, κασκόλ, 
µαντίλες, βέλα και βελάκια 
και παρόµοια είδη: 

  

 - Κεντηµένα Κατασκευή από απλά νήµατα φυσικού 
χρώµατος (7) (9) 

ή 

Κατασκευή από υφάσµατα µη 
κεντηµένα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος (9) 
 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από απλά νήµατα φυσικού 
χρώµατος (7) (9) 

ή 
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  Κατασκευή που ακολουθείται από 
τύπωση συνοδευόµενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή 
τελειώµατος (λ.χ. πλύσιµο, λεύκανση, 
επεξεργασία µε τη µέθοδο του Νercer, 
κατεργασία προς ξήρανση, "αφράτεµα", 
λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή 
του "µαζέµατος", τελείωµα διαρκείας, 
επεξεργασία µε ατµό, εµποτισµό, 
επιδιόρθωση σχισµών και αφαίρεση των 
κόµβων), υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία των χρησιµοποιούµενων 
µη τυπωµένων εµπορευµάτων των 
κλάσεων 6213 και 6214 δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 47,5% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

  

 - Κεντηµένα Κατασκευή από νήµατα (9) 

ή 

Κατασκευή από υφάσµατα µη 
κεντηµένα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος (9) 
 

 

 - Αντιπυρικός εξοπλισµός 
από υφάσµατα 
επικαλυµµένα µε φύλλο 
πολυεστέρα επαργιλωµένου 

Κατασκευή από νήµατα (9) 

ή 

Κατασκευή από µη επιχρισµένα 
υφάσµατα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος (9) 
 

 

 - Εσωτερικές επενδύσεις για 
περιλαίµια και µανικέτια, 
κοµµένες 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από νήµατα (9) 
 

 

ex Κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιµα υφαντουργικά 
είδη. συνδυασµοί· 
µεταχειρισµένα ενδύµατα και 
άλλα µεταχειρισµένα είδη και 
ράκη πανιά· εκτός από : 

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

 

6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσµατα, πανικά 
κρεβατιού κ.λπ. κουρτίνες, 
κ.λπ. άλλα είδη επίπλωσης: 
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 - Από πιλήµατα, από µη 
υφασµένα υφάσµατα 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

 - Λοιπά:   

 -- Κεντηµένα Κατασκευή από απλά νήµατα φυσικού 
χρώµατος (9) (10) 

ή 

Κατασκευή από µη κεντηµένα υφάσµατα 
(άλλα από τα πλεκτά), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία των 
χρησιµοποιούµενων µη κεντηµένων 
υφασµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

 -- Λοιπά Κατασκευή από απλά νήµατα φυσικού 
χρώµατος (9) (10) 
 

 

6305 Σάκοι και σακίδια 
συσκευασίας 

Κατασκευή από (7): 

- φυσικές ίνες , ή 

- µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
µη λαναρισµένες ούτε χτενισµένες 
ούτε επεξεργασµένες µε άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

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

  

 - Από µη υφασµένα 
υφάσµατα 

Κατασκευή από (7) (9): 

- φυσικές ίνες, ή 

- χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από απλά νήµατα φυσικού 
χρώµατος (7) (9) 
 

 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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6308 Συνδυασµοί (σετ) που 
αποτελούνται από τεµάχια 
υφασµάτων και νήµατα, έστω 
και µε εξαρτήµατα, για την 
κατασκευή ταπήτων, ειδών 
επίστρωσης (ταπετσαρίες), 
κεντηµένων τραπεζοµάντιλων 
ή πετσετών ή παρόµοιων 
υφαντουργικών ειδών, σε 
συσκευασίες για τη λιανική 
πώληση 

Κάθε τεµάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει 
να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε 
αν το τεµάχιο δεν συµπεριλαµβάνονταν 
στο σύνολο. Ωστόσο, µπορούν να 
περιλαµβάνονται και µη καταγόµενα 
είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 15 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του συνόλου 

 

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

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

 

6406 Μέρη υποδηµάτων (στα 
οποία περιλαµβάνονται τα 
πάνω τµήµατα έστω και 
προσαρµοσµένα σε πέλµατα 
άλλα από τα εξωτερικά 
πέλµατα). εσωτερικά κινητά 
πέλµατα, υποφτέρνια και 
παρόµοια κινητά είδη· γκέτες, 
περιβλήµατα της κνήµης κάθε 
είδους και παρόµοια είδη και 
τα µέρη τους 

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

 

ex κεφάλαιο 65 Καλύµµατα κεφαλής και 
µέρη αυτών εκτός από: 

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

 

6505 

 

Καπέλα και άλλα καλύµµατα 
κεφαλής, πλεγµένα ή 
κατασκευασµένα από 
δαντέλες, πίληµα ή άλλα 
υφαντουργικά προϊόντα, σε 
τεµάχια (αλλά όχι σε ταινίες), 
έστω και στολισµένα. δίχτυα 
και φιλέδες για τα µαλλιά του 
κεφαλιού, από κάθε ύλη, 
έστω και στολισµένα 

Κατασκευή από νήµατα ή από υφαντικές 
ίνες (9) 
 

 

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

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

 

6601 Οµπρέλες για τη βροχή και 
τον ήλιο (στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι 
οµπρέλες-ράβδοι για τη 
βροχή, οι οµπρέλες κήπου για 
τον ήλιο και παρόµοια είδη) 

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

 

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

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

 

ex κεφάλαιο 68 Αντικείµενα από πέτρες, 
γύψο, τσιµέντο, αµίαντο, 
µαρµαρυγία ή ανάλογες 
ύλες,: εκτός από : 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 
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ex 6803 Αντικείµενα από φυσικό ή 
συσσωµατωµένο σχιστόλιθο 

Κατασκευή από κατεργασµένο φυσικό 
σχιστόλιθο 

 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης 

 

ex 6814 Αντικείµενα από µαρµαρυγία, 
στα οποία περιλαµβάνεται και 
ο συσσωµατωµένος ή 
ανασχηµατισµένος 
µαρµαρυγίας σε υπόθεµα από 
χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη 

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

 

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

 

ex κεφάλαιο 70 Γυαλί και αντικείµενα από 
γυαλί εκτός από: 

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

 

ex 7003, ex 7004 και 
ex 7005  

Γυαλί χωρίς αντανακλαστική 
στρώση 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  

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

  

 - Πλάκες από γυαλί 
(υποστρώµατα), 
επικαλυµµένες µε στρώµα 
διηλεκτρικού µετάλλου, 
ηµιαγώγιµες σύµφωνα µε τα 
πρότυπα του SEMII (11) 

 

Κατασκευή από µη επικαλυµµένο γυαλί 
(υποστρώµατα) της κλάσης 7006 

 

 - Λοιπές Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  

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

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  

7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί 
µε πολλαπλές επιφάνειες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  

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

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  
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7010 Νταµιτζάνες, φιάλες, 
φιαλίδια, πλατύστοµες 
φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς 
συσκευασίες, φύσιγγες και 
άλλα δοχεία για τη µεταφορά 
ή τη συσκευασία, από γυαλί. 
πλατύστοµες φιάλες για 
κονσέρβες, από γυαλί· 
πώµατα και λοιπά είδη 
πωµατισµού, από γυαλί 

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

ή 

Λάξευση τεχνουργηµάτων από γυαλί, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
των µη λαξευµένων τεχνουργηµάτων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

7013 Γυάλινα αντικείµενα, 
επιτραπέζια, µαγειρείου, 
καλλωπιστηρίου, γραφείου, 
εσωτερικής διακόσµησης 
διαµερισµάτων ή παρόµοιων 
χρήσεων, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 7010 ή 7018 

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

ή 

Λάξευση τεχνουργηµάτων από γυαλί, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
των µη λαξευµένων τεχνουργηµάτων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

ή 

∆ιακόσµηση µε το χέρι (εκτός από τη 
µεταξογραφική τύπωση αντικειµένων) 
από γυαλί φυσούµενο µε το χέρι, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της 
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

Κατασκευή από: 

- φυτίλια, νήµατα µε απανωτές στρώσεις 
(Rovings) ή νήµατα, µη χρωµατιστά, 
κοµµένα ή µη και 

- υαλοβάµβακα 

 

ex κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από 
καλλιέργεια, πολύτιµες και 
ηµιπολύτιµες πέτρες ή 
παρόµοια, πολύτιµα µέταλλα, 
µέταλλα επιστρωµένα µε 
πολύτιµα µέταλλα και 
τεχνουργήµατα από τις ύλες 
αυτές, αποµιµήσεις 
κοσµηµάτων, νοµίσµατα, 
εκτός από: 

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

 

ex 7101 Μαργαριτάρια φυσικά ή από 
καλλιέργεια, ταιριασµένα, σε 
αρµαθιές προσωρινά για την 
ευκολία της µεταφοράς 

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

 

ex 7102, ex 7103 και 
ex 7104 

Πέτρες πολύτιµες ή 
ηµιπολύτιµες και πέτρες 
συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες, 
κατεργασµένες 

Κατασκευή από πολύτιµες ή 
ηµιπολύτιµες πέτρες, ακατέργαστες 

 

7106 7108 και 7110 Πολύτιµα µέταλλα:   
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 - Ακατέργαστα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
7106, 7108 και 7110 

ή 

Ηλεκτρολυτικός, θερµικός ή χηµικός 
διαχωρισµός των πολυτίµων µετάλλων 
της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 

ή 

Κράµατα πολυτίµων µετάλλων των 
κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 µεταξύ τους 
ή µε βασικά µέταλλα 

 

 - Ηµικατεργασµένα ή σε 
µορφή σκόνης 

Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιµα 
µέταλλα 

 

ex 7107, ex 7109 και 
ex 7111 

Μέταλλα κοινά, επιστρωµένα 
µε πολύτιµα µέταλλα, 
ηµικατεργασµένα 

Κατασκευή από µέταλλα επιστρωµένα 
µε πολύτιµα µέταλλα, ακατέργαστα 

 

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

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

 

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

ή 

 

  Κατασκευή από τµήµατα από κοινά 
µέταλλα, µη επιχρυσωµένα ούτε 
επαργυρωµένα ούτε επιπλατινωµένα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων 
των υλών που χρησιµοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 72 Σίδηρος και χάλυβας· εκτός 
από : 

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

 

7207 Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο 
ή από όχι σε κράµα χάλυβες 

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

 

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

Κατασκευή από πλινθώµατα από σίδηρο 
ή από όχι σε κράµατα χάλυβα ή άλλες 
πρωταρχικές µορφές της κλάσης 7206 

 

7217 Σύρµατα από σίδηρο ή από 
όχι σε κράµα χάλυβες 

Κατασκευή από ηµιτελή προϊόντα από 
ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7207 

 

ex 7218, 7219 έως 
7222 

Ηµιτελή προϊόντα, πλατέα 
προϊόντα έλασης, ράβδοι, 
είδη µε καθορισµένη µορφή 
από ανοξείδωτους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώµατα από σίδηρο 
ή από όχι σε κράµατα χάλυβα ή άλλες 
πρωταρχικές µορφές της κλάσης 7218 

 

7223 Σύρµατα από ανοξείδωτους 
χάλυβες 

Κατασκευή από ηµιτελή προϊόντα από 
ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7218 
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ex 7224, 7225 έως 
7228 

Ηµιτελή προϊόντα, πλατέα 
προϊόντα έλασης, ράβδοι, 
είδη µε καθορισµένη µορφή 
από άλλα χαλυβοκράµατα; 
είδη µε καθορισµένη µορφή 
από άλλα χαλυβοκράµατα· 
ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις 
από χαλυβοκράµατα ή από 
όχι σε κράµα χάλυβες 

Κατασκευή από χάλυβα σε πλινθώµατα 
και άλλες πρωταρχικές µορφές των 
κλάσεων 7206, 7218 ή 7224 

 

7229 Σύρµατα από άλλα 
χαλυβοκράµατα 

Κατασκευή από ηµιτελή προϊόντα από 
ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7224 

 

ex κεφάλαιο 73 Αντικείµενα από σίδηρο ή 
χάλυβα εκτός από: 

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

 

ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσµένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206  

7302 Στοιχεία σιδηροδροµικών 
γραµµών, από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα: 
σιδηροτροχιές, αντιτροχιές 
και οδοντωτές τροχιές, 
κλειδιά, καρδιές 
διασταυρώσεων, ράβδοι 
χειρισµού των κλειδιών και 
άλλα στοιχεία διασταύρωσης 
ή αλλαγής τροχιών, 
στρωτήρες, συνδετήρες, 
στηρίγµατα, σφήνες, πλάκες 
στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, 
πλάκες και ράβδοι για τη 
ρύθµιση του πλάτους και 
άλλα τεµάχια ειδικά 
κατασκευασµένα για την 
τοποθέτηση, 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 ή χάλυβα 

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

 

ex 7307 Εξαρτήµατα σωληνώσεων 
από ανοξείδωτο χάλυβα (ISΟ 
αριθ. X5CrNiMο 1712), 
αποτελούµενα από διάφορα 
µέρη 

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική 
εξοµάλυνση, κατασκευή σπειρωµάτων, 
αφαίρεση αιχµών και αµµοβολή 
σφυρήλατων ηµικατεργασµένων 
µετάλλων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 35% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, δεν 
µπορούν να χρησιµοποιούνται 
συγκολληµένα είδη µε καθορισµένη 
µορφή της κλάσης 7301 
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ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
7315 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και αντικείµενα από 
χαλκό· εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

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

 

7401 Θειούχα συµπήγµατα χαλκού. 
χαλκός κονίας (κατακρήµνιση 
του χαλκού) 

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

 

7402 Χαλκός µη καθαρισµένος, 
άνοδοι από χαλκό για τον 
ηλεκτρολυτικό καθαρισµό 

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

 

7403 Χαλκός καθαρισµένος και 
κράµατα χαλκού σε 
ακατέργαστη µορφή: 

  

 - Χαλκός καθαρισµένος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 

 

 - Κράµατα χαλκού και 
χαλκός καθαρισµένος που 
περιέχει άλλα στοιχεία 

Κατασκευή από καθαρισµένο χαλκό, 
ακατέργαστο, ή από απορρίµµατα και 
θραύσµατα χαλκού 

 

7404 Απορρίµµατα και θραύσµατα 
χαλκού 

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

 

7405 Κράµατα µητρικά χαλκού Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 

 

ex κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήµατα 
από νικέλιο· εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

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

 

7501 έως 7503 Θειούχα συµπήγµατα 
νικελίου, συντήγµατα 
(sinters) οξειδίων του 
νικελίου και άλλα ενδιάµεσα 
προϊόντα της µεταλλουργίας 
του νικελίου. νικέλιο σε 
ακατέργαστη µορφή· 
απορρίµµατα και θραύσµατα 
νικελίου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 
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ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και αντικείµενα από 
αργίλιο· εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

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

 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη 
µορφή 

Κατασκευή: 

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

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

ή 

Παραγωγή µε θερµική ή ηλεκτρολυτική 
κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράµα ή 
απορρίµµατα και θραύσµατα αργιλίου 

 

7602 Απορρίµµατα και θραύσµατα 
αργιλίου 

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

 

ex 7616 Αντικείµενα από αργίλιο 
εκτός από µεταλλικά 
υφάσµατα 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
συνεχών ή ατερµόνων 
υφασµάτων), από πλέγµατα 
και δικτυωτά από σύρµατα 
αργιλίου, από πλάκες ή 
ταινίες αναπεπταµένες 

Κατασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, Ωστόσο, µεταλλικά υφάσµατα 
(περιλαµβανοµένων των συνεχών ή 
ατερµόνων υφασµάτων), από πλέγµατα 
και δικτυωτά από σύρµατα αργιλίου, 
από πλάκες ή ταινίες αναπεπταµένες 
µπορούν να χρησιµοποιούνται· και 

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

 

Κεφάλαιο 77 ∆ιατηρείται για ενδεχόµενη 
µελλοντική χρήση στο 
εναρµονισµένο σύστηµα 

  

ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και αντικείµενα 
από µόλυβδο· εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

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

 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη 
µορφή: 

  

 - Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από "χελώνες" µολύβδου ή 
"µεταχειρισµένο" µόλυβδο 
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 - Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, δεν 
µπορούν να χρησιµοποιούνται 
απορρίµµατα και θραύσµατα της κλάσης 
7802 

 

7802 Απορρίµµατα και θραύσµατα 
µολύβδου 

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

 

ex κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και 
τεχνουργήµατα από 
ψευδάργυρο· εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

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

 

7901 Ψευδάργυρος σε 
ακατέργαστη µορφή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, δεν 
µπορούν να χρησιµοποιούνται 
απορρίµµατα και θραύσµατα της κλάσης 
7902 

 

7902 Απορρίµµατα και θραύσµατα 
ψευδαργύρου 

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

 

ex κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και 
τεχνουργήµατα από 
κασσίτερο· εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

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

 

8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη 
µορφή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, δεν 
µπορούν να χρησιµοποιούνται 
απορρίµµατα και θραύσµατα της κλάσης 
8002 

 

8002 και 8007 Απορρίµµατα και θραύσµατα 
κασσίτερου, άλλα 
αντικείµενα από κασσίτερο 

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

 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά µέταλλα. 
κεραµοµεταλλουργικές 
συνθέσεις· αντικείµενα από 
τις ύλες αυτές: 

  

 - Άλλα κοινά µέταλλα 
κατεργασµένα· αντικείµενα 
από τις ύλες αυτές 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

 - Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν 
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ex κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές 
εργαλείων, είδη 
µαχαιροποιίας, κουτάλια και 
πιρούνια, από κοινά µέταλλα. 
µέρη των ειδών αυτών, από 
κοινά µέταλλα, εκτός από: 

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

 

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

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 εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

8207 Εργαλεία εναλλασσόµενα για 
εργαλεία του χεριού, 
µηχανικά ή µη ή για µηχανές-
εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, 
αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και 
εξωτερικών σπειρωµάτων, 
διάτρηση, εσωτερική 
εξοµάλυνση, άνοιγµα και 
διεύρυνση οπών, τόρνευση, 
βίδωµα), στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι 
συρµατωτήρες (φιλιέρες) για 
τον εφελκυσµό ή τη διέλαση 
(πέρασµα από συρµατωτήρα 
µε θερµοπίεση) των 
µετάλλων, καθώς και τα 
εργαλεία διάτρησης ή 
γεώτρησης 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

8208 Μαχαίρια και κοφτερές 
λεπίδες, για µηχανές ή 
µηχανικές συσκευές 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex 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 εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται λεπίδες µαχαιριών 
και λαβές από βασικά µέταλλα 

 

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

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

 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται λαβές από βασικά 
µέταλλα 
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ex κεφάλαιο 83 ∆ιάφορα αντικείµενα από 
κοινά µέταλλα, εκτός από: 

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

 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται οι άλλες ύλες της 
κλάσης 8302, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex 8306 Αγαλµατίδια και άλλα είδη 
διακόσµησης, από κοινά 
µέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται οι άλλες ύλες της 
κλάσης 8306, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, µηχανές, συσκευές 
και µηχανικές επινοήσεις και 
τα µέρη τους εκτός από: 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8401 Καύσιµα στοιχεία για 
πυρηνικούς αντιδραστήρες 

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

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8402 Ατµολέβητες (συσκευές για 
την παραγωγή ατµού), άλλοι 
από τους λέβητες για την 
κεντρική θέρµανση που είναι 
κατασκευασµένοι για την 
παραγωγή συγχρόνως θερµού 
νερού και ατµού σε χαµηλή 
πίεση. Λέβητες µε την 
ονοµασία 
"υπερθερµαινόµενου νερού" 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος  

8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική 
θέρµανση, άλλοι από 
εκείνους της κλάσης 8402, 
και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις για τους 
λέβητες κεντρικής θέρµανσης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 
8403 και 8404 

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

8406 Ατµοστρόβιλοι παντός τύπου Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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8408 Εµβολοφόροι κινητήρες 
στους οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται µε συµπίεση 
(κινητήρες ντίζελ ή ηµιντίζελ) 

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

 

8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για κινητήρες των 
κλάσεων 8407 ή 8408 

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

 

8411 Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, 
συσκευές προώθησης δια 
στροβίλου και άλλοι 
στρόβιλοι δι' αερίου 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8412 Άλλοι κινητήρες και 
κινητήριες µηχανές 

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

 

ex 8413 Περιστρεφόµενες 
ογκοµετρικές αντλίες 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8414 Βιοµηχανικοί ανεµιστήρες 
και τα παρόµοια 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8415 Μηχανές και συσκευές 
τεχνητού κλίµατος που 
περιλαµβάνουν ανεµιστήρα 
µε κινητήρα και διατάξεις για 
τη µεταβολή της 
θερµοκρασίας και της 
υγρασίας, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και εκείνες 
στις οποίες ο υγροµετρικός 
βαθµός δεν µπορεί να 
ρυθµιστεί χωριστά 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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8418 Ψυγεία, καταψύκτες-
διατηρητές και άλλο υλικό, 
µηχανές και συσκευές για την 
παραγωγή ψύχους, µε 
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισµό. 
Αντλίες θερµότητας, άλλες 
από τις µηχανές και συσκευές 
τεχνητού κλίµατος της 
κλάσης 8415 

Κατασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων µη καταγόµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8419 Μηχανήµατα για βιοµηχανίες 
ξύλου, χαρτοπολτού, χαρτιού 
και χαρτονιού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιµοποιουµένων υλών 
της ίδιας κλάσης µε το προϊόν δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8420 Καλάνδρες και έλαστρα, 
άλλα από εκείνα για τα 
µέταλλα ή το γυαλί, και 
κύλινδροι για τα µηχανήµατα 
αυτά 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιµοποιουµένων υλών 
της ίδιας κλάσης µε το προϊόν δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8423 Συσκευές και όργανα 
ζυγίσεως, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι 
πλάστιγγες και οι ζυγαριές 
για τον έλεγχο των προϊόντων 
που υφίστανται επεξεργασία 
στα εργαστήρια, µε εξαίρεση 
όµως τις ζυγαριές µε 
ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή 
λιγότερο· σταθµά για κάθε 
ζυγαριά 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για 
την ανύψωση, τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση και τη 
διακίνηση φορτίων 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8431 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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8429 Μπουλντόζες, πλάγιες 
µπουλντόζες (angledozers), 
ισοπεδωτήρες, 
αναµοχλευτήρες (αποξέστες 
δρόµων), µηχανικά φτυάρια, 
εκσκαφείς, φορτωτές και 
φορτωτές-φτυαριστές, 
συµπιεστές και 
οδοστρωτήρες, 
αυτοπροωθούµενα: 

  

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

 

 - Λοιπά Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8431 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8430 Άλλες µηχανές και συσκευές 
για χωµατισµό, ισοπέδωση, 
αναµόχλευση, εκσκαφή, 
συµπίεση, εξόρυξη ή 
γεώτρηση, για ορυκτά ή 
µέταλλα, πασαλοµπήχτες και 
µηχανές εκρίζωσης πασάλων· 
εκχιονιστήρες 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8431 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8431 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για οδοστρωτήρες 

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

 

8439 Μηχανές και συσκευές για 
την παρασκευή του πολτού 
από ινώδεις ύλες που 
περιέχουν κυτταρίνη ή για 
την κατασκευή ή την τελική 
επεξεργασία του χαρτιού ή 
του χαρτονιού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιµοποιουµένων υλών 
της ίδιας κλάσης µε το προϊόν δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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8441 Άλλες µηχανές και συσκευές 
για την κατεργασία 
χαρτόµαζας του χαρτιού ή 
του χαρτονιού, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι 
µηχανές κοπής κάθε τύπου 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιµοποιουµένων υλών 
της ίδιας κλάσης µε το προϊόν δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Ex 8443 Εκτυπωτές, για µηχανές 
γραφείου (για παράδειγµα 
αυτόµατες µηχανές 
επεξεργασίας δεδοµένων, 
µηχανές επεξεργασίας 
κειµένου, κ.λπ.) 

 

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

 

8444 έως 8447 Μηχανήµατα των κλάσεων 
αυτών χρησιµοποιούµενα 
στην υφαντουργία 

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

 

ex 8448 Βοηθητικές µηχανές και 
συσκευές για τις µηχανές των 
κλάσεων 8444 και 8445 

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

 

8452 Ραπτοµηχανές, άλλες από 
εκείνες για το ράψιµο των 
φύλλων των βιβλίων της 
κλάσης 8440, έπιπλα, βάσεις 
και καλύµµατα ειδικά 
κατασκευασµένα για 
ραπτοµηχανές· βελόνες για 
ραπτοµηχανές: 

  

 - Ραπτοµηχανές που 
βελονίζουν αποκλειστικά 
στο σηµείο της 
µασουρίστας, στις οποίες η 
κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 
16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 
kg µε κινητήρα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

- η αξία των µη καταγόµενων υλών που 
χρησιµοποιούνται για τη 
συναρµολόγηση της κεφαλής (χωρίς 
κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την αξία των αντίστοιχων 
καταγόµενων υλών, και 

- οι µηχανισµοί τάνυσης του νήµατος, 
αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι 
ήδη καταγόµενα προϊόντα 

 

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

 

8456 έως 8466 Εργαλειοµηχανές και 
µηχανήµατα, καθώς και τα 
εξαρτήµατά τους, των 
κλάσεων 8456 έως 8466 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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8469 έως 8472 Μηχανές και συσκευές 
γραφείου (π.χ. γραφοµηχανές, 
υπολογιστικές µηχανές, 
µηχανές αυτόµατης 
επεξεργασίας δεδοµένων, 
φωτοαντιγραφικές µηχανές, 
συρραπτικές µηχανές) 

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

 

8480 Πλαίσια χυτηρίου. βάσεις για 
µήτρες• µοντέλα για µήτρες· 
µήτρες για µέταλλα (άλλες 
από τις µήτρες χελωνών), 
µεταλλικά καρβίδια, γυαλί, 
ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή 
πλαστικές ύλες 

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

 

8482 Ρουλεµάν µε σφαιρίδια 
(µπίλιες), µε κώνους, µε 
κυλίνδρους ή µε βελόνες 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος  

8484 Μεταλλοπλαστικές 
συναρµογές (φλάντζες). 
Συλλογές ή συνδυασµοί 
συναρµογών διαφόρων 
συνθέσεων που 
παρουσιάζονται σε 
σακουλάκια, φακέλους ή 
ανάλογες συσκευασίες· 
µηχανικές στεγανοποιητικές 
συναρµογές 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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ex 8486 - Εργαλειοµηχανές για την 
κατεργασία κάθε είδους 
υλικού µε αφαίρεση µε λέιζερ 
(laser) ή άλλη δέσµη φωτός ή 
φωτονίων, µε υπερήχους, µε 
ηλεκτροδιάβρωση, µε 
ηλεκτροχηµικές µεθόδους, µε 
δέσµες ηλεκτρονίων, µε 
ιοντικές δέσµες ή µε 
εκτόξευση πλάσµατος και τα 
εξαρτήµατά και τα 
παρελκόµενά τους. 

- Εργαλειοµηχανές (στις 
οποίες περιλαµβάνονται και 
οι πρέσες) για την κατεργασία 
µετάλλων µε κάµψη, 
δίπλωση, ίσιωµα, πλάνισµα, 
τα εξαρτήµατά και τα 
παρελκόµενά τους. 

- Εργαλειοµηχανές για την 
κατεργασία πέτρας, 
κεραµικών, σκυροδέµατος, 
αµιαντοτσιµέντου ή 
παρόµοιων ορυκτών υλών ή 
για την κατεργασία σε ψυχρή 
κατάσταση γυαλιού, τα 
εξαρτήµατά και τα 
παρελκόµενά τους 

- Όργανα και συσκευές 
χάραξης που αποτελούν 
συσκευές δηµιουργίας 
προτύπων για την παραγωγή 
µασκών ή δικτύων από 
υποστρώµατα επικαλυµµένα 
µε φωτοευαίσθητη ρητίνη, 
εξαρτήµατα και παρελκόµενά 
τους 

 

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

 

 

 - Μήτρες, για χύτευση µε 
έγχυση ή συµπίεση 

 

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

 

 - Άλλες µηχανές και 
συσκευές για την ανύψωση, 
τη φόρτωση, την εκφόρτωση 
και τη διακίνηση φορτίων 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8431 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8487 Μέρη µηχανών ή συσκευών, 
που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν 
ηλεκτρικές συνδέσεις, µέρη 
µε ηλεκτρική µόνωση, 
διατάξεις πηνίων, επαφές, 
ούτε άλλα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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ex κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά 
ηλεκτρικά και τα µέρη τους. 
συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου, 
συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής των εικόνων 
και του ήχου για την 
τηλεόραση, και µέρη και 
εξαρτήµατα των συσκευών 
αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8501 Ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες, µε 
εξαίρεση τα συγκροτήµατα 
παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύµατος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8503 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8502 Συγκροτήµατα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος και 
µετατροπείς στρεφόµενοι 
ηλεκτρικοί 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
των κλάσεων 8501 και 8503 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8504 Μηχανές παροχής ενέργειας 
του είδους που 
χρησιµοποιείται και στις 
αυτόµατες µηχανές 
επεξεργασίας δεδοµένων 

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

 

ex 8517 Άλλες συσκευές για τη 
µετάδοση ή τη λήψη της 
φωνής, εικόνων ή άλλων 
δεδοµένων, στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι συσκευές 
για την επικοινωνία σε 
καλωδιακό ή ασύρµατο 
δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή 
δίκτυο ευρείας περιοχής), 
άλλες από τις συσκευές 
εκποµπής ή λήψης των 
κλάσεων 8443, 8525, 8527 ή 
8528 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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ex 8518 Μικρόφωνα και τα 
υποστηρίγµατά τους, 
µεγάφωνα, έστω και 
προσαρµοσµένα σε πλαίσια, 
ηλεκτρικοί ενισχυτές 
ακουστικής συχνότητας. 
ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενίσχυση του ήχου 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8519 Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8522 Εξαρτήµατα και 
παρελκόµενα κατάλληλα για 
χρήση αποκλειστικά ή κυρίως 
µε τις συσκευές των κλάσεων 
8519 µέχρι 8521 

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

 

8523 ∆ίσκοι, ταινίες, µη 
διαγραφόµενες διατάξεις µε 
ηµιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» 
και άλλα µέσα για την 
εγγραφή του ήχου ή για 
ανάλογες εγγραφές, 
εγγεγραµµένα ή κενά, 
συµπεριλαµβανοµένων και 
µητρών και εκµαγείων για 
την παραγωγή δίσκων, µε 
εξαίρεση τα προϊόντα του 
κεφαλαίου 37: 

 

  

 - Μη εγγεγραµµένοι δίσκοι, 
ταινίες, µη διαγραφόµενες 
διατάξεις µε ηµιαγωγό και 
άλλα µέσα για την εγγραφή 
του ήχου ή για ανάλογες 
εγγραφές, µε εξαίρεση τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37· 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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 - Εγγεγραµµένοι δίσκοι, 
ταινίες, µη διαγραφόµενες 
διατάξεις µε ηµιαγωγό και 
άλλα µέσα για την εγγραφή 
του ήχου ή για ανάλογες 
εγγραφές, µε εξαίρεση τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37· 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των υλών της κλάσης 8523 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 

 - Μήτρες κα εκµαγεία για την 
παραγωγή δίσκων µε 
εξαίρεση τα προϊόντα του 
κεφαλαίου 37· 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου η αξία 
όλων των χρησιµοποιούµενων υλών 
της κλάσης 8523 δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

 

 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 

 

 Κάρτες ενεργοποίησης εκ του 
σύνεγγυς και «έξυπνες» 
κάρτες µε δύο ή περισσότερα 
ηλεκτρονικά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα 

 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 

 - «Έξυπνες κάρτες» µε ένα 
ηλεκτρονικό ολοκληρωµένο 
κύκλωµα 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία 
όλων των χρησιµοποιουµένων υλών 
των κλάσεων 8541 και 8542 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

ή 

Η εργασία της διάχυσης κατά την οποία 
τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα 
σχηµατίζονται σε υπόστρωµα 
ηµιαγωγού, µε την επιλεκτική εισαγωγή 
κατάλληλου δότη υλικού, είτε είναι 
συναρµολογηµένα είτε όχι, ή/και 
ελεγµένα, σε χώρα άλλη από τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 3  

 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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8525 Συσκευές εκποµπής για τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, 
έστω και µε ενσωµατωµένη 
συσκευή λήψης ή συσκευή 
εγγραφής ή αναπαραγωγής 
του ήχου. Συσκευές λήψης 
εικόνων για την τηλεόραση, 
ψηφιακές φωτογραφικές 
µηχανές και βιντεοκάµερες  

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης 
και ραδιοβόλισης (ραντάρ), 
συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας 
και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισµού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8528 Οθόνες απεικόνησης και 
συσκευές βιντεοπροβολής 
χωρίς ενσωµατωµένους 
δέκτες τηλεόρασης. ∆έκτες 
τηλεόρασης µε 
ενσωµατωµένο ή µη 
ραδιοφωνικό δέκτη ή 
συσκευή εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας: 

 

  

 - Οθόνες απεικόνησης και 
συσκευές βιντεοπροβολής, 
χωρίς ενσωµατωµένους 
τηλεοπτικούς δέκτες, των 
τύπων που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως σε 
αυτόµατα συστήµατα 
επεξεργασίας δεδοµένων της 
κλάσης 8471 

 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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 - Άλλες οθόνες απεικόνισης 
και συσκευές 
βιντεοπροβολής, χωρίς 
ενσωµατωµένους δέκτες 
τηλεόρασης. ∆έκτες 
τηλεόρασης, µε 
ενσωµατωµένο ή µη 
ραδιοφωνικό δέκτη ή 
συσκευή εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας, 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν υπερβαίνει 
την αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8529 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις συσκευές των 
κλάσεων 8525 µέχρι 8528: 

 

  

 - Που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για συσκευές εγγραφής 
ή αναπαραγωγής εικόνων  

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

 

 - Κατάλληλες για 
αποκλειστική ή κύρια χρήση 
µε οθόνες απεικόνισης και 
συσκευές βιντεοπροβολής, 
που δεν ενσωµατώνουν 
δέκτες τηλεόρασης ή του 
τύπου που χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά ή κυρίως σε 
σύστηµα αυτόµατης 
επεξεργασίας δεδοµένων της 
κλάσης 8471 

 

Κατασκευή: 

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

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

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος  

 -Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8535  Συσκευές και διατάξεις για τη 
διακοπή, κατανοµή, 
προστασία, διακλάδωση, 
συναρµογή ή σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων για 
τάση που υπερβαίνει τα 1.000 
V 

 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8538 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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8536 Ηλεκτρικές συσκευές για 
διακοπή ή προστασία 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων ή 
για την πραγµατοποίηση 
συνδέσεων προς ή εντός 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων για 
τάσεις που δεν υπερβαίνουν 
τα 1000 V. σύνδεσµοι για 
οπτικές ίνες, δέσµες ή 
καλώδια οπτικών ινών: 

 

  

 - Ηλεκτρικές συσκευές για 
διακοπή ή προστασία 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων ή 
για την πραγµατοποίηση 
συνδέσεων προς ή εντός 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων για 
τάσεις που δεν υπερβαίνουν 
τα 1000 V. 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- εντός του παραπάνω ορίου η αξία όλων 
των υλών της κλάσης 8538 που 
χρησιµοποιούνται δεν υπερβαίνει το 
10% της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 − Σύνδεσµοι για οπτικές ίνες, 
δέσµες ή καλώδια οπτικών 
ινών: 

  

 -- από πλαστική ύλη 

 

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

 

 -- από κεραµικό 

 

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

 

 

 -- από χαλκό  

 

Κατασκευή: 

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

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

 

8537 Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, 
αναλόγια, κιβώτια (στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα 
ερµάρια για αριθµητικούς 
χειρισµούς) και άλλες βάσεις 
που φέρουν πολλές συσκευές 
των κλάσεων 8535 ή 8536, 
για τον έλεγχο ή τη διανοµή 
του ρεύµατος, στα οποία 
περιλαµβάνονται και εκείνα 
που φέρουν ενσωµατωµένα 
όργανα ή συσκευές του 
κεφαλαίου 90, καθώς επίσης 
και συσκευές ψηφιακού 
ελέγχου εκτός από τις 
συσκευές µεταγωγής της 
κλάσης 8517 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 8538 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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ex 8541 ∆ίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και 
παρόµοιες διατάξεις µε 
ηµιαγωγό, εκτός από τις 
πλάκες που δεν έχουν κοπεί 
ακόµη σε πλίνθους (chip) 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8542 

 

Ηλεκτρονικά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα  

  

 - Μονολιθικά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
των κλάσεων 8541 και 8542 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

ή 

Η εργασία της διάχυσης, όπου 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα 
σχηµατίζονται σε υπόστρωµα 
ηµιαγωγού, µε την επιλεκτική εισαγωγή 
κατάλληλου δότη υλικού, είτε είναι 
συναρµολογηµένα είτε όχι, ή ελεγµένα, 
σε χώρα άλλη από τις αναφερόµενες στο 
άρθρο 3  

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

  - Πολυπλινθιακά κυκλώµατα 
που αποτελούν µέρη 
µηχανών ή συσκευών που 
δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο 
παρόν κεφάλαιο 

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

  

 - Λοιπά Κατασκευή κατά την οποία: 

– - η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

– - κατά την οποία η αξία 
όλων των υλών των 
κλάσεων 8541 και 8542 
που χρησιµοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 
10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 



 

EL 128   EL 

8544 Μονωµένα σύρµατα (στα 
οποία περιλαµβάνοντα και 
βερνικωµένα ή ανοδικώς 
οξειδωµένα), καλώδια (στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα 
οµοαξονικά) και άλλοι 
αγωγοί µε ηλεκτρική µόνωση 
εφοδιασµένα ή µη µε 
εξαρτήµατα σύνδεσης, 
καλώδια από οπτικές ίνες, 
που αποτελούνται από ίνες 
επενδυµένες καθεµία 
χωριστά, έστω και αν φέρουν 
ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι 
εφοδιασµένα µε εξαρτήµατα 
σύνδεσης 

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

 

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

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

 

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για 
ηλεκτρική χρήση 

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

 

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

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

 

8548 Απορρίµµατα και 
υπολείµµατα στηλών, 
συστοιχιών στηλών και 
ηλεκτρικών συσσωρευτών, 
χρησιµοποιηµένες στήλες και 
συστοιχίες στηλών και 
χρησιµοποιηµένοι ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές· ηλεκτρικά 
µέρη µηχανών ή συσκευών 
που δεν κατονοµάζονται ή 
περιλαµβάνονται αλλού στο 
παρόν κεφάλαιο 

  

 - Ηλεκτρονικές 
µικροσυναρµολογήσεις 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών των κλάσεων 8541 και 8542 
που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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 - Λοιπά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 86 Οχήµατα και υλικό για 
σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές και τα µέρη τους, τα 
εξαρτήµατα και τεµάχια 
στερέωσης σιδηροδροµικών ή 
τροχιοδροµικών γραµµών και 
µέρη αυτών, µηχανικές 
συσκευές (στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι 
ηλεκτροµηχανικές) 
σηµατοδότησης για τις 
γραµµές συγκοινωνιών, εκτός 
από: 

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

 

8608 Μόνιµο υλικό 
σιδηροδροµικών ή 
παρόµοιων γραµµών. 
Μηχανικές συσκευές (στις 
οποίες περιλαµβάνονται και 
οι ηλεκτροµηχανικές) 
σηµατοδότησης, ασφάλειας, 
ελέγχου ή χειρισµού για 
σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, οδικές ή ποτάµιες, 
χώρους ή πάρκα στάθµευσης, 
λιµενικές εγκαταστάσεις ή 
αεροδρόµια. τα µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 87 Αυτοκίνητα οχήµατα, 
ελκυστήρες, ποδήλατα και 
άλλα οχήµατα για χερσαίες 
µεταφορές, τα εξαρτήµατά 
και τα παρελκόµενά τους, 
εκτός από: 

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

 

8709 Αυτοκίνητα οχήµατα χωρίς 
διάταξη ανύψωσης, των 
τύπων που χρησιµοποιούνται 
µέσα στα εργοστάσια, 
αποθήκες, λιµάνια ή 
αεροδρόµια για τη µεταφορά 
των εµπορευµάτων σε µικρές 
αποστάσεις, οχήµατα 
ελκυστήρες των τύπων που 
χρησιµοποιούνται στους 
σιδηροδροµικούς σταθµούς· 
τα µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8710 Άρµατα και θωρακισµένα 
αυτοκίνητα µάχης, µε ή χωρίς 
τον οπλισµό τους, και τα 
µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες 
περιλαµβάνονται και τα 
µοτοποδήλατα) και ποδήλατα 
µε βοηθητικό κινητήρα, µε ή 
χωρίς πλάγιο κιβώτιο, πλάγια 
κιβώτια: 
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 - Με παλινδροµικό 
εµβολοφόρο κινητήρα, µε 
κυλινδρισµό: 

  

 -- Που δεν υπερβαίνει τα 
50 cm³ 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 -- Που υπερβαίνει τα 50 cm³ Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

 - Λοιπές Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8712 ∆ίτροχα ποδήλατα χωρίς 
ρουλεµάν µε µπίλιες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 
8714 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

8715 Αµαξάκια για τη µεταφορά 
παιδιών (λαντό-πουσέτες) και 
παρόµοια οχήµατα και τα 
µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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8716 Ρυµουλκούµενα και 
ηµιρυµουλκούµενα για κάθε 
είδους οχήµατα. άλλα µη 
αυτοκινούµενα οχήµατα· τα 
µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

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

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

ex 8804 Στροφόπτωτα (rotochutes) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 8804 

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

8805 Συσκευές και διατάξεις για 
την εκτόξευση αεροσκαφών, 
συσκευές και διατάξεις για 
την προσνείωση αεροσκαφών 
επί καταστρώµατος και 
παρόµοιες συσκευές και 
διατάξεις, συσκευές εδάφους 
για την εκπαίδευση στην 
πτήση, τα µέρη τους 

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

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κεφάλαιο 89 Πλοία, σκάφη και πλωτές 
κατασκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, δεν 
µπορούν να χρησιµοποιούνται κύτη της 
κλάσης 8906 

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

ex κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές 
οπτικής, φωτογραφίας ή 
κινηµατογραφίας, µέτρησης, 
ελέγχου ή ακρίβειας, όργανα 
και συσκευές χειρουργικής. 
εξαρτήµατα και παρελκόµενά 
τους εκτός από : 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9001 Οπτικές ίνες και δέσµες 
οπτικών ινών. Καλώδια από 
οπτικές ίνες άλλα από εκείνα 
της κλάσης 8544. Ύλες 
πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες, 
φακοί (στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι φακοί 
επαφής), πρίσµατα, 
καθρέπτες και άλλα στοιχεία 
οπτικής από κάθε ύλη, µη 
συναρµολογηµένα, άλλα από 
εκείνα από γυαλί που δεν 
είναι οπτικά κατεργασµένο 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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9002 Φακοί, πρίσµατα, καθρέπτες 
και άλλα στοιχεία οπτικής 
από κάθε ύλη, 
συναρµολογηµένα, για 
όργανα ή συσκευές, άλλα από 
εκείνα από γυαλί που δεν 
είναι κατεργασµένο οπτικά 

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

 

9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, 
προστατευτικά ή άλλα) και 
παρόµοια είδη 

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

 

ex 9005 ∆ιόπτρες µε δύο οπτικά 
πεδία, διόπτρες µε ένα οπτικό 
πεδίο, τηλεσκόπια οπτικά, και 
οι βάσεις τους 

Κατασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος και 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων µη καταγόµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 9006 Φωτογραφικές µηχανές (πλην 
κινηµατογραφικών), 
συσκευές και διατάξεις, µε 
λαµπτήρες και σωλήνες, για 
την παραγωγή αστραπιαίου 
φωτός (φλας) κατά τη 
φωτογράφηση εκτός από τους 
λαµπτήρες και σωλήνες που 
λειτουργούν µε ηλεκτρική 
ανάφλεξη 

Κατασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων µη καταγόµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9007 Κινηµατογραφικές µηχανές 
λήψης και προβολής, µε 
ενσωµατωµένες ή µη 
συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου 

Κατασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων µη καταγόµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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9011 Οπτικά µικροσκόπια, στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα 
µικροσκόπια για τη 
φωτοµικρογραφία, την 
κινηµατοφωτοµικρογραφία ή 
τη µικροπροβολή 

Κατασκευή: 

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 
από εκείνες της ίδιας κλάσης µε το 
προϊόν, 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων µη καταγόµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
καταγόµενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές 
ναυσιπλοΐας 

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

 

9015 Όργανα και συσκευές 
γεωδαισίας, τοπογραφίας 
χωροµετρίας, 
χωροστάθµισης, 
εικονοµετρίας, υδρογραφίας, 
ωκεανογραφίας, υδρολογίας, 
µετεωρολογίας ή γεωφυσικής, 
µε εξαίρεση τις πυξίδες, 
τηλέµετρα 

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

 

9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 
5 εκατοστογράµµων ή 
λιγότερο, µε ή χωρίς σταθµά 

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

 

9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης 
ή υπολογισµού (π.χ. µηχανές 
σχεδίασης, παντογράφοι, 
µοιρογνωµόνια, θήκες 
µαθηµατικών εργαλείων, 
λογαριθµικοί κανόνες και 
κύκλοι). Όργανα µέτρησης 
του µήκους, για χρήση µε το 
χέρι [π.χ. µέτρα, µικρόµετρα, 
µετρητές (πόδια) µε 
αυλακώσεις και µετρητές 
πάχους], που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο 
παρόν κεφάλαιο 

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

 

9018 Όργανα και συσκευές για την 
ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι 
συσκευές 
σπινθηρογραφήµατος και 
άλλες συσκευές 
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και 
οι συσκευές για διάφορες 
οπτικές δοκιµασίες: 

  

 - Οδοντιατρικά καθίσµατα µε 
ενσωµατωµένες 
οδοντιατρικές συσκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 
υλών της κλάσης 9018 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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 - Λοιπά Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9019 Συσκευές µηχανοθεραπείας. 
συσκευές µάλαξης (µασάζ)· 
συσκευές ψυχοτεχνικής, 
συσκευές οζονοθεραπείας, 
οξυγονοθεραπείας, 
ταυτόχρονης χορήγησης 
οξυγόνου και φαρµάκων, 
αναπνευστικές συσκευές για 
την τεχνητή αναπνοή και 
άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θεραπεία 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9020 'Άλλες αναπνευστικές 
συσκευές και προσωπίδες 
κατά των αερίων, µε εξαίρεση 
τις προστατευτικές 
προσωπίδες που δεν φέρουν 
µηχανισµό και κινητό 
στοιχείο φιλτραρίσµατος 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9024 Μηχανές και συσκευές για 
δοκιµές σκληρότητας, 
εφελκυσµού, συµπίεσης, 
ελαστικότητας ή άλλων 
µηχανικών ιδιοτήτων των 
υλικών (π.χ. µετάλλων, 
ξύλου, υφαντικών υλών, 
χαρτιού, πλαστικών υλών) 

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

 

9025 Πυκνόµετρα, αραιόµετρα 
κάθε είδους και παρόµοια 
όργανα που επιπλέουν, 
θερµόµετρα, πυρόµετρα, 
βαρόµετρα, υγρόµετρα και 
ψυχρόµετρα, που 
καταγράφουν ή όχι τα 
αποτελέσµατα της µέτρησης, 
έστω και συνδυασµένα 
µεταξύ τους 

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

 

9026 Όργανα και συσκευές για τη 
µέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθµης, της 
πίεσης ή των άλλων 
µεταβλητών 
χαρακτηριστικών των υγρών 
ή των αερίων (π.χ. µετρητές 
παροχής, δείκτες στάθµης, 
µανόµετρα, µετρητές 
θερµότητας), µε εξαίρεση τα 
όργανα και συσκευές των 
κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 
9032 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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9027 Όργανα και συσκευές για 
αναλύσεις φυσικές ή χηµικές 
(π.χ. πολωσίµετρα, 
διαθλασίµετρα, 
φασµατόµετρα, αναλυτές 
αερίων ή καπνών), όργανα 
και συσκευές για δοκιµές του 
ιξώδους, του πορώδους, της 
διαστολής, της επιφανειακής 
τάσης ή παρόµοια· όργανα 
και συσκευές για µετρήσεις 
θερµίδων, ακουστικής ή 
έντασης φωτός (στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα 
φωτόµετρα φωτογράφησης)· 
µικροτόµοι 

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

 

9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρισµού, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι 
µετρητές για τη µέτρηση 
άλλων µετρητών: 

  

 - Μέρη και εξαρτήµατα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

 - Λοιποί Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9029 (π.χ. µετρητές στροφών, 
µετρητές παραγωγής, 
ταξίµετρα, µετρητές 
αθροίσεως του διαστήµατος 
που έχει διανυθεί, 
βηµατόµετρα). Συσκευές 
ένδειξης της ταχύτητας και 
ταχύµετρα, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 9014 ή 9015, 
στροβοσκόπια 

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

 

9030 Ταλαντοσκόπια 
(παλµοσκόπια), αναλυτές 
φάσµατος και άλλα όργανα 
και συσκευές για τη µέτρηση 
ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών 
µεγεθών. Όργανα και 
συσκευές για τη µέτρηση ή 
ανίχνευση των ακτινοβολιών 
άλφα, βήτα, γάµµα, Χ και 
των κοσµικών ή άλλων 
ακτινοβολιών ιονισµού 

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

 

9031 Όργανα, συσκευές και 
µηχανήµατα µέτρησης ή 
ελέγχου, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό, προβολείς 
πλάγιας όψης (προφίλ) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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9032 Όργανα και συσκευές για την 
αυτόµατη ρύθµιση ή τον 
αυτόµατο έλεγχο 

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

 

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

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

 

ex κεφάλαιο 91 Ωρολόγια τοίχου και χειρός 
και µέρη αυτών, εκτός από: 

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

 

9105 Λοιπά ωρολόγια Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9109 Μηχανισµοί ωρολογοποιίας, 
πλήρεις και 
συναρµολογηµένοι, άλλοι 
από εκείνους για ρολόγια 
τσέπης ή χεριού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- η αξία όλων των χρησιµοποιουµένων 
µη καταγόµενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αξία όλων των 
χρησιµοποιουµένων καταγόµενων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9110 Μηχανισµοί ωρολογοποιίας 
πλήρεις, µη 
συναρµολογηµένοι ή µερικώς 
συναρµολογηµένοι (σετ 
µηχανισµών), µη πλήρεις 
ωρολογιακοί µηχανισµοί, 
συναρµολογηµένοι· ηµιτελείς 
µηχανισµοί ωρολογοποιίας 

Κατασκευή κατά την οποία: 

- η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος, και 

- κατά την οποία η αξία όλων των υλών 
της κλάσης 9114 που 
χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9111 Κάσες (κελύφη) για ρολόγια 
τσέπης ή χεριού των κλάσεων 
9101 ή 9102 και τα µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 
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9112 Πλαίσια και θαλαµίσκοι 
ωρολογιακών συσκευών και 
τα µέρη τους 

Κατασκευή: 

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

- κατά την οποία η αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % 
της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος 

9113 Βραχιόλια (µπρασελέ) 
ρολογιών και τα µέρη τους: 

  

 - Από κοινά µέταλλα, έστω 
και επιχρυσωµένα ή 
επαργυρωµένα, ή από 
µέταλλα επιστρωµένα µε 
πολύτιµα µέταλλα 

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

 

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

 

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, µέρη και 
εξαρτήµατα των οργάνων 
αυτών 

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

 

Κεφάλαιο 93 Όπλα και πυροµαχικά· 
εξαρτήµατα και παρελκόµενά 
τους 

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

 

ex κεφάλαιο 94 Έπιπλα, είδη κλινοστρωµνής 
στρώµατα, µαξιλάρια και 
παρόµοια συσκευές 
φωτισµού, φωτεινά σήµατα 
που δεν κατονοµάζονται ή 
δεν περιλαµβάνονται αλλού· 
φωτεινά σήµατα, φωτεινές 
ενδεικτικές πινακίδες και 
παρόµοια είδη· 
Προκατασκευασµένα κτήρια, 
εκτός από : 

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

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

ex 9401 και ex 9403 Έπιπλα από κοινά µέταλλα, 
µε ενσωµατωµένα τµήµατα 
όχι παραγεµισµένα, από 
βαµβακερό ύφασµα βάρους 
το πολύ 300 g/m² 

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

ή 

Κατασκευή από βαµβακερό ύφασµα ήδη 
σχηµατοποιηµένο και έτοιµο για χρήση 
σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, 
υπό την προϋπόθεση ότι: 

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

  - η αξία του υφάσµατος δεν υπερβαίνει 
το 25% της τιµής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

- όλες οι άλλες χρησιµοποιούµενες ύλες 
είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε 
κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 
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9405 Συσκευές φωτισµού (στις 
οποίες περιλαµβάνονται και 
οι προβολείς) και τα µέρη 
τους, που δεν κατονοµάζονται 
ούτε περιλαµβάνονται αλλού, 
λάµπες, ρεκλάµες, φωτεινά 
σήµατα, φωτεινές ενδεικτικές 
πινακίδες και παρόµοια είδη, 
που διαθέτουν µόνιµη πηγή 
φωτισµού, και τα µέρη τους 
που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

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

 

9406 Προκατασκευασµένα κτήρια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 

 

ex κεφάλαιο 95 Παιχνίδια για παιδιά και 
ενήλικες, είδη διασκέδασης ή 
αθλητισµού, εξαρτήµατα και 
παρελκόµενά τους, εκτός 
από: 

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

 

ex 9503 

 

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. 
Μικροκατασκευές και 
παρόµοια είδη για 
διασκέδαση, µε κίνηση ή όχι· 
παιχνίδια-αινίγµατα (puzzles) 
κάθε είδους 

Κατασκευή: 

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

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

 

ex 9506 Ράβδοι του γκολφ και µέρη 
αυτών 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ηµικατεργασµένα 
τεµάχια για την κατασκευή ράβδων 
γκολφ 

 

ex κεφάλαιο 96 ∆ιάφορα βιοµηχανικά 
αντικείµενα, εκτός από: 

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

 

ex 9601και ex 9602 Γλυπτά είδη από ζωικές, 
φυτικές ή ορυκτές λαξεύσιµες 
ύλες 

Κατασκευή από "κατεργασµένες" ύλες 
της ίδιας κλάσης µε το προϊόν 

 

ex 9603 Σκούπες και ψήκτρες (µε 
εξαίρεση τις τσαλόσκουπες 
και τα παρόµοια, καθώς και 
τις βούρτσες από τρίχωµα 
κουναβιού, σκίουρου), 
χειροκίνητες µηχανικές 
σκούπες δαπέδου, χωρίς 
κινητήρα. Βύσµατα και 
κύλινδροι για βαφή, 
καθαριστήρες υγρών 
επιφανειών από καουτσούκ ή 
από ανάλογες εύκαµπτες ύλες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιµής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
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9605 Σύνολα ειδών ταξιδιού για 
τον ατοµικό καλλωπισµό, το 
ράψιµο ή το καθάρισµα των 
υποδηµάτων ή ενδυµάτων 

Κάθε τεµάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει 
να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε 
αν το τεµάχιο δεν συµπεριλαµβάνονταν 
στο σύνολο. Ωστόσο, µπορούν να 
περιλαµβάνονται και µη καταγόµενα 
είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 15% της τιµής εκ του 
εργοστασίου του συνόλου 

 

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

Κατασκευή: 

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

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

 

9608 Στυλογράφοι και µολύβια µε 
σφαιρίδια (µπίλια), 
στυλογράφοι και µαρκαδόροι 
µε µύτη από πίληµα ή µε 
άλλες πορώδεις µύτες· 
Στυλoγράφoι µε πέvα και 
άλλoι στυλoγράφoι. 
Μεταλλικές αιχµές για 
αvτίγραφα. Μηχαvικά 
µoλύβια. κονδυλοφόροι, 
θήκες για µολύβια και 
παρόµοια είδη. Μέρη (στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα 
καλύµµατα που 
προφυλάσσουν τις µύτες και 
τα άγκιστρα συγκράτησης) 
των ειδών αυτών, µε 
εξαίρεση της κλάσης 9609 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας 
κλάσης µε το προϊόν. Ωστόσο, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται πένες ή µύτες 
καθώς και άλλα είδη της ίδιας κλάσης µε 
το προϊόν 

 

9612 Μελανοταινίες για 
γραφοµηχανές και παρόµοιες 
µελανοταινίες, εµποτισµένες 
µε µελάνη ή αλλιώς 
παρασκευασµένες για να 
αφήνουν αποτυπώµατα, έστω 
και τυλιγµένες σε πηνία ή 
κασέτες. ταµπόν µελάνης, 
έστω και εµποτισµένα, µε ή 
χωρίς κουτί 

Κατασκευή: 

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

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

 

ex 9613 Αναπτήρες µε πιεζοηλεκτρική 
ανάφλεξη 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των 
χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 
9613 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% 
της τιµής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος 

 

ex 9614 Πίπες για καπνό (στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι 
κεφαλές για πίπες) 

Κατασκευή από ηµικατεργασµένα 
τεµάχια 

 

Κεφάλαιο 97 Αντικείµενα τέχνης, 
συλλογών ή αρχαιοτήτων 

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

 

(1) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις 7.1 και 7.3. 

(2) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στην επεξηγηµατική σηµείωση 7.2. 
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(3) Η σηµείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσµατα αυτά είναι των τύπων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται 

ουσιαστικά για την παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων, µε την προϋπόθεση ότι δεν περιλαµβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. 

(4) Ως «οµάδα» θεωρείται κάθε τµήµα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τµήµα της µε άνω τελεία. 

(5) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισµός 

αυτός εφαρµόζεται µόνο σε εκείνη την οµάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. 

(6) Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θαλερότητα µετρηµένη σύµφωνα µε το ASTM-D 1003-16 µε το νεφελόµετρο 

του Γκάρντνερ (συντελεστής θαλερότητας) — είναι µικρότερη από 2%. 
(7) Για τους ειδικούς όρους σχετικά µε τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα µείγµα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηµατική σηµείωση 5. 

(8) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασµάτων από ένα είδος που χρησιµοποιείται στις µηχανές παραγωγής χαρτιού. 

(9) Βλέπε επεξηγηµατική σηµείωση 6. 

(10) 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 επεξηγηµατική σηµείωση 6. 

(11) SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III α 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1 

Οδηγίες εκτύπωσης 

1. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού EUR.1 είναι 210 Χ 297 mm· υπάρχει ανοχή 
κατ’ ανώτατο όριο 5 mm µικρότερο ή 8 mm µεγαλύτερο. Το χαρτί που πρέπει να 
χρησιµοποιείται είναι χρώµατος λευκού χωρίς µηχανικούς πολτούς, µε κόλλα γραφής 
βάρους τουλάχιστον 25 γραµµαρίων ανά τετραγωνικό µέτρο (g/m²). Φέρει τυπωµένη 
διαγράµµιση πράσινου χρώµατος η οποία καθιστά εµφανή κάθε παραποίηση µε 
µηχανικά ή χηµικά µέσα. 

2. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών µπορούν να αναλαµβάνουν την 
εκτύπωση των πιστοποιητικών ή να την αναθέτουν σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στη 
δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει µνεία της έγκρισης αυτής. Κάθε 
πιστοποιητικό φέρει το όνοµα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήµα που επιτρέπει 
την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επίσης αύξοντα αριθµό, τυπωµένο ή µη, για 
την αναγνώριση του πιστοποιητικού. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 

Ο υπογεγραµµένος εξαγωγέας των εµπορευµάτων που περιγράφονται στην οπίσθια όψη, 

∆ΗΛΩΝΩ ότι τα εµπορεύµατα πληρούν τους απαιτούµενους όρους για την έκδοση 
του συνηµµένου πιστοποιητικού· 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν στα εµπορεύµατα αυτά να πληρούν 
τους όρους αυτούς ως εξής: 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1): 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκοµίσω, αν οι αρµόδιες αρχές το 
ζητήσουν, οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο που αυτές θα έκριναν αναγκαίο για 
την έκδοση του συνηµµένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον 
συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών µου 
στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εµπορευµάτων που αναφέρονται 
ανωτέρω· 

ΖΗΤΩ την έκδοση του συνηµµένου πιστοποιητικού για τα εµπορεύµατα αυτά. 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

………… 

(Υπογραφή) 

………… 
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(1) Παράδειγµα:: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιµολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή, κλπ., τα οποία 
αναφέρονται στα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή στα εµπορεύµατα που επανεξάγονται στην ίδια κατάσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR-MED ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR-MED 

Οδηγίες εκτύπωσης 

1. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού EUR-MED είναι 210 Χ 297 mm· Υπάρχει 
ανοχή κατ’ ανώτατο όριο 5 mm µικρότερο ή 8 mm µεγαλύτερο. Το χαρτί που πρέπει να 
χρησιµοποιείται είναι χρώµατος λευκού χωρίς µηχανικούς πολτούς, µε κόλλα γραφής 
βάρους τουλάχιστον 25 γραµµαρίων ανά τετραγωνικό µέτρο (g/m²). Φέρει τυπωµένη 
διαγράµµιση πράσινου χρώµατος η οποία καθιστά εµφανή κάθε παραποίηση µε 
µηχανικά ή χηµικά µέσα. 

2. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών µπορούν να αναλαµβάνουν την 
εκτύπωση των πιστοποιητικών ή να την αναθέτουν σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στη 
δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει µνεία της έγκρισης αυτής. Κάθε 
πιστοποιητικό φέρει το όνοµα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήµα που επιτρέπει 
την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επίσης αύξοντα αριθµό, τυπωµένο ή µη, για 
την αναγνώριση του πιστοποιητικού. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 

Ο υπογεγραµµένος εξαγωγέας των εµπορευµάτων που περιγράφονται στην οπίσθια όψη, 

∆ΗΛΩΝΩ ότι τα εµπορεύµατα αυτά πληρούν τους απαιτούµενους όρους για την έκδοση 
του συνηµµένου πιστοποιητικού. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν στα εµπορεύµατα αυτά να πληρούν τους 
όρους αυτούς: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκοµίσω, αν οι αρµόδιες αρχές το ζητήσουν, 
οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την 
έκδοση του συνηµµένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει 
λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών µου στοιχείων και 
των συνθηκών κατασκευής των εµπορευµάτων που αναφέρονται ανωτέρω. 

ΖΗΤΩ την έκδοση του συνηµµένου πιστοποιητικού για τα εµπορεύµατα αυτά. 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

……………. 

(Υπογραφή) 

…………….. 
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(1) Παράδειγµα:: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιµολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή, κλπ., τα οποία 
αναφέρονται στα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή στα εµπορεύµατα που επανεξάγονται στην ίδια κατάσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα 

ΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆HΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Η δήλωση καταγωγής, το κείµενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να 
συντάσσεται σύµφωνα µε τις υποσηµειώσεις. Ωστόσο, οι υποσηµειώσεις δεν χρειάζεται 
να επαναλαµβάνονται. 

Αλβανικό κείµενο 

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. 
..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte 
janë me origjine preferenciale ..............(2). 

Κείµενα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ………(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) 
preferencijalnog porijekla. 

Извoзник прoизвoдa oбухвaћeних oвoм иcпрaвoм (цaринcкo oвлaшћeњe бр 
………(1)) изjaвљуje дa cу, ocим aкo je тo другaчиje изричитo нaвeдeнo, oви 
прoизвoди …………(2) преференциjалнoг пoриjeклa. 

Βουλγαρικό κείµενο 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение 
№ …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … 
преференциален произход (2). 

Ισπανικό κείµενο 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización 
aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos 
gozan de un origen preferencial …(2). 

Κροατικό κείµενο 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) 
preferencijalnog podrijetla. 

Τσεχικό κείµενο 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že 
kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 

∆ανικό κείµενο 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
præferenceoprindelse i ...(2). 

Γερµανικό κείµενο 
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Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 

Εσθονικό κείµενο 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) 
deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt 
näidatud teisiti. 

Ελληνικό κείµενο 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου 
υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι 
προτιµησιακής καταγωγής ...(2). 

Αγγλικό κείµενο 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) 
preferential origin. 

Γαλλικό κείµενο 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° 
...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine 
préférentielle ...(2). 

Ιταλικό κείµενο 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale 
n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale 
...(2). 

Λεττονικό κείµενο 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, 
ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme 
no …(2). 

Λιθουανικό κείµενο 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) 
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. 

Ουγγρικό κείµενο 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, 
hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

Κείµενο στη γλώσσα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. 
……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи 
се со .........………….(2) преференциjaлно потекло. 
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Μαλτέζικο κείµενο 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. 
…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ 
oriġini preferenzjali …(2). 

Κείµενα Μαυροβουνίου 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) 
изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) 
преференцијалног пориjекла. 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi 
..................................(2) preferencijalnog porijekla. 

Ολλανδικό κείµενο 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning 
nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze 
goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

Πολωνικό κείµενο 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) 
preferencyjne pochodzenie. 

Πορτογαλικό κείµενο 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento 
(autorização aduaneira n° … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em 
contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). 

Ρουµανικό κείµενο 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) 
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt 
de origine preferenţială …(2). 

Σερβικά κείµενα 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) 
изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) 
преференцијалног порекла. 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi 
..................................(2) preferencijalnog porekla. 

Σλοβενικό κείµενο 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) 
izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) 
poreklo. 
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Σλοβακικό κείµενο 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že 
okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 

Φινλανδικό κείµενο 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... 
alkuperätuotteita (2). 

Σουηδικό κείµενο 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. 
...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande 
... ursprung (2). 

Αραβικό κείµενο 

 

Εβραϊκό κείµενο 

 

Κείµενο στη γλώσσα των νήσων Φερόε 

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...(1)) váttar, at um 
ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...(2). 

Ισλανδικό κείµενο 

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því 
yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2). 

Νορβηγικό κείµενο 

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons 
nr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … 
preferanseopprinnelse (2). 

Τουρκικό κείµενο 

İşbu belge (gümrük onay No: …(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder. 

……………………………………………………………...........................................(3) 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
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...……………………………………………………………………...........................(4) 

(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όταν η δήλωση καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριµένο εξαγωγέα, ο αριθµός αδείας του εγκεκριµένου εξαγωγέα πρέπει να 

αναγράφεται στη θέση αυτή. Όταν η δήλωση καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριµένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται 

οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραµένει κενός ο χώρος. 

(2) Πρέπει να δηλώνεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, προϊόντα 

καταγόµενα από τη Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η 

δήλωση µε το σύµβολο "CM". 

(3) Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να παραλείπονται, αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο. 

(4) Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται 

επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόµατος του υπογράφοντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ EUR-MED 

Η δήλωση καταγωγής EUR-MED, το κείµενο της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια 
πρέπει να συντάσσεται σύµφωνα µε τις υποσηµειώσεις. Ωστόσο, οι υποσηµειώσεις δεν 
χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

Αλβανικό κείµενο 

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. 
..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte 
janë me origjine preferenciale ..............(2). 

- cumulation applied with .... (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (3) 

Κείµενα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ………(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) 
preferencijalnog porijekla. 

Извoзник прoизвoдa oбухвaћeних oвoм иcпрaвoм (цaринcкo oвлaшћeњe бр 
………(1)) изjaвљуje дa cу, ocим aкo je тo другaчиje изричитo нaвeдeнo, oви 
прoизвoди …………(2) преференциjалнoг пoриjeклa. 

- cumulation applied with .... (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (3) 

Βουλγαρικό κείµενο 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение 
№ …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … 
преференциален произход (2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Ισπανικό κείµενο 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización 
aduanera n° …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos 
gozan de un origen preferencial …(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Κροατικό κείµενο 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) 
preferencijalnog podrijetla. 
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- cumulation applied with .... (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (3) 

Τσεχικό κείµενο 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že 
kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

∆ανικό κείµενο 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
præferenceoprindelse i ...(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Γερµανικό κείµενο 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Εσθονικό κείµενο 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) 
deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt 
näidatud teisiti. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Ελληνικό κείµενο 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου 
υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι 
προτιµησιακής καταγωγής ...(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Αγγλικό κείµενο 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) 
preferential origin. 
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- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Γαλλικό κείµενο 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° 
...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine 
préférentielle ...(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Ιταλικό κείµενο 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale 
n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine 
preferenziale...(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Λεττονικό κείµενο 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, 
ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme 
no …(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Λιθουανικό κείµενο 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) 
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Ουγγρικό κείµενο 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, 
hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Κείµενο στη γλώσσα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. 
……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи 
се со .........………….(2) преференциjaлно потекло. 

- cumulation applied with .... (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (3) 
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Μαλτέζικο κείµενο 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. 
…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ 
oriġini preferenzjali …(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Κείµενα Μαυροβουνίου 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) 
изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) 
преференцијалног пориjекла. 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi 
..................................(2) preferencijalnog porijekla. 

- cumulation applied with .... (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (3) 

Ολλανδικό κείµενο 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning 
nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze 
goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Πολωνικό κείµενο 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) 
preferencyjne pochodzenie. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Πορτογαλικό κείµενο 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento 
(autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, 
estes produtos são de origem preferencial ...(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Ρουµανικό κείµενο 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) 
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt 
de origine preferenţială …(2). 
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- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Σερβικά κείµενα 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) 
изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) 
преференцијалног порекла. 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi 
..................................(2) preferencijalnog porekla. 

- cumulation applied with .... (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (3) 

Σλοβενικό κείµενο 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) 
izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) 
poreklo. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Σλοβακικό κείµενο 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že 
okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Φινλανδικό κείµενο 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... 
alkuperätuotteita (2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Σουηδικό κείµενο 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. 
...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande 
... ursprung (2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Αραβικό κείµενο 
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- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Εβραϊκό κείµενο 

 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Κείµενο στη γλώσσα των νήσων Φερόε 

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...(1)) váttar, at um 
ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...(2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Ισλανδικό κείµενο 

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því 
yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af… fríðindauppruna (2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Νορβηγικό κείµενο 

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons 
nr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … 
preferanseopprinnelse (2). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

Τουρκικό κείµενο 

İşbu belge (gümrük onay No: …(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder. 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3) 

…………………………………………………………….............................................(4) 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
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...……………………………………………………………………..............................(5) 

(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όταν η δήλωση καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριµένο εξαγωγέα, ο αριθµός αδείας του εγκεκριµένου εξαγωγέα πρέπει να 

αναγράφεται στη θέση αυτή. Όταν η δήλωση καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριµένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται 

οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραµένει κενός ο χώρος. 

(2) Πρέπει να δηλώνεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, προϊόντα 

καταγόµενα από τη Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η 

δήλωση µε το σύµβολο "CM". 

(3) Συµπληρώστε και διαγράψτε, όπου χρειάζεται. 

(4) Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να παραλείπονται, αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο. 

(5) Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται 

επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόµατος του υπογράφοντος.
 



 

EL 165   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Κατάλογος συµβαλλόµενων µερών 

που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις περί µερικής επιστροφής του άρθρου 14 παράγραφος 
7. 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

2. Τα κράτη της ΕΖΕΣ· 

3. Η ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, 

4. Το Κράτος του Ισραήλ 

5. Οι νήσοι Φερόε, 

6. Χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 



 

EL 166   EL 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 1 

Άρθρο 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας της Αλγερίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του 
Μαρόκου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας 
της Τυνησίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Θέουτα και Μελίλια 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Κοινή δήλωση για τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εµπόριο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και των χωρών 
που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Εµπόριο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και του Βασιλείου 
του Μαρόκου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Εµπόριο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και της 
∆ηµοκρατίας της Τυνησίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI Εµπόριο µεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ και της ∆ηµοκρατίας της 
Τυνησίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Εµπόριο στο πλαίσιο της συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
µεταξύ των Μεσογειακών Αραβικών χωρών (Συµφωνία του Αγαδίρ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ∆ήλωση προµηθευτή για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία 
ή µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς 
να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ∆ήλωση τακτικού προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλγερία, το Μαρόκο ή 
την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ∆ήλωση προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία ή µεταποίηση στην Τουρκία, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς 
να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ∆ήλωση τακτικού προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην Τουρκία, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την 
Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E ∆ήλωση προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία ή µεταποίηση σε κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία χωρίς να έχουν 
αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ∆ήλωση τακτικού προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση σε κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία χωρίς να έχουν 
αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 
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Άρθρο 1 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να εφαρµόζουν στο διµερές τους εµπόριο 
ειδικές διατάξεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προσαρτήµατος Ι της σύµβασης. 

2. Οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα του παρόντος 
προσαρτήµατος. 

Άρθρο 2 

Εµπορεύµατα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, Ανδόρας και Αγίου Μαρίνου 
θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής διαγώνιου εµπορίου σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
προσαρτήµατος Ι, υπό την προϋπόθεση ότι στην χώρα καταγωγής έχει εκδοθεί 
πιστοποιητικό EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

Άρθρο 1 

Τα ακόλουθα προϊόντα εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
προσαρτήµατος Ι εάν: 

α) η χώρα τελικού προορισµού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και: 

(i) οι ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων 
είναι καταγόµενες από µία εκ των χωρών που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, ή 

(ii) τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής βάσει 
επεξεργασίας ή µεταποίησης που πραγµατοποιήθηκαν σε µία από τις χώρες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

ή 

β) η χώρα τελικού προορισµού είναι µία από τις χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, και: 

(i) οι ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων 
είναι καταγόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή 

(ii) τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής βάσει 
επεξεργασίας ή µεταποίησης που πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κωδικός 
ΣΟ 

Περιγραφή 

1704 90 99 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 

1806 10 30 

1806 10 90 

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 

- Σκόνη κακάου, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 

--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία 
περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε 
σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετράται σε σακχαρόζη, ίσης ή 
µεγαλύτερης του 65% και µικρότερης του 80% 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται 
και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ή 
ισογλυκόζης που µετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 
80% 
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Κωδικός 
ΣΟ 

Περιγραφή 

1806 20 95 - Άλλα περιέχοντα κακάο παρασκευάσµατα διατροφής που 
παρουσιάζονται σε τεµάχια ή σε ράβδους, µε βάρος που υπερβαίνει τα 2 
kg, ή σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, ή σε κόκκους ή 
παρόµοιες µορφές, σε δοχεία ή σε άµεσες συσκευασίες µε περιεχόµενο 
που υπερβαίνει τα 2 kg 

-- Λοιπά 

--- Λοιπά 

1901 90 99 Εκχυλίσµατα βύνης, παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, 
σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή 
που περιέχουν λιγότερο από 40% κατά βάρος κακάο επί πλήρως 
απολιπανθείσας βάσης και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται 
αλλού, παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 
µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5% 
κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης, και δεν κατονοµάζονται 
ούτε περιλαµβάνονται αλλού 

- Λοιπά 

-- Λοιπά (εκτός από εκχυλίσµατα βύνης) 

--- Λοιπά 

2101 12 98 Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση τον καφέ 

2101 20 98 Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση το τσάι ή το µατέ 

2106 90 59 Παρασκευάσµατα διατρoφής πoυ δεν κατoνoµάζoνται oύτε 
περιλαµβάνoνται αλλoύ 

- Λοιπά 

-- Λοιπά 

2106 90 98 Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού: 

- Λοιπά (εκτός από συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής 
σύστασης) 

-- Λοιπά 

--- Λοιπά 

3302 10 29 Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται 
και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις 
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Κωδικός 
ΣΟ 

Περιγραφή 

ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως βασικές ύλες για τη 
βιοµηχανία· άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών: 

-Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής 
ή ποτών 

--Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών: 

---Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες 
που χαρακτηρίζουν ένα ποτό: 

----Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο ο οποίος υπερβαίνει τα 
0,5% νol 

----Άλλα: 

-----Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, 
σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν 
κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, λιγότερο του 5% σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% 
γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους 

-----Λοιπά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Αλγερίας 

Άρθρο 1 

Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόµενου προϊόντος µε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 2 

Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στο Μαρόκο, 
στην Αλγερία ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή 
µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα 
προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, 
θεωρούνται ως καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση 
υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 3 

Σώρευση στην Αλγερία 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Μαρόκο ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί 
στην Αλγερία, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη 
επεξεργασία ή µεταποίηση στην Αλγερία. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη 
αυτή τα προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες 
χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής Αλγερίας µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση 
υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήµατος Ι, το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους µέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αλγερίας εφόσον τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται 
καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Αλγερίας µε εφαρµογή της σώρευσης που 
αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος και πληρούν τις υπόλοιπες 
απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήµατος Ι, 
µπορεί να εκδοθεί δήλωση καταγωγής εάν τα υπόψη προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν 
ως καταγόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Αλγερία, µε εφαρµογή της σώρευσης 
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που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, και εάν πληρούν τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 5 

∆ήλωση του προµηθευτή 

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση 
καταγωγής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Αλγερία για προϊόντα καταγωγής, στην 
κατασκευή των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί προϊόντα από την Αλγερία, το Μαρόκο, 
την Τυνησία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση 
στις χώρες αυτές χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής, 
λαµβάνεται υπόψη η δήλωση του προµηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω 
εµπορεύµατα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

2. Η δήλωση του προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί 
απόδειξη της επεξεργασίας ή µεταποίησης που διενεργήθηκε στην Αλγερία, στο 
Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί των σχετικών εµπορευµάτων, 
ώστε να καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται 
αυτά τα εµπορεύµατα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόµενα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή στην Αλγερία και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι 
της παρούσας σύµβασης. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο 
προµηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προµηθευτή για κάθε αποστολή 
εµπορευµάτων, µε τη µορφή που περιγράφεται στο παράρτηµα Α, σε φύλλο χαρτιού το 
οποίο επισυνάπτεται στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εµπορικό 
έγγραφο το οποίο περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προµηθευτής προµηθεύει σε τακτική βάση 
συγκεκριµένο πελάτη µε προϊόντα για τα οποία οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που 
έχουν αυτά υποστεί στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναµένεται να παραµείνουν σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί να 
παρέχει µία ενιαία δήλωση προµηθευτή η οποία καλύπτει µεταγενέστερες αποστολές 
των προϊόντων αυτών, στο εξής αναφερόµενη ως «δήλωση τακτικού προµηθευτή». 

Μια δήλωση τακτικού προµηθευτή µπορεί κανονικά να ισχύει για διάστηµα µέχρι ένα 
έτος από την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Η δήλωση τακτικού προµηθευτή συντάσσεται από τον προµηθευτή στο έντυπο που 
ορίζεται στο παράρτηµα Β και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόµενο 
πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω 
δήλωση ή µαζί µε την πρώτη αποστολή. 

Ο προµηθευτής ενηµερώνει τον πελάτη του αµέσως σε περίπτωση που η δήλωση 
τακτικού προµηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
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5. Η δήλωση προµηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 
δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε µία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η 
συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται 
και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προµηθευτή. Η δήλωση µπορεί επίσης να 
είναι χειρόγραφη· αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

6. Η προµηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει, 
ανά πάσα στιγµή, µετά από αίτηµα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες 
που περιλαµβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Η δήλωση προµηθευτή που αποδεικνύει τις επεξεργασίες ή µεταποιήσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τυνησία, το Μαρόκο ή την Αλγερία 
ανά χρησιµοποιηθείσα ύλη και έχει συνταχθεί σε µια από αυτές τις χώρες, 
αντιµετωπίζεται ως έγγραφο αναφερόµενο στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 21 
παράγραφος 5 του προσαρτήµατος Ι και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος 
παραρτήµατος και χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή από δήλωση καταγωγής, µπορούν να 
θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Αλγερία και ότι 
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7 

Φύλαξη των δηλώσεων προµηθευτή 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση προµηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη 
αντίγραφα της δήλωσης και του τιµολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εµπορικού 
εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση καθώς και όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προµηθευτή φυλάσσει επί τρία 
τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιµολογίων, των δελτίων 
παράδοσης ή άλλων εµπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο πελάτη καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η 
περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης 
τακτικού προµηθευτή. 

Άρθρο 8 

∆ιοικητική συνεργασία 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Αλγερία παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών 
αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των 
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δηλώσεων καταγωγής ή των δηλώσεων προµηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών 
που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα. 

Άρθρο 9 

Επαλήθευση των δηλώσεων προµηθευτή 

1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προµηθευτή ή των δηλώσεων 
τακτικού προµηθευτή µπορεί να διεξαχθούν δειγµατοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές 
αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχουν 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προµηθευτή και τα 
τιµολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εµπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα τα 
οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται η επαλήθευση. 

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήµατος για µεταγενέστερη επαλήθευση, κάθε 
έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του προµηθευτή είναι ανακριβείς. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση του προµηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προµηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν 
αναγκαίο. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενηµερώνονται 
για τα αποτελέσµατα της εν λόγω επαλήθευσης, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη δήλωση 
του προµηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε 
ποιο βαθµό η δήλωση του προµηθευτή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την 
επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 11 

Ελεύθερες ζώνες 
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1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αλγερία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την 
κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς 
τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα 
ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν 
στην παρεµπόδιση της φθοράς τους. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Αλγερίας, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού 
καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές 
εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η 
επεξεργασία ή η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 



 

EL 178   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου 

Άρθρο 1 

Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόµενου προϊόντος µε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 2 

Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στο Μαρόκο, 
στην Αλγερία ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή 
µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα 
προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, 
θεωρούνται ως καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση 
υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 3 

Σώρευση στο Μαρόκο 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αλγερία, ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί 
στο Μαρόκο, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία 
ή µεταποίηση στο Μαρόκο. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα 
καταγωγής λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, θεωρούνται ως 
καταγωγής Μαρόκου µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήµατος Ι, το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους µέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Μαρόκου εφόσον τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται 
καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Μαρόκου µε εφαρµογή της σώρευσης που 
αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος και πληρούν τις υπόλοιπες 
απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήµατος Ι 
µπορεί να εκδοθεί δήλωση καταγωγής εάν τα υπόψη προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν 
ως καταγόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Μαρόκο, µε εφαρµογή της σώρευσης 
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που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, και εάν πληρούν τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 5 

∆ήλωση του προµηθευτή 

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση 
καταγωγής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Μαρόκο για προϊόντα καταγωγής, στην 
κατασκευή των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί προϊόντα από την Αλγερία, το Μαρόκο, 
την Τυνησία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση 
στις χώρες αυτές χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής, 
λαµβάνεται υπόψη η δήλωση του προµηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω 
εµπορεύµατα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

2. Η δήλωση του προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί 
απόδειξη της επεξεργασίας ή µεταποίησης που διενεργήθηκε στην Αλγερία, στο 
Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί των σχετικών εµπορευµάτων, 
ώστε να καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται 
αυτά τα εµπορεύµατα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόµενα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή στο Μαρόκο και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο 
προµηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προµηθευτή για κάθε αποστολή 
εµπορευµάτων, µε τη µορφή που περιγράφεται στο παράρτηµα Α, σε φύλλο χαρτιού το 
οποίο επισυνάπτεται στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εµπορικό 
έγγραφο το οποίο περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προµηθευτής προµηθεύει σε τακτική βάση 
συγκεκριµένο πελάτη µε προϊόντα για τα οποία οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που 
έχουν αυτά υποστεί στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναµένεται να παραµείνουν σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί να 
παρέχει µία ενιαία δήλωση προµηθευτή η οποία καλύπτει µεταγενέστερες αποστολές 
των προϊόντων αυτών, στο εξής αναφερόµενη ως «δήλωση τακτικού προµηθευτή». 

Μια δήλωση τακτικού προµηθευτή µπορεί κανονικά να ισχύει για διάστηµα µέχρι ένα 
έτος από την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Η δήλωση τακτικού προµηθευτή συντάσσεται από τον προµηθευτή στο έντυπο που 
ορίζεται στο παράρτηµα Β και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόµενο 
πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω 
δήλωση ή µαζί µε την πρώτη αποστολή. 

Ο προµηθευτής ενηµερώνει τον πελάτη του αµέσως σε περίπτωση που η δήλωση 
τακτικού προµηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
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5. Η δήλωση προµηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 
δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε µία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η 
συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται 
και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προµηθευτή. Η δήλωση µπορεί επίσης να 
είναι χειρόγραφη· αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

6. Η προµηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει, 
ανά πάσα στιγµή, µετά από αίτηµα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες 
που περιλαµβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Η δήλωση προµηθευτή που αποδεικνύει τις επεξεργασίες ή µεταποιήσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τυνησία, το Μαρόκο ή την Αλγερία 
ανά χρησιµοποιηθείσα ύλη και έχει συνταχθεί σε µια από αυτές τις χώρες, 
αντιµετωπίζεται ως έγγραφο αναφερόµενο στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 21 
παράγραφος 5 του προσαρτήµατος Ι και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος 
παραρτήµατος και χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή από δήλωση καταγωγής, µπορούν να 
θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Μαρόκο και ότι 
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7 

Φύλαξη των δηλώσεων προµηθευτή 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση προµηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη 
αντίγραφα της δήλωσης και του τιµολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εµπορικού 
εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση καθώς και όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προµηθευτή φυλάσσει επί τρία 
τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιµολογίων, των δελτίων 
παράδοσης ή άλλων εµπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο πελάτη καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η 
περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης 
τακτικού προµηθευτή. 

Άρθρο 8 

∆ιοικητική συνεργασία 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Μαρόκο παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών 
αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των 
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δηλώσεων καταγωγής ή των δηλώσεων προµηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών 
που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα. 

Άρθρο 9 

Επαλήθευση των δηλώσεων προµηθευτή 

1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προµηθευτή ή των δηλώσεων 
τακτικού προµηθευτή µπορεί να διεξαχθούν δειγµατοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές 
αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχουν 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προµηθευτή και τα 
τιµολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εµπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα τα 
οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται η επαλήθευση. 

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήµατος για µεταγενέστερη επαλήθευση, κάθε 
έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του προµηθευτή είναι ανακριβείς. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση του προµηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προµηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν 
αναγκαίο. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενηµερώνονται 
για τα αποτελέσµατα της εν λόγω επαλήθευσης, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη δήλωση 
του προµηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε 
ποιο βαθµό η δήλωση του προµηθευτή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την 
επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 11 

Ελεύθερες ζώνες 
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1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την 
κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς 
τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα 
ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν 
στην παρεµπόδιση της φθοράς τους. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Μαρόκου, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού 
καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές 
εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η 
επεξεργασία ή η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας 

Άρθρο 1 

Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόµενου προϊόντος µε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 2 

Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στο Μαρόκο, 
στην Αλγερία ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή 
µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα 
προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, 
θεωρούνται ως καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση 
υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 3 

Σώρευση στην Τυνησία 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Μαρόκο, ή στην Αλγερία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί 
στην Τυνησία, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη 
επεξεργασία ή µεταποίηση στην Τυνησία. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη 
αυτή τα προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες 
χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής Τυνησίας µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση 
υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήµατος Ι, το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους µέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Τυνησίας εφόσον τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται 
καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τυνησίας µε εφαρµογή της σώρευσης που 
αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος και πληρούν τις υπόλοιπες 
απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήµατος Ι 
µπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής εάν τα υπόψη προϊόντα µπορούν να 
θεωρηθούν ως καταγόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Τυνησία, µε εφαρµογή της 
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σώρευσης που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, και εάν 
πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 5 

∆ήλωση του προµηθευτή 

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση 
καταγωγής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Τυνησία για προϊόντα καταγωγής, στην 
κατασκευή των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί προϊόντα από την Αλγερία, το Μαρόκο, 
την Τυνησία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση 
στις χώρες αυτές χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής, 
λαµβάνεται υπόψη η δήλωση του προµηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω 
εµπορεύµατα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

2. Η δήλωση του προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί 
απόδειξη της επεξεργασίας ή µεταποίησης που διενεργήθηκε στην Αλγερία, στο 
Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί των σχετικών εµπορευµάτων, 
ώστε να καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται 
αυτά τα εµπορεύµατα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόµενα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή στην Τυνησία και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι 
της παρούσας σύµβασης. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο 
προµηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προµηθευτή για κάθε αποστολή 
εµπορευµάτων, µε τη µορφή που περιγράφεται στο παράρτηµα Α, σε φύλλο χαρτιού το 
οποίο επισυνάπτεται στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εµπορικό 
έγγραφο το οποίο περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προµηθευτής προµηθεύει σε τακτική βάση 
συγκεκριµένο πελάτη µε προϊόντα για τα οποία οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που 
έχουν αυτά υποστεί στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναµένεται να παραµείνουν σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί να 
παρέχει µία ενιαία δήλωση προµηθευτή η οποία καλύπτει µεταγενέστερες αποστολές 
των προϊόντων αυτών, στο εξής αναφερόµενη ως «δήλωση τακτικού προµηθευτή». 

Μια δήλωση τακτικού προµηθευτή µπορεί κανονικά να ισχύει για διάστηµα µέχρι ένα 
έτος από την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Η δήλωση τακτικού προµηθευτή συντάσσεται από τον προµηθευτή στο έντυπο που 
ορίζεται στο παράρτηµα Β και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόµενο 
πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω 
δήλωση ή µαζί µε την πρώτη αποστολή. 

Ο προµηθευτής ενηµερώνει τον πελάτη του αµέσως σε περίπτωση που η δήλωση 
τακτικού προµηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
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5. Η δήλωση προµηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 
δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε µία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η 
συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται 
και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προµηθευτή. Η δήλωση µπορεί επίσης να 
είναι χειρόγραφη· αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

6. Η προµηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει, 
ανά πάσα στιγµή, µετά από αίτηµα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες 
που περιλαµβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Η δήλωση προµηθευτή που αποδεικνύει τις επεξεργασίες ή µεταποιήσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τυνησία, το Μαρόκο ή την Αλγερία 
ανά χρησιµοποιηθείσα ύλη και έχει συνταχθεί σε µια από αυτές τις χώρες, 
αντιµετωπίζεται ως έγγραφο αναφερόµενο στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 21 
παράγραφος 5 του προσαρτήµατος Ι και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος 
παραρτήµατος και χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή από δήλωση καταγωγής, µπορούν να 
θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Τυνησία και ότι 
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7 

Φύλαξη των δηλώσεων προµηθευτή 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση προµηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη 
αντίγραφα της δήλωσης και του τιµολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εµπορικού 
εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση καθώς και όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προµηθευτή φυλάσσει επί τρία 
τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιµολογίων, των δελτίων 
παράδοσης ή άλλων εµπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο πελάτη καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η 
περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης 
τακτικού προµηθευτή. 

Άρθρο 8 

∆ιοικητική συνεργασία 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Τυνησία παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών 
αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των 



 

EL 186   EL 

δηλώσεων καταγωγής ή των δηλώσεων προµηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών 
που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα. 

Άρθρο 9 

Επαλήθευση των δηλώσεων προµηθευτή 

1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προµηθευτή ή των δηλώσεων 
τακτικού προµηθευτή µπορεί να διεξαχθούν δειγµατοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές 
αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχουν 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προµηθευτή και τα 
τιµολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εµπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα τα 
οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται η επαλήθευση. 

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήµατος για µεταγενέστερη επαλήθευση, κάθε 
έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του προµηθευτή είναι ανακριβείς. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση του προµηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προµηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν 
αναγκαίο. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενηµερώνονται 
για τα αποτελέσµατα της εν λόγω επαλήθευσης, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη δήλωση 
του προµηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε 
ποιο βαθµό η δήλωση του προµηθευτή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την 
επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 11 

Ελεύθερες ζώνες 
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1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την 
κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς 
τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα 
ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν 
στην παρεµπόδιση της φθοράς τους. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Τυνησίας, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού 
καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές 
εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η 
επεξεργασία ή η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 

Άρθρο 1 

Εφαρµογή της Σύµβασης 

1. Ο όρος «Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν καλύπτει την Θέουτα και τη Μελίλια. 

2. Προϊόντα καταγωγής συµβαλλόµενου µέρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν 
εισάγονται στη Θέουτα ή τη Μελίλια, εµπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό 
καθεστώς µε αυτό που εφαρµόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πρωτοκόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του 
Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες. Συµβαλλόµενα µέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν στις εισαγωγές 
προϊόντων που καλύπτονται από τη σχετική συµφωνία και είναι καταγωγής Θέουτας και 
Μελίλιας το ίδιο τελωνειακό καθεστώς µε αυτό που παρέχεται στα προϊόντα καταγωγής 
και προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται, 
τηρουµένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, µε την 
επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 2. 

Άρθρο 2 

Ειδικοί όροι 

1. Εφόσον µεταφέρθηκαν απευθείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
προσαρτήµατος Ι, τα ακόλουθα θεωρούνται ως: 

(1) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 

(α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια· 

(β) τα προϊόντα τα παραγόµενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των 
οποίων χρησιµοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο (α), 
υπό την προϋπόθεση ότι: 

(i) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείµενο επαρκών επεξεργασιών ή 
µεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του προσαρτήµατος Ι, 

ή ότι 

(ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν από 
τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 που προσαρτήµατος Ι. 

(2) προϊόντα καταγωγής του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής πλην της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
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(α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, 

(β) τα προϊόντα τα παραγόµενα στο συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής για την 
κατασκευή των οποίων χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται 
στο στοιχείο (α), υπό την προϋπόθεση ότι: 

(i) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείµενο επαρκών επεξεργασιών ή 
µεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του προσαρτήµατος Ι, 

ή ότι 

(ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν από τις εργασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 που προσαρτήµατος Ι. 

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος. 

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του αναγράφει την ονοµασία 
του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής ή εισαγωγής και τη µνεία «Θέουτα και Μελίλια» 
στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, στη δήλωση 
καταγωγής ή στη δήλωση καταγωγής EUR-MED. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων 
καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, οι εν λόγω µνείες αναγράφονται στη θέση 4 του 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, στη δήλωση καταγωγής ή στη 
δήλωση καταγωγής EUR-MED. 

4. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τη εφαρµογή της παρούσας 
σύµβασης στη Θέουτα και Μελίλια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας 

1. Τα προϊόντα καταγωγής Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 
25 έως 97 του εναρµονισµένου συστήµατος γίνονται δεκτά από τα συµβαλλόµενα µέρη 
πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της 
παρούσας σύµβασης. 

2. Η σύµβαση εφαρµόζεται κατ' αναλογία για τον καθορισµό του χαρακτήρα 
καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

για τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου 

1. Τα προϊόντα καταγωγής ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά από τα 
συµβαλλόµενα µέρη πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά την έννοια της παρούσας σύµβασης. 

2. Η σύµβαση εφαρµόζεται κατ' αναλογία για τον καθορισµό του χαρακτήρα 
καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Εµπόριο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και των χωρών που συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

Άρθρο 1 

Τα ακόλουθα προϊόντα εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
προσαρτήµατος Ι εάν: 

α) η χώρα τελικού προορισµού είναι η ∆ηµοκρατία της Τουρκίας και: 

(i) οι ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων 
είναι καταγόµενες από µία εκ των χωρών που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, ή 

(ii) τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής βάσει 
επεξεργασίας ή µεταποίησης που πραγµατοποιήθηκε σε µία από τις χώρες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

ή 

β) η χώρα τελικού προορισµού είναι µία από τις χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, και: 

(i) οι ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων 
είναι καταγόµενες από την ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, ή 

(ii) τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής βάσει 
επεξεργασίας ή µεταποίησης που πραγµατοποιήθηκε στην ∆ηµοκρατία της 
Τουρκίας. 

Κωδικός 
ΣΟ 

Περιγραφή 

1704 90 99 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 

1806 10 30 

1806 10 90 

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 

- Σκόνη κακάου, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 

--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία 
περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε 
σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετράται σε σακχαρόζη, ίσης ή 
µεγαλύτερης του 65% και µικρότερης του 80% 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία 
περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε 
σακχαρόζη) ή ισογλυκόζης που µετριέται επίσης σε σακχαρόζη ίσης ή 
ανώτερης του 80% 
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Κωδικός 
ΣΟ 

Περιγραφή 

1806 20 95 - Άλλα περιέχοντα κακάο παρασκευάσµατα διατροφής που 
παρουσιάζονται σε τεµάχια ή σε ράβδους, µε βάρος που υπερβαίνει τα 2 
kg, ή σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, ή σε κόκκους ή 
παρόµοιες µορφές, σε δοχεία ή σε άµεσες συσκευασίες µε περιεχόµενο 
που υπερβαίνει τα 2 kg 

-- Λοιπά 

--- Λοιπά 

1901 90 99 Εκχυλίσµατα βύνης, παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, 
σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή 
που περιέχουν λιγότερο από 40% κατά βάρος κακάο επί πλήρως 
απολιπανθείσας βάσης και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται 
αλλού, παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 
µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5% 
κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης, και δεν κατονοµάζονται 
ούτε περιλαµβάνονται αλλού 

- Λοιπά 

-- Λοιπά (εκτός από εκχυλίσµατα βύνης) 

--- Λοιπά 

2101 12 98 Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση τον καφέ 

2101 20 98 Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση το τσάι ή το µατέ 

2106 90 59 
(1) 

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού 

- Λοιπά 

-- Λοιπά 

2106 90 98 Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού: 

- Λοιπά (εκτός από συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής 
σύστασης) 

-- Λοιπά 

--- Λοιπά 

3302 10 29 Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται 
και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις 
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Κωδικός 
ΣΟ 

Περιγραφή 

ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως βασικές ύλες για τη 
βιοµηχανία· άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών 

-Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής 
ή ποτών 

--Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών: 

---Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες 
που χαρακτηρίζουν ένα ποτό: 

----Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο ο οποίος υπερβαίνει τα 
0,5% νol 

----Άλλα: 

-----Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, 
σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν 
κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, λιγότερο του 5% σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% 
γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους 

-----Λοιπά 

(1) Το προϊόν αυτό δεν εξαιρείται από την σώρευση που αναφέρεται στο άρθρο 1 του 
παρόντος παραρτήµατος στις προτιµησιακές συναλλαγές µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της 
Τουρκίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Εµπόριο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και του Βασιλείου του Μαρόκου 

Άρθρο 1 

Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόµενου προϊόντος µε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 2 

Σώρευση στην Τουρκία 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στο Μαρόκο, 
στην Αλγερία ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Τουρκία, όταν 
τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή µεταποίηση στην 
Τουρκία. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής 
λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής 
Τουρκίας µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 3 

Σώρευση στο Μαρόκο 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην Τουρκία, 
στην Αλγερία, ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στο Μαρόκο, όταν τα 
προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή µεταποίηση στο 
Μαρόκο. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής 
λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής 
Μαρόκου µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήµατος Ι, το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Τουρκίας ή 
του Μαρόκου εφόσον τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται καταγωγής Τουρκίας ή Μαρόκου 
µε εφαρµογή της σώρευσης που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος 
παραρτήµατος και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήµατος Ι, 
µπορεί να εκδοθεί δήλωση καταγωγής εάν τα υπόψη προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν 
ως καταγόµενα από την Τουρκία ή το Μαρόκο, µε εφαρµογή της σώρευσης που 
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αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, και εάν πληρούν τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 5 

∆ήλωση του προµηθευτή 

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση 
καταγωγής, στην Τουρκία ή στο Μαρόκο για προϊόντα καταγωγής, στην κατασκευή των 
οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί προϊόντα από την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία ή την 
Τουρκία που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στις χώρες αυτές χωρίς να έχουν 
αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής, λαµβάνεται υπόψη η δήλωση του 
προµηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω εµπορεύµατα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

2. Η δήλωση του προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί 
απόδειξη της επεξεργασίας ή µεταποίησης που διενεργήθηκε στην Αλγερία, στο 
Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Τουρκία επί των σχετικών εµπορευµάτων, ώστε να 
καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται αυτά τα 
εµπορεύµατα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόµενα στην Τουρκία ή στο Μαρόκο 
και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο 
προµηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προµηθευτή για κάθε αποστολή 
εµπορευµάτων, µε τη µορφή που περιγράφεται στο παράρτηµα Γ, σε φύλλο χαρτιού που 
επισυνάπτεται στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο 
που περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που επιτρέπουν την 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προµηθευτής προµηθεύει σε τακτική βάση 
συγκεκριµένο πελάτη µε προϊόντα για τα οποία οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που 
έχουν αυτά υποστεί στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Τουρκία 
αναµένεται να παραµείνουν σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί να παρέχει 
µία ενιαία δήλωση προµηθευτή η οποία καλύπτει µεταγενέστερες αποστολές των 
προϊόντων αυτών, στο εξής αναφερόµενη ως «δήλωση τακτικού προµηθευτή». 

Μια δήλωση τακτικού προµηθευτή µπορεί κανονικά να ισχύει για διάστηµα µέχρι ένα 
έτος από την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Η δήλωση τακτικού προµηθευτή συντάσσεται από τον προµηθευτή στο έντυπο που 
ορίζεται στο παράρτηµα ∆ και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόµενο 
πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω 
δήλωση ή µαζί µε την πρώτη αποστολή. 

Ο προµηθευτής ενηµερώνει τον πελάτη του αµέσως σε περίπτωση που η δήλωση 
τακτικού προµηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 

5. Η δήλωση προµηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 
δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε µία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η 
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συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται 
και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προµηθευτή. Η δήλωση µπορεί επίσης να 
είναι χειρόγραφη· αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

6. Η προµηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει, 
ανά πάσα στιγµή, µετά από αίτηµα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες 
που περιλαµβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Η δήλωση προµηθευτή που αποδεικνύει τις επεξεργασίες ή µεταποιήσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στην Τουρκία, την Τυνησία, το Μαρόκο ή την Αλγερία ανά 
χρησιµοποιηθείσα ύλη και έχει συνταχθεί σε µια από αυτές τις χώρες, αντιµετωπίζεται 
ως έγγραφο αναφερόµενο στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 5 του 
προσαρτήµατος Ι και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος και 
χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται από πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας EUR.1, ή από δήλωση καταγωγής, µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα 
καταγόµενα στην Τουρκία ή στο Μαρόκο και ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του 
προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7 

Φύλαξη των δηλώσεων προµηθευτή 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση προµηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη 
αντίγραφα της δήλωσης και του τιµολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εµπορικού 
εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση καθώς και όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προµηθευτή φυλάσσει επί τρία 
τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιµολογίων, των δελτίων 
παράδοσης ή άλλων εµπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο πελάτη καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η 
περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης 
τακτικού προµηθευτή. 

Άρθρο 8 

∆ιοικητική συνεργασία 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, η Τουρκία και το 
Μαρόκο παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών αρχών, για 
τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των δηλώσεων 
καταγωγής ή των δηλώσεων προµηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα. 
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Άρθρο 9 

Επαλήθευση των δηλώσεων προµηθευτή 

1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προµηθευτή ή των δηλώσεων 
τακτικού προµηθευτή µπορεί να διεξαχθούν δειγµατοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές 
αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχουν 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προµηθευτή και τα 
τιµολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εµπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα τα 
οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται η επαλήθευση. 

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήµατος για µεταγενέστερη επαλήθευση, κάθε 
έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του προµηθευτή είναι ανακριβείς. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση του προµηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προµηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν 
αναγκαίο. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενηµερώνονται 
για τα αποτελέσµατα της εν λόγω επαλήθευσης, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη δήλωση 
του προµηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε 
ποιο βαθµό η δήλωση του προµηθευτή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση ενός 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την 
επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 11 

Ελεύθερες ζώνες 

1. Η Τουρκία και το Μαρόκο προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη 
πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε 
ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα ούτε 
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υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην 
παρεµπόδιση της φθοράς τους. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής της Τουρκίας ή 
του Μαρόκου, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής 
και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές εκδίδουν νέο 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή 
η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 



 

EL 200   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Εµπόριο µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας 

Άρθρο 1 

Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόµενου προϊόντος µε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 2 

Σώρευση στην Τουρκία 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στο Μαρόκο, 
στην Αλγερία ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Τουρκία, όταν 
τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή µεταποίηση στην 
Τουρκία. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής 
λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής 
Τουρκίας µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 3 

Σώρευση στην Τυνησία 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην Τουρκία, 
στο Μαρόκο ή στην Αλγερία θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Τυνησία, όταν τα 
προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή µεταποίηση στην 
Τυνησία. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής 
λαµβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόµενες χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής 
Τυνησίας µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήµατος Ι, το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Τουρκίας ή 
της Τυνησίας εφόσον τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται καταγωγής Τουρκίας ή Τυνησίας 
µε εφαρµογή της σώρευσης που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος 
παραρτήµατος και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήµατος Ι 
µπορεί να εκδοθεί δήλωση καταγωγής εάν τα υπόψη προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν 
ως καταγόµενα από την Τουρκία ή την Τυνησία, µε εφαρµογή της σώρευσης που 



 

EL 201   EL 

αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, και εάν πληρούν τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 5 

∆ήλωση του προµηθευτή 

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση 
καταγωγής, στην Τουρκία ή στην Τυνησία για προϊόντα καταγωγής, στην κατασκευή 
των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί προϊόντα από την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία 
ή την Τουρκία που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στις χώρες αυτές χωρίς να 
έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής, λαµβάνεται υπόψη η 
δήλωση του προµηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω εµπορεύµατα σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο. 

2. Η δήλωση του προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί 
απόδειξη της επεξεργασίας ή µεταποίησης που διενεργήθηκε στην Αλγερία, στο 
Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Τουρκία επί των σχετικών εµπορευµάτων, ώστε να 
καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται αυτά τα 
εµπορεύµατα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόµενα στην Τουρκία ή στην 
Τυνησία και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι της παρούσας 
σύµβασης. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο 
προµηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προµηθευτή για κάθε αποστολή 
εµπορευµάτων, µε τη µορφή που περιγράφεται στο παράρτηµα Γ, σε φύλλο χαρτιού που 
επισυνάπτεται στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο 
που περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που επιτρέπουν την 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προµηθευτής προµηθεύει σε τακτική βάση 
συγκεκριµένο πελάτη µε προϊόντα για τα οποία οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που 
έχουν αυτά υποστεί στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Τουρκία 
αναµένεται να παραµείνουν σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί να παρέχει 
µία ενιαία δήλωση προµηθευτή η οποία καλύπτει µεταγενέστερες αποστολές των 
προϊόντων αυτών, στο εξής αναφερόµενη ως «δήλωση τακτικού προµηθευτή». 

Μια δήλωση τακτικού προµηθευτή µπορεί κανονικά να ισχύει για διάστηµα µέχρι ένα 
έτος από την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Η δήλωση τακτικού προµηθευτή συντάσσεται από τον προµηθευτή στο έντυπο που 
ορίζεται στο παράρτηµα ∆ και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόµενο 
πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω 
δήλωση ή µαζί µε την πρώτη αποστολή. 

Ο προµηθευτής ενηµερώνει τον πελάτη του αµέσως σε περίπτωση που η δήλωση 
τακτικού προµηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
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5. Η δήλωση προµηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 
δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε µία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η 
συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται 
και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προµηθευτή. Η δήλωση µπορεί επίσης να 
είναι χειρόγραφη· αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

6. Η προµηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει, 
ανά πάσα στιγµή, µετά από αίτηµα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες 
που περιλαµβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Η δήλωση προµηθευτή που αποδεικνύει τις επεξεργασίες ή µεταποιήσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στην Τουρκία, την Τυνησία, το Μαρόκο ή την Αλγερία ανά 
χρησιµοποιηθείσα ύλη και έχει συνταχθεί σε µια από αυτές τις χώρες, αντιµετωπίζεται 
ως έγγραφο αναφερόµενο στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 5 του 
προσαρτήµατος Ι και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος και 
χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται από πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας EUR.1, ή από δήλωση καταγωγής, µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα 
καταγόµενα στην Τουρκία ή στην Τυνησία και ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του 
προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 7 

Φύλαξη των δηλώσεων προµηθευτή 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση προµηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη 
αντίγραφα της δήλωσης και του τιµολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εµπορικού 
εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση καθώς και όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προµηθευτή φυλάσσει επί τρία 
τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιµολογίων, των δελτίων 
παράδοσης ή άλλων εµπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο πελάτη καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η 
περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης 
τακτικού προµηθευτή. 

Άρθρο 8 

∆ιοικητική συνεργασία 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, η Τουρκία και η 
Τυνησία παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών αρχών, για τον 
έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των δηλώσεων 
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καταγωγής ή των δηλώσεων προµηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα. 

Άρθρο 9 

Επαλήθευση των δηλώσεων προµηθευτή 

1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προµηθευτή ή των δηλώσεων 
τακτικού προµηθευτή µπορεί να διεξαχθούν δειγµατοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές 
αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχουν 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προµηθευτή και τα 
τιµολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εµπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα τα 
οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται η επαλήθευση. 

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήµατος για µεταγενέστερη επαλήθευση, κάθε 
έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του προµηθευτή είναι ανακριβείς. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση του προµηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προµηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν 
αναγκαίο. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενηµερώνονται 
για τα αποτελέσµατα της εν λόγω επαλήθευσης, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη δήλωση 
του προµηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε 
ποιο βαθµό η δήλωση του προµηθευτή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση ενός 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την 
επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 11 

Ελεύθερες ζώνες 
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1. Η Τουρκία και η Τυνησία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη 
πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε 
ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα ούτε 
υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην 
παρεµπόδιση της φθοράς τους. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής της Τουρκίας ή 
της Τυνησίας, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής 
και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές εκδίδουν νέο 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή 
η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

Εµπόριο µεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας 

Άρθρο 1 

Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόµενου προϊόντος µε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 2 

Σώρευση σε κράτος της ΕΖΕΣ 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην Τυνησία 
θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί σε κράτος της ΕΖΕΣ, όταν τα προϊόντα που 
προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή µεταποίηση σε κράτος της ΕΖΕΣ. 
Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε 
δύο ή περισσότερα ενδιαφερόµενα µέρη, θεωρούνται ως καταγωγής κράτους της ΕΖΕΣ 
µόνον εάν η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 3 

Σώρευση στην Τυνησία 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
προσαρτήµατος Ι, η επεξεργασία ή µεταποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί σε κράτη της 
ΕΖΕΣ θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην Τυνησία, όταν τα προϊόντα που 
προκύπτουν υφίστανται µεταγενέστερη επεξεργασία ή µεταποίηση στην Τυνησία. Σε 
περίπτωση που σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής λαµβάνονται σε 
δύο ή περισσότερα ενδιαφερόµενα µέρη, θεωρούνται ως καταγωγής Τυνησίας µόνον εάν 
η επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
προσαρτήµατος Ι.  

Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά καταγωγής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήµατος Ι, το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους της 
ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας εφόσον τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται καταγωγής κράτους της 
ΕΖΕΣ ή Τυνησίας µε εφαρµογή της σώρευσης που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του 
παρόντος παραρτήµατος και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήµατος Ι, 
µπορεί να εκδοθεί δήλωση καταγωγής εάν τα υπόψη προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν 
ως καταγόµενα από κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία, µε εφαρµογή της σώρευσης που 
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αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, και εάν πληρούν τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 5 

∆ήλωση του προµηθευτή 

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση 
καταγωγής, σε κράτος της ΕΖΕΣ ή στην Τυνησία για προϊόντα καταγωγής, στην 
κατασκευή των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί προϊόντα από την Τυνησία ή κράτη της 
ΕΖΕΣ που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στις χώρες αυτές χωρίς να έχουν 
αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής, λαµβάνεται υπόψη η δήλωση του 
προµηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω εµπορεύµατα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

2. Η δήλωση του προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί 
απόδειξη της επεξεργασίας ή µεταποίησης που διενεργήθηκε στην Τυνησία ή σε κράτη 
της ΕΖΕΣ επί των σχετικών εµπορευµάτων, ώστε να καθορισθεί αν τα προϊόντα για την 
κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται αυτά τα εµπορεύµατα, είναι δυνατόν να 
θεωρηθούν ως καταγόµενα στα κράτη της ΕΖΕΣ ή στην Τυνησία και αν πληρούν τις 
λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο 
προµηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προµηθευτή για κάθε αποστολή 
εµπορευµάτων, µε τη µορφή που περιγράφεται στο παράρτηµα Ε, σε φύλλο χαρτιού που 
επισυνάπτεται στο τιµολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο 
που περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που επιτρέπουν την 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προµηθευτής προµηθεύει σε τακτική βάση 
συγκεκριµένο πελάτη µε προϊόντα για τα οποία οι επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που 
έχουν αυτά υποστεί στην Τυνησία ή σε κράτη της ΕΖΕΣ αναµένεται να παραµείνουν 
σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί να παρέχει µία ενιαία δήλωση 
προµηθευτή η οποία καλύπτει µεταγενέστερες αποστολές των προϊόντων αυτών, στο 
εξής αναφερόµενη ως «δήλωση τακτικού προµηθευτή». 

Μια δήλωση τακτικού προµηθευτή µπορεί κανονικά να ισχύει για διάστηµα µέχρι ένα 
έτος από την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Η δήλωση τακτικού προµηθευτή συντάσσεται από τον προµηθευτή στο έντυπο που 
ορίζεται στο παράρτηµα ΣΤ και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόµενο 
πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω 
δήλωση ή µαζί µε την πρώτη αποστολή. 

Ο προµηθευτής ενηµερώνει τον πελάτη του αµέσως σε περίπτωση που η δήλωση 
τακτικού προµηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 

5. Η δήλωση προµηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 
δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε µία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η 
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συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται 
και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προµηθευτή. Η δήλωση µπορεί επίσης να 
είναι χειρόγραφη· αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

6. Η προµηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει, 
ανά πάσα στιγµή, µετά από αίτηµα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου 
συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες 
που περιλαµβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά έγγραφα 

Η δήλωση προµηθευτή που αποδεικνύει τις επεξεργασίες ή µεταποιήσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στα κράτη της ΕΖΕΣ ή στην Τυνησία ανά χρησιµοποιηθείσα ύλη 
και έχει συνταχθεί σε µια από αυτές τις χώρες, αντιµετωπίζεται ως έγγραφο 
αναφερόµενο στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 5 του προσαρτήµατος Ι 
και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος και χρησιµοποιείται για να 
αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή 
από δήλωση καταγωγής, µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόµενα στο κράτος 
ΕΖΕΣ ή στην Τυνησία και ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προσαρτήµατος Ι. 

Άρθρο 7 

Φύλαξη των δηλώσεων προµηθευτή 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση προµηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη 
αντίγραφα της δήλωσης και του τιµολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εµπορικού 
εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση καθώς και όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. 

Ο προµηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προµηθευτή φυλάσσει επί τρία 
τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιµολογίων, των δελτίων 
παράδοσης ή άλλων εµπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται 
από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο πελάτη καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήµατος. Η 
περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης 
τακτικού προµηθευτή. 

Άρθρο 8 

∆ιοικητική συνεργασία 

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, τα κράτη της ΕΖΕΣ 
και η Τυνησία παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών αρχών, 
για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των δηλώσεων 
καταγωγής ή των δηλώσεων προµηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα. 

Άρθρο 9 
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Επαλήθευση των δηλώσεων προµηθευτή 

1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προµηθευτή ή των δηλώσεων 
τακτικού προµηθευτή µπορεί να διεξαχθούν δειγµατοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές 
αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχουν 
βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που 
µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προµηθευτή και τα 
τιµολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εµπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα τα 
οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται η επαλήθευση. 

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήµατος για µεταγενέστερη επαλήθευση, κάθε 
έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του προµηθευτή είναι ανακριβείς. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου 
συντάχθηκε η δήλωση του προµηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προµηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν 
αναγκαίο. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενηµερώνονται 
για τα αποτελέσµατα της εν λόγω επαλήθευσης, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη δήλωση 
του προµηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε 
ποιο βαθµό η δήλωση του προµηθευτή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση ενός 
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την 
επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα. 

Άρθρο 11 

Ελεύθερες ζώνες 

1. Τα κράτη της ΕΖΕΣ και η Τυνησία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη 
πιστοποιητικού καταγωγής και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε 
ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα ούτε 
υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην 
παρεµπόδιση της φθοράς τους. 
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2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής κράτους ΕΖΕΣ 
ή της Τυνησίας, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού 
καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές 
εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η 
επεξεργασία ή η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

Εµπόριο στο πλαίσιο της συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ των 
Μεσογειακών Αραβικών χωρών (Συµφωνία του Αγαδίρ) 

Τα προϊόντα που παράγονται στις χώρες µέλη της συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
µεταξύ των Μεσογειακών Αραβικών χωρών (Συµφωνία του Αγαδίρ) από ύλες των 
κεφαλαίων 1 έως 24 του εναρµονισµένου συστήµατος εξαιρούνται διαγώνιας σώρευσης 
µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη, όταν το εµπόριο των εν λόγω υλών δεν έχει 
ελευθερωθεί στο πλαίσιο των συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που έχουν συναφθεί 
µεταξύ της χώρας τελικού προορισµού και της χώρας καταγωγής των υλών που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

∆ήλωση προµηθευτή για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει 

χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

Η δήλωση προµηθευτή, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται αφού 
ληφθούν υπόψη οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Ωστόσο, οι υποσηµειώσεις 
δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα 

προτιµησιακής καταγωγής 

Ο υπογεγραµµένος προµηθευτής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το 
επισυναπτόµενο έγγραφο δηλώνω ότι: 

1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλγερία, το 
Μαρόκο ή την Τυνησία, χρησιµοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αλγερία, το 
Μαρόκο ή την Τυνησία, για την παραγωγή των ακόλουθων εµπορευµάτων: 

Περιγραφή των 
παρεχόµενων 
εµπορευµάτων (1) 

Περιγραφή των µη 
καταγόµενων 
υλών που 
χρησιµοποιήθηκαν 

Κλάση των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(2) 

Αξία των µη 
καταγόµενων 
υλών που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(2) (3) 

    

    

    

Σύνολο  

2. Όλες οι υπόλοιπες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας για την παραγωγή των συγκεκριµένων 
εµπορευµάτων, είναι καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της 
Τυνησίας. 

3. Τα ακόλουθα εµπορεύµατα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αλγερίας, Μαρόκου ή Τυνησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέµενη αξία: 

Περιγραφή των παρεχόµενων 
εµπορευµάτων 

Συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτήθηκε 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλγερίας, 
Μαρόκου ή Τυνησίας (4) 
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(Τόπος και ηµεροµηνία) 

  

  

  

(∆ιεύθυνση και υπογραφή του προµηθευτή, επιπλέον υποχρεωτική 
ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όταν το τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εµπορεύµατα ή 
εµπορεύµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στον ίδιο βαθµό µη καταγόµενες ύλες, ο προµηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. 

Για παράδειγµα: 

Το έγγραφο αφορά διάφορα µοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
πλυντηρίων της κλάσης 8450. Τα είδη και η αξία των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτών των 
κινητήρων, διαφέρουν από το ένα µοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων µοντέλων στην πρώτη στήλη 
και οι ενδείξεις να παρέχονται χωριστά για κάθε µοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγµατοποιήσει ορθή 
εκτίµηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο ηλεκτροκινητήρα. 
(2) Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται µόνον εφόσον είναι απαραίτητα. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα ενδύµατα του ex κεφαλαίου αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µη καταγόµενο νήµα. Αν ο κατασκευαστής τέτοιων 
ενδυµάτων στην Αλγερία χρησιµοποιεί ύφασµα που έχει εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ληφθεί εκεί µε ύφανση µη 
καταγόµενου νήµατος, αρκεί ο προµηθευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιγράψει στη δήλωσή του τη µη καταγόµενη ύλη που 
χρησιµοποιήθηκε ως νήµα χωρίς να απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήµατος. 

Κατασκευαστής σύρµατος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από µη καταγόµενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη 
δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρµα αυτό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανής, για την οποία ο κανόνας 
καταγωγής επιβάλλει περιορισµό για τις χρησιµοποιούµενες µη καταγόµενες ύλες σε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό επί της αξίας, είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των µη καταγόµενων ράβδων. 
(3) «Αξία των υλών» είναι η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή της εισαγωγής των χρησιµοποιούµενων µη καταγόµενων υλών, ή αν αυτή 
δεν είναι γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, 
του Μαρόκου ή της Τυνησίας και µπορεί να επιβεβαιωθεί. Η ακριβής αξία κάθε χρησιµοποιούµενης µη καταγόµενης ύλης πρέπει να 
αναφέρεται ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(4) Η «συνολική προστιθέµενη αξία» συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δηµιουργούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των προστιθέµενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέµενη αξία 
που αποκτάται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των 
εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

∆ήλωση τακτικού προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να 

έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

Η δήλωση του τακτικού προµηθευτή, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να 
καταρτίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Ωστόσο, 
οι υποσηµειώσεις δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

∆HΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤH 

για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα 

προτιµησιακής καταγωγής 

Ο υπογεγραµµένος, προµηθευτής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν 
έγγραφο, τα οποία αποστέλλονται τακτικά στ… ………………………… (1), δηλώνω ότι: 

1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλγερία, το 
Μαρόκο ή την Τυνησία, χρησιµοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αλγερία, το 
Μαρόκο ή την Τυνησία, για την παραγωγή των ακόλουθων εµπορευµάτων: 

Περιγραφή των 
παρεχόµενων 
εµπορευµάτων (2) 

Περιγραφή των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 

Κλάση των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(3) 

Αξία των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(3) (4) 

    

    

    

Σύνολο  

2. Όλες οι υπόλοιπες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας για την παραγωγή των συγκεκριµένων 
εµπορευµάτων, είναι καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της 
Τυνησίας. 

3. Τα ακόλουθα εµπορεύµατα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αλγερίας, Μαρόκου ή Τυνησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέµενη αξία: 

Περιγραφή των παρεχόµενων 
εµπορευµάτων 

Συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτήθηκε 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλγερίας, 
Μαρόκου ή Τυνησίας (5) 
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Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις µεταγενέστερες αποστολές των συγκεκριµένων 
εµπορευµάτων από τ ……………………………….. 

στ ……………………………………………………………… (6) 

Αναλαµβάνω την υποχρέωση να ενηµερώσω αµέσως ……………………….. (1) όταν η 
παρούσα δήλωση θα παύσει να ισχύει. 

…………………………………… 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

(∆ιεύθυνση και υπογραφή του προµηθευτή, 

επιπλέον υποχρεωτική ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όνοµα και διεύθυνση του πελάτη. 

(2) Όταν το τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εµπορεύµατα ή 
εµπορεύµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στον ίδιο βαθµό µη καταγόµενες ύλες, ο προµηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. 

Για παράδειγµα: 

Το έγγραφο αφορά διάφορα µοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
πλυντηρίων της κλάσης 8450. Τα είδη και η αξία των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτών των 
κινητήρων, διαφέρουν από το ένα µοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων µοντέλων στην πρώτη στήλη 
και οι ενδείξεις να παρέχονται χωριστά για κάθε µοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγµατοποιήσει ορθή 
εκτίµηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο ηλεκτροκινητήρα. 
(3) Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται µόνον εφόσον είναι απαραίτητα. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα ενδύµατα του ex κεφαλαίου αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µη καταγόµενο νήµα. Αν ο κατασκευαστής τέτοιων 
ενδυµάτων στην Αλγερία χρησιµοποιεί ύφασµα που έχει εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ληφθεί εκεί µε ύφανση µη 
καταγόµενου νήµατος, αρκεί ο προµηθευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιγράψει στη δήλωσή του τη µη καταγόµενη ύλη που 
χρησιµοποιήθηκε ως νήµα χωρίς να απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήµατος. 

Κατασκευαστής σύρµατος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από µη καταγόµενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη 
δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρµα αυτό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανής, για την οποία ο κανόνας 
καταγωγής επιβάλλει περιορισµό για τις χρησιµοποιούµενες µη καταγόµενες ύλες σε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό επί της αξίας, είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των µη καταγόµενων ράβδων. 
(4) «Αξία των υλών» είναι η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή της εισαγωγής των χρησιµοποιούµενων µη καταγόµενων υλών, ή αν αυτή 
δεν είναι γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, 
του Μαρόκου ή της Τυνησίας και µπορεί να επιβεβαιωθεί. Η ακριβής αξία κάθε χρησιµοποιούµενης µη καταγόµενης ύλης πρέπει να 
αναφέρεται ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(5) Η «συνολική προστιθέµενη αξία» συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δηµιουργούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των προστιθέµενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέµενη αξία 
που αποκτάται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των 
εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
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(6) Αναγράψατε ηµεροµηνίες. Η περίοδος ισχύος της δήλωσης τακτικού προµηθευτή δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τους 12 µήνες, µε 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία συντάσσεται η δήλωση του τακτικού 
προµηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

∆ήλωση προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση 
στην Τουρκία, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει 

χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

Η δήλωση προµηθευτή, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται αφού 
ληφθούν υπόψη οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Ωστόσο, οι υποσηµειώσεις 
δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην Τουρκία, την Αλγερία, 
το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής 

καταγωγής 

Ο υπογεγραµµένος προµηθευτής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το 
επισυναπτόµενο έγγραφο δηλώνω ότι: 

1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από την Τουρκία, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την 
Τυνησία, χρησιµοποιήθηκαν στην Τουρκία, στην Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία, για 
την παραγωγή των ακόλουθων εµπορευµάτων: 

Περιγραφή των 
παρεχόµενων 
εµπορευµάτων (1) 

Περιγραφή των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 

Κλάση των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(2) 

Αξία των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(2) (3) 

    

    

    

Σύνολο  

2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιµοποιήθηκαν εντός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας για την παραγωγή των συγκεκριµένων εµπορευµάτων, είναι 
καταγωγής της Τουρκίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας. 

3. Τα ακόλουθα εµπορεύµατα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση εκτός Τουρκίας, 
Αλγερίας, Μαρόκου ή Τυνησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέµενη αξία: 

Περιγραφή των παρεχόµενων 
εµπορευµάτων 

Συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται 
εκτός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας (4) 
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(Τόπος και ηµεροµηνία) 

  

  

  

(∆ιεύθυνση και υπογραφή του προµηθευτή, επιπλέον υποχρεωτική 
ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όταν το τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εµπορεύµατα ή 
εµπορεύµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στον ίδιο βαθµό µη καταγόµενες ύλες, ο προµηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. 

Για παράδειγµα: 

Το έγγραφο αφορά διάφορα µοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
πλυντηρίων της κλάσης 8450. Τα είδη και η αξία των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτών των 
κινητήρων, διαφέρουν από το ένα µοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων µοντέλων στην πρώτη στήλη 
και οι ενδείξεις να παρέχονται χωριστά για κάθε µοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγµατοποιήσει ορθή 
εκτίµηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο ηλεκτροκινητήρα. 
(2) Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται µόνον εφόσον είναι απαραίτητα. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα ενδύµατα του ex κεφαλαίου αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µη καταγόµενο νήµα. Αν ο κατασκευαστής τέτοιων 
ενδυµάτων στην Τυνησία χρησιµοποιεί ύφασµα που έχει εισαχθεί από την Τουρκία και έχει ληφθεί εκεί µε ύφανση µη καταγόµενου 
νήµατος, αρκεί ο προµηθευτής στην Τουρκία να περιγράψει στη δήλωσή του τη µη καταγόµενη ύλη που χρησιµοποιήθηκε ως νήµα χωρίς να 
απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήµατος. 

Κατασκευαστής σύρµατος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από µη καταγόµενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη 
δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρµα αυτό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανής, για την οποία ο κανόνας 
καταγωγής επιβάλλει περιορισµό για τις χρησιµοποιούµενες µη καταγόµενες ύλες σε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό επί της αξίας, είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των µη καταγόµενων ράβδων. 
(3) «Αξία των υλών» είναι η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή της εισαγωγής των χρησιµοποιούµενων µη καταγόµενων υλών, ή αν αυτή 
δεν είναι γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες εντός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας και µπορεί να επιβεβαιωθεί. Η ακριβής αξία κάθε χρησιµοποιούµενης µη καταγόµενης ύλης πρέπει να αναφέρεται 
ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(4) Η «συνολική προστιθέµενη αξία» συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δηµιουργούνται εκτός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή 
της Τυνησίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των προστιθέµενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται 
εκτός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην 
πρώτη στήλη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

∆ήλωση τακτικού προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
µεταποίηση στην Τουρκία, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν 

αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

Η δήλωση του τακτικού προµηθευτή, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να 
καταρτίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Ωστόσο, 
οι υποσηµειώσεις δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

∆HΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤH 

για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην Τουρκία, την Αλγερία, 
το Μαρόκο ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής 

καταγωγής 

Ο υπογεγραµµένος, προµηθευτής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν 
έγγραφο, τα οποία αποστέλλονται τακτικά στ… ………………………… (1), δηλώνω ότι: 

1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από την Τουρκία, την Αλγερία, το Μαρόκο ή την 
Τυνησία, χρησιµοποιήθηκαν στην Τουρκία, στην Αλγερία, το Μαρόκο ή την Τυνησία, για 
την παραγωγή των ακόλουθων εµπορευµάτων: 

Περιγραφή των 
παρεχόµενων 
εµπορευµάτων (2) 

Περιγραφή των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 

Κλάση των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(3) 

Αξία των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(3) (4) 

    

    

    

Σύνολο  

2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιµοποιήθηκαν εντός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας για την παραγωγή των συγκεκριµένων εµπορευµάτων, είναι 
καταγωγής της Τουρκίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας. 

3. Τα ακόλουθα εµπορεύµατα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση εκτός Τουρκίας, 
Αλγερίας, Μαρόκου ή Τυνησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του προσαρτήµατος Ι της 
παρούσας σύµβασης και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέµενη αξία: 

Περιγραφή των παρεχόµενων 
εµπορευµάτων 

Συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται 
εκτός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας (5) 
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Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις µεταγενέστερες αποστολές των συγκεκριµένων 
εµπορευµάτων από τ ……………………………….. 

στ ……………………………………………………………… (6) 

Αναλαµβάνω την υποχρέωση να ενηµερώσω αµέσως ……………………….. (1) όταν η 
παρούσα δήλωση θα παύσει να ισχύει. 

…………………………………… 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

(∆ιεύθυνση και υπογραφή του προµηθευτή, 

επιπλέον υποχρεωτική ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όνοµα και διεύθυνση του πελάτη. 

(2) Όταν το τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εµπορεύµατα ή 
εµπορεύµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στον ίδιο βαθµό µη καταγόµενες ύλες, ο προµηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. 

Για παράδειγµα: 

Το έγγραφο αφορά διάφορα µοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
πλυντηρίων της κλάσης 8450. Τα είδη και η αξία των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτών των 
κινητήρων, διαφέρουν από το ένα µοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων µοντέλων στην πρώτη στήλη 
και οι ενδείξεις να παρέχονται χωριστά για κάθε µοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγµατοποιήσει ορθή 
εκτίµηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο ηλεκτροκινητήρα. 
(3) Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται µόνον εφόσον είναι απαραίτητα. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα ενδύµατα του ex κεφαλαίου αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µη καταγόµενο νήµα. Αν ο κατασκευαστής τέτοιων 
ενδυµάτων στην Τυνησία χρησιµοποιεί ύφασµα που έχει εισαχθεί από την Τουρκία και έχει ληφθεί εκεί µε ύφανση µη καταγόµενου 
νήµατος, αρκεί ο προµηθευτής στην Τουρκία να περιγράψει στη δήλωσή του τη µη καταγόµενη ύλη που χρησιµοποιήθηκε ως νήµα χωρίς να 
απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήµατος. 

Κατασκευαστής σύρµατος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από µη καταγόµενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη 
δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρµα αυτό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανής, για την οποία ο κανόνας 
καταγωγής επιβάλλει περιορισµό για τις χρησιµοποιούµενες µη καταγόµενες ύλες σε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό επί της αξίας, είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των µη καταγόµενων ράβδων. 
(4) «Αξία των υλών» είναι η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή της εισαγωγής των χρησιµοποιούµενων µη καταγόµενων υλών, ή αν αυτή 
δεν είναι γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες εντός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του 
Μαρόκου ή της Τυνησίας και µπορεί να επιβεβαιωθεί. Η ακριβής αξία κάθε χρησιµοποιούµενης µη καταγόµενης ύλης πρέπει να αναφέρεται 
ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(5) Η «συνολική προστιθέµενη αξία» συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δηµιουργούνται εκτός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή 
της Τυνησίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των προστιθέµενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται 
εκτός της Τουρκίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου ή της Τυνησίας πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην 
πρώτη στήλη. 
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(6) Αναγράψατε ηµεροµηνίες. Η περίοδος ισχύος της δήλωσης τακτικού προµηθευτή δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τους 12 µήνες, µε 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία συντάσσεται η δήλωση του τακτικού 
προµηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 

∆ήλωση προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση σε 
κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής 

καταγωγής 

Η δήλωση προµηθευτή, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται αφού 
ληφθούν υπόψη οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Ωστόσο, οι υποσηµειώσεις 
δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση σε κράτος της ΕΖΕΣ ή 
την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

Ο υπογεγραµµένος προµηθευτής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το 
επισυναπτόµενο έγγραφο δηλώνω ότι: 

1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία, 
χρησιµοποιήθηκαν σε κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία, για την παραγωγή των ακόλουθων 
εµπορευµάτων: 

Περιγραφή των 
παρεχόµενων 
εµπορευµάτων (1) 

Περιγραφή των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 

Κλάση των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(2) 

Αξία των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(2) (3) 

    

    

    

Σύνολο  

2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιµοποιήθηκαν εντός κράτους της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας για 
την παραγωγή των συγκεκριµένων εµπορευµάτων, είναι καταγωγής κράτους της ΕΖΕΣ ή της 
Τυνησίας. 

3. Τα ακόλουθα εµπορεύµατα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση εκτός κράτους της 
ΕΖΕΣ ή Τυνησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης 
και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέµενη αξία: 

Περιγραφή των παρεχόµενων 
εµπορευµάτων 

Συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται 
εκτός κράτους της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας (4) 
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(Τόπος και ηµεροµηνία) 

  

  

  

(∆ιεύθυνση και υπογραφή του προµηθευτή, επιπλέον υποχρεωτική 
ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όταν το τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εµπορεύµατα ή 
εµπορεύµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στον ίδιο βαθµό µη καταγόµενες ύλες, ο προµηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. 

Για παράδειγµα: 

Το έγγραφο αφορά διάφορα µοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
πλυντηρίων της κλάσης 8450. Τα είδη και η αξία των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτών των 
κινητήρων, διαφέρουν από το ένα µοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων µοντέλων στην πρώτη στήλη 
και οι ενδείξεις να παρέχονται χωριστά για κάθε µοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγµατοποιήσει ορθή 
εκτίµηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο ηλεκτροκινητήρα. 
(2) Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται µόνον εφόσον είναι απαραίτητα. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα ενδύµατα του ex κεφαλαίου 62 αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µη καταγόµενο νήµα. Αν ο κατασκευαστής 
τέτοιων ενδυµάτων στην Τυνησία χρησιµοποιεί ύφασµα που έχει εισαχθεί από κράτος της ΕΖΕΣ και έχει ληφθεί εκεί µε ύφανση µη 
καταγόµενου νήµατος, αρκεί ο προµηθευτής του κράτους της ΕΖΕΣ να περιγράψει στη δήλωσή του τη µη καταγόµενη ύλη που 
χρησιµοποιήθηκε ως νήµα χωρίς να απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήµατος. 

Κατασκευαστής σύρµατος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από µη καταγόµενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη 
δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρµα αυτό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανής, για την οποία ο κανόνας 
καταγωγής επιβάλλει περιορισµό για τις χρησιµοποιούµενες µη καταγόµενες ύλες σε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό επί της αξίας, είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των µη καταγόµενων ράβδων. 
(3) Ως "αξία υλών", νοείται η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή εισαγωγής των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν ή, εάν αυτή 
δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιµη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στο κράτος της 
ΕΖΕΣ ή στην Τυνησία· Η ακριβής αξία κάθε χρησιµοποιούµενης µη καταγόµενης ύλης πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των 
εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(4) Η «συνολική προστιθέµενη αξία» συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δηµιουργούνται εκτός κράτους της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των προστιθέµενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται εκτός κράτους 
της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

∆ήλωση τακτικού προµηθευτή για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
µεταποίηση σε κράτος της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα 

προτιµησιακής καταγωγής 

Η δήλωση του τακτικού προµηθευτή, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να 
καταρτίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. Ωστόσο, 
οι υποσηµειώσεις δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται. 

∆HΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤH 

για εµπορεύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση σε κράτος της ΕΖΕΣ ή 
την Τυνησία χωρίς να έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής 

Ο υπογεγραµµένος, προµηθευτής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν 
έγγραφο, τα οποία αποστέλλονται τακτικά στ… ………………………… (1), δηλώνω ότι: 

1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από χώρα της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία, 
χρησιµοποιήθηκαν σε χώρα της ΕΖΕΣ ή την Τυνησία, για την παραγωγή των ακόλουθων 
εµπορευµάτων: 

Περιγραφή των 
παρεχόµενων 
εµπορευµάτων (2) 

Περιγραφή των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 

Κλάση των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(3) 

Αξία των µη 
καταγόµενων υλών 
που 
χρησιµοποιήθηκαν 
(3) (4) 

    

    

    

Σύνολο  

2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιµοποιήθηκαν εντός κράτους της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας για 
την παραγωγή των συγκεκριµένων εµπορευµάτων, είναι καταγωγής κράτους της ΕΖΕΣ ή της 
Τυνησίας. 

3. Τα ακόλουθα εµπορεύµατα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση εκτός κράτους της 
ΕΖΕΣ ή Τυνησίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του προσαρτήµατος Ι της παρούσας σύµβασης 
και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέµενη αξία: 

Περιγραφή των παρεχόµενων 
εµπορευµάτων 

Συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται 
εκτός κράτους της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας (5) 
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Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις µεταγενέστερες αποστολές των συγκεκριµένων 
εµπορευµάτων από τ ……………………………….. 

στ ……………………………………………………………… (6) 

Αναλαµβάνω την υποχρέωση να ενηµερώσω αµέσως ……………………….. (1) όταν η 
παρούσα δήλωση θα παύσει να ισχύει. 

…………………………………… 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

(∆ιεύθυνση και υπογραφή του προµηθευτή, 

επιπλέον υποχρεωτική ευκρινής αναγραφή του ονόµατος του υπογράφοντος τη δήλωση) 

(1) Όνοµα και διεύθυνση του πελάτη. 

(2) Όταν το τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εµπορεύµατα ή 
εµπορεύµατα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στον ίδιο βαθµό µη καταγόµενες ύλες, ο προµηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. 

Για παράδειγµα: 

Το έγγραφο αφορά διάφορα µοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
πλυντηρίων της κλάσης 8450. Τα είδη και η αξία των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτών των 
κινητήρων, διαφέρουν από το ένα µοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων µοντέλων στην πρώτη στήλη 
και οι ενδείξεις να παρέχονται χωριστά για κάθε µοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγµατοποιήσει ορθή 
εκτίµηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο ηλεκτροκινητήρα. 
(3) Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται µόνον εφόσον είναι απαραίτητα. 

Για παράδειγµα: 

Ο κανόνας για τα ενδύµατα του ex κεφαλαίου 62 αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µη καταγόµενο νήµα. Αν ο κατασκευαστής 
τέτοιων ενδυµάτων στην Τυνησία χρησιµοποιεί ύφασµα που έχει εισαχθεί από κράτος της ΕΖΕΣ και έχει ληφθεί εκεί µε ύφανση µη 
καταγόµενου νήµατος, αρκεί ο προµηθευτής του κράτους της ΕΖΕΣ να περιγράψει στη δήλωσή του τη µη καταγόµενη ύλη που 
χρησιµοποιήθηκε ως νήµα χωρίς να απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήµατος. 

Κατασκευαστής σύρµατος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από µη καταγόµενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη 
δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρµα αυτό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µηχανής, για την οποία ο κανόνας 
καταγωγής επιβάλλει περιορισµό για τις χρησιµοποιούµενες µη καταγόµενες ύλες σε κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό επί της αξίας, είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των µη καταγόµενων ράβδων. 
(4) Ως «αξία υλών», νοείται η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή εισαγωγής των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν ή, εάν αυτή 
δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιµη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στο κράτος της 
ΕΖΕΣ ή στην Τυνησία· Η ακριβής αξία κάθε χρησιµοποιούµενης µη καταγόµενης ύλης πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των 
εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(5) Η «συνολική προστιθέµενη αξία» συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δηµιουργούνται εκτός κράτους της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των προστιθέµενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέµενη αξία που αποκτάται εκτός κράτους 
της ΕΖΕΣ ή της Τυνησίας πρέπει να αναφέρεται ανά µονάδα των εµπορευµάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. 
(6) Αναγράψατε ηµεροµηνίες. Η περίοδος ισχύος της δήλωσης τακτικού προµηθευτή δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τους 12 µήνες, µε 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία συντάσσεται η δήλωση του τακτικού 
προµηθευτή. 


