
 

 

 PE596.708/ 1 

 EL 

 

 

 

 

12.1.2017 A8-0311/ 001-017 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017  
κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

 

Έκθεση 

Hannu Takkula A8-0311/2016 

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν 

καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης 

 

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογίες 1-17 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

στην πρόταση της Επιτροπής  

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/… 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 περί της θέσπισης κοινών κανόνων 

για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα 

οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς 

ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης 

                                                 
  Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· η διαγραφή κειμένου σημειώνεται με το σύμβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

207 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1, 

                                                 
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην 

Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της … 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 

θεσπίζει κοινούς κανόνες για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από 

ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, 

πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή από άλλους κανόνες εισαγωγής της 

Ένωσης. 

(2) Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας 

στις 22 Αυγούστου 2015 αποτέλεσε σημαντικό βήμα, το οποίο, μαζί με αρκετές 

θετικές πρωτοβουλίες που έλαβε η Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά την 

τελευταία διετία, όπως η επανέναρξη του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης 

και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. 

(3) Οι σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας θα πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες, ιδίως όσον 

αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και θα 

πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

Δημοκρατία της Λευκορωσίας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στην Ένωση, 

ιδίως όσον αφορά θέματα όπως η θανατική ποινή, η οποία θα πρέπει να 

καταργηθεί. 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Ιουνίου 2015, περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν 
καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους 
κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (ΕΕ L 160 της 25.6.2015, σ. 1). 
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(4) Οι εν λόγω θετικές πολιτικές εξελίξεις μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της 

Λευκορωσίας θα πρέπει να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω οι διμερείς 

σχέσεις. Αναλόγως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καταργήσει τις αυτόνομες 

δασμολογικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της 

Λευκορωσίας, οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/936, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Ένωσης να καταφύγει 

μελλοντικά στην επιβολή ποσοστώσεων, εάν η κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας επιδεινωθεί σοβαρά. 

(5) Η άρση των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων στις εισαγωγές 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας 

της Λευκορωσίας συνεπάγεται ότι οι ποσοστώσεις στο εμπόριο παθητικής 

τελειοποίησης δεν είναι πλέον αναγκαίες. Ως εκ τούτου, το άρθρο 4 παράγραφος 2, 

το κεφάλαιο V και το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 θα πρέπει να 

διαγραφούν. Το άρθρο 31 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την έκδοση των 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί αναλόγως. Η 

περιορισμένη χρήση των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων και των 

ποσοστώσεων παθητικής τελειοποίησης στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας 

συνεπάγεται ότι η άρση των εν λόγω ποσοστώσεων θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο 

στο εμπόριο της Ένωσης. 



 

 

 PE596.708/ 5 

 EL 

(6) Για να διορθωθούν οι εσφαλμένοι κωδικοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας στις 

κατηγορίες 12, 13, 18, 68, 78, 83 (ομάδα ΙΙ Β), 67, 70, 94, 96 (ομάδα ΙΙΙ Β) και 161 

(ομάδα V), το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 θα πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως. 

(7) Η επίσημη ονομασία της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 ▌. 

(8) Για να διευκολυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες, η περίοδος ισχύος των αδειών 

εισαγωγής που ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 

θα πρέπει να παραταθεί από έξι σε εννέα μήνες, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/936 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 διαγράφεται. 

2) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Οι άδειες εισαγωγής που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών έχουν διάρκεια ισχύος εννέα μήνες. Η εν λόγω διάρκεια ισχύος μπορεί 

να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.». 

3) Το κεφάλαιο V διαγράφεται. 
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4) Στο άρθρο 31, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 και στο άρθρο 35 εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από την 20ή Φεβρουαρίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 και στο άρθρο 35 

μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 

δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το 

κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.». 
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5) Στο άρθρο 31, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 3 ή του άρθρου 12 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον 

δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». 

6) Το παράρτημα Ι τμήμα Α ▌τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος 

κανονισμού και τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV ▌ αντικαθίστανται από τα κείμενα 

που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

7) Το παράρτημα V διαγράφεται. 
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

…, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα I, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (EΕ) 2015/936 τροποποιούνται ως εξής: 

1. Το παράρτημα I τμήμα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Α. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 

1. Με την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 

(ΣΟ), η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει ενδεικτική 

και μόνο σημασία, δεδομένου ότι τα προϊόντα που υπάγονται σε κάθε κατηγορία 

καθορίζονται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από τους αντίστοιχους 

κωδικούς ΣΟ. Όταν πριν από τον κωδικό ΣΟ τίθεται η ένδειξη «ex», τα προϊόντα 

που καλύπτονται σε κάθε κατηγορία καθορίζονται από το πεδίο εφαρμογής του 

κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής. 

2. Τα ενδύματα που δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδυμάτων για άνδρες ή 

αγόρια ή ενδυμάτων για γυναίκες ή κορίτσια κατατάσσονται στα τελευταία. 

3. Η διατύπωση «ενδύματα για βρέφη» περιλαμβάνει τα ενδύματα μέχρι και το 

εμπορικό μέγεθος 86. 
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Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ I 

Α 

   

1 Νήματα από βαμβάκι, μη συσκευασμένα για λιανική 

πώληση 

  

52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 

52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 

52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 

52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 

52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 

52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 

52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 

52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 

52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 

52064400 52064500 ex56049090 

  

2 Υφάσματα από βαμβάκι, άλλα από τα υφάσματα με 

ύφανση γάζας, τα φλοκωτά υφάσματα, είδη 

κορδελοποιίας, τα υφάσματα σενίλλης, τα τούλια και 

τα άλλα δικτυωτά υφάσματα 

  

52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 

52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 

52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 

52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 

52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 

52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 

52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 

52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 

52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 

52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 

52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 

52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 

52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 

52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 

52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 

52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 

52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 

52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 

52122490 52122510 52122590 ex58110000 

ex63080000 
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Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

2 α) Εκ των οποίων: εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα   

52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 

52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 

52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 

52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 

52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 

52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 

52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 

52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 

52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 

52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 

52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 

ex58110000 ex63080000 

  

3 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα 

από τα είδη κορδελοποιίας, βελούδα και πλούσες 

(στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα 

σπογγώδους μορφής) και υφάσματα σενίλλης 

  

55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 

55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 

55131190 55131200 55131300 55131900 55132100 

55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 

55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 

55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 

55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 

55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 

55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 

55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 

55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 

55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 

55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 

ex58030090 ex59050070 ex63080000 
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Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

3 α) Εκ των οποίων: εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα   

55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 

55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 

55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 

55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 

55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 

55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 

55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 

55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 

55159190 55159940 55159980 ex58030090 

ex59050070 ex63080000 

  

ΟΜΑΔΑ I 

Β 

   

4 Πουκάμισα, πουκαμισάκια, τι-σερτ, σου-πουλ (άλλα 

από τα είδη από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας), 

φανέλες και παρόμοια είδη, πλεκτά 

6,48 154 

61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 

61099020 61102010 61103010 

– – 

5 Φανέλες τύπου τζέρσεϋ, πουλόβερ, γιλέκα, 

συνδυασμοί μπλούζας και φούστας, κάρντιγκαν, bed-

jackets και πουλόβερ τύπου τζάμπερ (άλλα από τις 

ζακέτες), άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, 

πλεκτά 

4,53 221 

ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 

61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 

61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 

61103091 61103099 

– – 



 

 

 PE596.708/ 14 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

6 Παντελόνια μέχρι το γόνατο, κοντά παντελόνια 

(σορτς), άλλα από τα είδη μπάνιου, και μακριά 

παντελόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

slacks)· παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και 

κορίτσια και slacks, από μαλλί, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες· κάτω μέρη αθλητικών 

φορμών (προπόνησης) με φόδρα, άλλα από εκείνα 

των κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή από 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

1,76 568 

62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 

62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 

62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 

62046918 62113242 62113342 62114242 62114342 

– – 

7 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-

πουκάμισα και πουκάμισα πλεκτά και άλλα από 

πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές 

ίνες για γυναίκες και κορίτσια 

5,55 180 

61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 

62064000 

– – 

8 Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα από τα πλεκτά, 

για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

4,60 217 

ex62059080 62052000 62053000 – – 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

Α 
   

9 Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από 

βαμβάκι· πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, άλλα 

από τα πλεκτά, από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους 

μορφής, από βαμβάκι 

  

58021100 58021900 ex63026000   

20 Πανικά κρεβατιού, άλλα από τα πλεκτά   

63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 

63023990 

  



 

 

 PE596.708/ 15 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

22 Νήματα από συνθετικές ίνες, μη συνεχείς, μη 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

  

55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 

55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 

55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 

55096900 55099100 55099200 55099900 

  

22 α) Από τα οποία: ακρυλικά   

ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 

55096900 

  

23 Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς, 

μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

  

55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 

55109000 

  

32 Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα 

σενίλλης (άλλα από τα φλοκωτά υφάσματα 

σπογγώδους μορφής από βαμβάκι και τα είδη 

κορδελοποιίας) και φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, 

από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές 

υφαντικές ίνες 

  

58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 

58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 

58013700 58022000 58023000 

  

32 α) Εκ των οποίων: βελούδα κοτλέ από βαμβάκι   

58012200   

39 Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, άλλα 

από τα πλεκτά, άλλα από τα φλοκωτά υφάσματα 

σπογγώδους μορφής από βαμβάκι 

  

63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 

ex63029990 

  



 

 

 PE596.708/ 16 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ II 

B 
   

12 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, 

καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, από 

πλεκτό, άλλα από τα είδη για βρέφη στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι κάλτσες για τη φλεβίτιδα, 

άλλα από τα προϊόντα της κατηγορίας 70 

24,3 ζεύγη 41 

ex61151010 61151090 61152200 61152900 61153011 

61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 

61159900 

– – 

13 Σλιπ και σώβρακα για άντρες και αγόρια, σλιπ και 

κιλότες για γυναίκες και κορίτσια, πλεκτά, από 

μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

17 59 

61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 

61082900 ex62121010 ex96190050 

– – 

14 Παλτά, αδιάβροχα και άλλα παλτά στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι κάπες, υφασμένα για άντρες 

ή αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες (άλλα από παρκάς) (της κατηγορίας 

21) 

0,72 1389 

62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 

ex62011390 62102000 

– – 

15 Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες), υφασμένα, για 

γυναίκες ή κορίτσια· σακάκια από μαλλί, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της 

κατηγορίας 21) 

0,84 1190 

62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 

ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 

62103000 

– – 



 

 

 PE596.708/ 17 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

16 Κοστούμια και σύνολα, άλλα από τα πλεκτά, για 

άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές 

ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι· 

φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα, των 

οποίων το εξωτερικό μέρος κατασκευάζεται από ένα 

και το αυτό ύφασμα, για άνδρες και αγόρια, από 

βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

0,80 1250 

62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 

62032380 62032918 62032930 62113231 62113331 

– – 

17 Σακάκια, άλλα από τα πλεκτά, για άντρες και 

αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές 

ίνες 

1,43 700 

62033100 62033290 62033390 62033919 – – 

18 Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, 

ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια 

είδη, για άντρες ή αγόρια, άλλα από τα πλεκτά 

  

62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 

62079100 62079910 62079990 

  

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, 

μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές 

ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, 

ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή 

κορίτσια, άλλα από τα πλεκτά 

  

62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 

62089100 62089200 62089900 ex62121010 

ex96190050 

  

19 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, άλλα από τα 

πλεκτά 

59 17 

62132000 ex62139000 – – 



 

 

 PE596.708/ 18 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

21 Παρκάς· άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, άλλα 

από τα πλεκτά από μαλλί, από βαμβάκι ή συνθετικές 

ή τεχνητές ίνες· άνω μέρη αθλητικών φορμών 

(προπόνησης) με φόδρα, άλλα από εκείνα των 

κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες 

2,3 435 

ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 

62019100 62019200 62019300 ex62021210 

ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 

62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 

62114341 

– – 

24 Νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες 

δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες 

και αγόρια 

3,9 257 

61072100 61072200 61072900 61079100 ex61079900 – – 

Νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι 

(νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και 

παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 

– – 

61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 

ex61089900 

– – 

26 Φορέματα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, 

βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

3,1 323 

61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 

62044200 62044300 62044400 

– – 

27 Φούστες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 

φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), για γυναίκες ή 

κορίτσια 

2,6 385 

61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 

62045200 62045300 62045910 

– – 



 

 

 PE596.708/ 19 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

28 Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά 

παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και 

παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από τα είδη 

μπάνιου) πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες 

1,61 620 

61034100 61034200 61034300 ex61034900 61046100 

61046200 61046300 ex61046900 

– – 

29 Κουστούμια-ταγιέρ και σύνολα άλλα από πλεκτά, για 

γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα 

του σκι· φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα, 

των οποίων το εξωτερικό μέρος κατασκευάζεται 

από ένα και το αυτό ύφασμα, για γυναίκες ή 

κορίτσια, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές 

ίνες 

1,37 730 

62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 

62042280 62042380 62042918 62114231 62114331 

– – 

31 Στηθόδεσμοι και μπούστα, υφασμένα ή πλεκτά 18,2 55 

ex62121010 62121090 – – 

68 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης για 

βρέφη, με εξαίρεση τα γάντια για βρέφη που 

περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 10 και 87 και τις 

κάλτσες και περιπόδια κοντά για βρέφη, άλλα από τα 

πλεκτά, της κατηγορίας 88 

  

61119019 61112090 61113090 ex61119090 

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 

ex96190050 

  

73 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) από πλεκτό 

ύφασμα, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες 

1,67 600 

61121100 61121200 61121900 – – 



 

 

 PE596.708/ 20 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

76 Ενδύματα εργασίας, άλλα από τα πλεκτά, για άντρες 

και αγόρια 

  

62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 

62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 

62034911 62034931 62113210 62113310 

  

Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας, άλλα 

από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια 

  

62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 

62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 

62046911 62046931 62114210 62114310 

  

77 Φόρμες και σύνολα του σκι, άλλα από τα πλεκτά   

ex62112000   

78 Ενδύματα, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση τα 

ενδύματα των κατηγοριών 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 και 77 

  

62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 

62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 

62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 

ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 

ex96190050 

  

83 Παλτά, σακάκια και άλλα ενδύματα, στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι φόρμες και τα σύνολα του 

σκι, πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύματα των 

κατηγοριών 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 

74, 75 

  

ex61019020 61012010 61013010 61021010 61022010 

61023010 61033100 61033200 61033300 ex61033900 

61043100 61043200 61043300 ex61043900 61122000 

61130090 61142000 61143000 ex61149000 

ex96190050 

  



 

 

 PE596.708/ 21 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 

Α 
   

33 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες που 

κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές, 

από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο πλάτους 

λιγότερου από 3 m 

  

54072011   

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, άλλα από τα 

πλεκτά, που κατασκευάζονται από λουρίδες ή 

παρόμοιες μορφές 

  

63053219 63053390   

34 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς 

που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες 

μορφές, από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο 

πλάτους 3 m ή μεγαλύτερου 

  

54072019   

35 Υφάσματα από συνθετικά νήματα, άλλα από τα 

υφάσματα για επίσωτρα της κατηγορίας 114 

  

54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 

54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 

54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 

54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 

54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 

54079100 54079200 54079300 54079400 ex58110000 

ex59050070 

  



 

 

 PE596.708/ 22 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

35 α) Εκ των οποίων: εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα   

ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 

54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 

54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 

54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 

54079200 54079300 54079400 ex58110000 

ex59050070 

  

36 Υφάσματα από τεχνητά νήματα, άλλα από τα 

υφάσματα για επίσωτρα της κατηγορίας 114 

  

54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 

54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 

ex58110000 ex59050070 

  

36 α) Εκ των οποίων: εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα   

ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 

54083200 54083300 54083400 ex58110000 

ex59050070 

  

37 Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς   

55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 

55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 

55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 

55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 

55169400 ex58030090 ex59050070 

  

37 α) Εκ των οποίων: εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα   

55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 

55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 

55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 

55169400 ex58030090 ex59050070 

  



 

 

 PE596.708/ 23 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

38 Α Συνθετικά πλεκτά υφάσματα για παραπετάσματα 

και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και 

παράθυρα 

  

60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 

60063210 60063310 60063410 

  

38 Β Παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, 

άλλα από τα πλεκτά 

  

ex63039100 ex63039290 ex63039990   

40 Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες 

και παράθυρα, υφασμένα. Υπερθέματα 

παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών καθώς και 

άλλα είδη επίπλωσης, άλλα από τα πλεκτά, από 

μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

  

ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 

ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900 

  

41 Νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, μη 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα 

μη ελαστικοποιημένα νήματα, απλά, μη στριμμένα ή 

στριμμένα μέχρι και 50 φορές σε κάθε μέτρο 

  

54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 

54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 

54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 

54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 

54026200 54026910 54026990 ex56049010 

ex56049090 

  



 

 

 PE596.708/ 24 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

42 Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, μη 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

  

54012010   

Νήματα από τεχνητές ίνες· νήματα από τεχνητές 

ίνες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα 

από τα απλά νήματα από βισκόζη μη στριμμένα ή 

στριμμένα μέχρι και 250 φορές σε κάθε μέτρο και 

απλά νήματα μη ελαστικοποιημένα από οξική 

κυτταρίνη 

  

54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 

54034200 54034900 ex56049010 

  

43 Νήματα από τεχνητές ή συνθετικές ίνες, νήματα από 

τεχνητές ίνες μη συνεχείς, νήματα από βαμβάκι, 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

  

52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 

54060000 55082090 55113000 

  

46 Μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα 

ή χτενισμένα 

  

51051000 51052100 51052900 51053100 51053900   

47 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

προβάτων, αρνιών, λαναρισμένα μη συσκευασμένα 

για τη λιανική πώληση 

  

51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 

51081010 51081090 

  

48 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 

χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική 

πώληση 

  

51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 

51072059 51072091 51072099 51082010 51082090 

  



 

 

 PE596.708/ 25 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

49 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

  

51091010 51091090 51099000   

50 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

Βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο 

  

51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 

51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 

51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 

51129098 

  

51 Υφάσματα λαναρισμένα ή χτενισμένα   

52030000   

53 Υφάσματα από βαμβάκι με ύφανση γάζας   

58030010   

54 Τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα, 

λαναρισμένες, χτενισμένες, ή με άλλο τρόπο 

παρασκευασμένες για νηματοποίηση 

  

55070000   

55 Ίνες, συνθετικές μη συνεχείς, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα, λαναρισμένες 

ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για 

νηματοποίηση 

  

55061000 55062000 55063000 55069000   

56 Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (στις 

οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα), 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

  

55081090 55111000 55112000   



 

 

 PE596.708/ 26 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

58 Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα 

του στημονιού, έστω και έτοιμοι 

  

57011010 57011090 57019010 57019090   

59 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από 

υφαντικές ύλες, άλλοι από τους τάπητες της 

κατηγορίας 58 

  

57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 

ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 

ex57024900 57025010 57025031 57025039 

ex57025090 57029100 57029210 57029290 

ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 

57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 

57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 

ex57050080 

  

60 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 

  

58050000   

61 Είδη κορδελοποιίας και ταινίες χωρίς υφάδι από 

νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα 

(bolduc), άλλα από τις ετικέτες και παρόμοια είδη 

της κατηγορίας 62 

Υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) ελαστικά, από 

υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από 

καουτσούκ 

  

ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 

58063900 58064000 

  



 

 

 PE596.708/ 27 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

62 Νήματα σενίλλης (που περιλαμβάνουν τα χνούδια 

από νήματα σενίλλης), νήματα περιτυλιγμένα με 

άλλα νήματα από υφαντικές ίνες (άλλα από τα 

επιμεταλλωμένα νήματα και τα νήματα από 

χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή 

βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από 

υφαντικές ίνες) 

  

56060091 56060099   

Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους στα 

οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά 

εν γένει υφάσματα. Δαντέλες με το χέρι ή με τη 

μηχανή, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή 

διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) 

  

58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 

58042990 58043000 

  

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από 

υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε 

τεμάχια, μη κεντημένα, υφασμένα 

  

58071010 58071090   

Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη 

διακοσμητικά σε τόπια. Κόμποι σε σχήμα 

βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, 

καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια 

είδη 

  

58081000 58089000   

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή 

διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) 

  

58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 

58109290 58109910 58109990 

  



 

 

 PE596.708/ 28 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

63 Υφάσματα πλεκτά από συνθετικές ίνες που 

περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα 

ελαστομερή και υφάσματα πλεκτά που περιέχουν 

κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από 

καουτσούκ 

  

59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 

60049000 

  

Δαντέλες Raschel και υφάσματα με μακρύ τρίχωμα 

από συνθετικές ίνες 

  

ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 

60053450 

  

65 Υφάσματα πλεκτά άλλα από τα είδη των κατηγοριών 

38 Α και 63, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες 

  

56060010 ex60011000 60012100 60012200 

ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 

ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 

ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 

60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 

60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 

60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 

60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 

60064300 60064400 

  

66 Κλινοσκεπάσματα, άλλα από τα πλεκτά, από μαλλί, 

βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

  

63011000 63012090 63013090 ex63014090 

ex63019090 

  



 

 

 PE596.708/ 29 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 

Β 
   

10 Είδη γαντοποιίας (κοινά γάντια, γάντια που αφήνουν 

γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς 

υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για 

τον αντίχειρα), πλεκτά 

17 ζεύγη 59 

61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 

61161080 61169100 61169200 61169300 61169900 

67 Εξαρτήματα του ενδύματος, πλεκτά, άλλα από τα 

προοριζόμενα για βρέφη· πανικά κάθε είδους, 

πλεκτά· παραπετάσματα, παραπετάσματα 

εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. 

Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών 

καθώς και άλλα είδη επίπλωσης, πλεκτά· πλεκτά 

κλινοσκεπάσματα και άλλα πλεκτά είδη στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα μέρη ενδυμάτων ή τα 

εξαρτήματα του ενδύματος 

  

58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 

61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 

63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 

63041100 63049100 ex63052000 63053211 

ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 

63071010 63079010 ex96190040 ex96190050 

  

67 α) Εκ των οποίων: σάκοι και σακίδια συσκευασίας, 

κατασκευασμένα από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές 

από πολυαιθυλένιο ή προπυλένιο 

  

63053211 63053310   

69 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια, 

πλεκτά, για γυναίκες και κορίτσια 

7,8 128 

61081100 61081900 



 

 

 PE596.708/ 30 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

70 Κάλτσες, κάλτσες-κιλότες με την κοινή ονομασία 

«collants», από συνθετικές υφαντικές ίνες από 

νήματα απλά με τίτλο μικρότερο από 67 decitex (6,7 

tex) 

30,4 ζεύγη 33 

ex61151010 61152100 61153019 

Κάλτσες για γυναίκες, από συνθετικές ίνες 

ex61151010 61159691 

72 Μαγιό και κιλότες μπάνιου, από μαλλί, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

9,7 103 

61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 

61124190 61124910 61124990 62111100 62111200 

74 Κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα, πλεκτά, για γυναίκες 

ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι 

1,54 650 

61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 

61042910 ex61042990 

75 Κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άντρες και αγόρια, 

από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με 

εξαίρεση τα ενδύματα του σκι 

0,80 1 250 

61031010 61031090 61032200 61032300 61032900 

84 Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, 

μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη, άλλα 

από τα πλεκτά, από βαμβάκι, μαλλί, συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες 

  

62142000 62143000 62144000 ex62149000   

85 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, άλλα 

από τα πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή 

τεχνητές ίνες 

17,9 56 

62152000 62159000 



 

 

 PE596.708/ 31 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

86 Κορσέδες, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες χωρίς 

ελάσματα (λαστέξ), τιράντες, καλτσοδέτες αντρών 

και γυναικών, συγκρατήματα καλτσών κάθε είδους, 

και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και 

πλεκτά 

8,8 114 

62122000 62123000 62129000 

87 Είδη γαντοποιίας, άλλα από τα πλεκτά   

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 

62160000 

  

88 Κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια), άλλα 

από τα πλεκτά· άλλα εξαρτήματα του ενδύματος, 

μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα του ενδύματος, άλλα 

από τα προοριζόμενα για βρέφη, άλλα από τα πλεκτά 

  

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 

62171000 62179000 

  

90 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, 

από συνθετικές ίνες 

  

56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 

56075019 56075030 56075090 

  

91 Σκηνές   

63062200 63062900   

93 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από ύφασμα, άλλα 

από τα κατασκευασμένα από λουρίδες ή παρόμοιες 

μορφές, από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο 

  

ex63052000 ex63053290 ex63053900   



 

 

 PE596.708/ 32 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

94 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες 

αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει 

τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των 

υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές 

ύλες 

  

56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 

56013000 96190030  

  

95 Πιλήματα και είδη από πίλημα, έστω και 

εμποτισμένα ή επιχρισμένα, άλλα από τις επενδύσεις 

δαπέδου 

  

56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 

ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 

62101010 63079091 

  

96 Υφάσματα μη υφασμένα και είδη εξ υφασμάτων μη 

υφασμένων, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα 

  

56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 

56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 

56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 

56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 

62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 

63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 

ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 

ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 

ex96190040 ex96190050 

  

97 Δίχτυα κατασκευασμένα με σπάγκους, σχοινιά ή 

χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία από 

νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά 

  

56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 

56081990 56089000 

  



 

 

 PE596.708/ 33 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

98 Άλλα είδη κατασκευασμένα με νήματα, σπάγκους, 

σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, με εξαίρεση τα υφάσματα, 

τα είδη από υφάσματα και τα είδη της κατηγορίας 

97 

  

56090000 59050010   

99 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 

  

59011000 59019000   

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις 

δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή 

επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από 

υφαντική ύλη, έστω και κομμένες 

  

59041000 59049000   

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από τα 

πλεκτά, με εξαίρεση τα υφάσματα για επίσωτρα 

  

59061000 59069910 59069990   

Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. 

Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, 

παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες 

χρήσεις, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 100 

  

59070000   



 

 

 PE596.708/ 34 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

100 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 

επικαλυμμένα με παράγωγα κυτταρίνης ή με άλλες 

τεχνητές πλαστικές ύλες και υφάσματα με απανωτές 

στρώσεις από τις ύλες αυτές 

  

59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 

59039091 59039099 

  

101 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, 

άλλα από τα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες 

  

ex56079090   

109 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ., ιστία, 

γενικά εξωτερικά προπετάσματα 

  

63061200 63061900 63063000   

110 Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα, υφασμένα   

63064000   

111 Είδη για κατασκήνωση, υφασμένα, άλλα από τα 

στρώματα που φουσκώνουν με αέρα και τις τέντες 

  

63069000   

112 Άλλα έτοιμα είδη από ύφασμα, με εξαίρεση εκείνα 

των κατηγοριών 113 και 114 

  

63072000 ex63079098   

113 Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, 

πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια είδη, άλλα 

από τα πλεκτά 

  

63071090   



 

 

 PE596.708/ 35 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

114 Υφάσματα και είδη για τεχνικές χρήσεις   

59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 

59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 

59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 

59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 

59119090 

  

ΟΜΑΔΑ 

IV 

   

115 Νήματα από λινάρι ή ραμί   

53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 

53062090 53089012 53089019 

  

117 Υφάσματα από λινάρι ή ραμί   

53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 

53110010 ex58030090 59050030 

  

118 Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας, υπηρεσίας ή 

κουζίνας, από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά 

  

63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 

ex63029990 

  

120 Παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, 

παραπετάσματα και εσωτερικά προπετάσματα, 

γύροι κρεβατιού και άλλα είδη επίπλωσης εκτός από 

τα πλεκτά, από λινάρι ή ραμί 

  

ex63039990 63041930 ex63049900   

121 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, 

από λινάρι ή ραμί 

  

ex56079090   



 

 

 PE596.708/ 36 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

122 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, 

από λινάρι, άλλα από τα πλεκτά 

  

ex63059000   

123 Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα 

σενίλλης, από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα είδη 

κορδελοποιίας 

  

58019010 ex58019090   

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, 

μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη από 

λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά 

  

ex62149000   

ΟΜΑΔΑ V    

124 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς   

55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 

55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 

55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 

55051090 

  

125 Α Νήματα από ίνες συνθετικές (συνεχείς), μη 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα 

νήματα της κατηγορίας 41 

  

54024500 54024600 54024700   

125 Β Νήματα μονόινα, λουρίδες (τεχνητό άχυρο) και 

παρόμοιες μορφές και απομιμήσεις χειρουργικών 

ραμμάτων από συνθετικές υφαντικές ύλες 

  

54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 

ex56049010 ex56049090 

  



 

 

 PE596.708/ 37 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

126 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς   

55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 

55052000 

  

127 Α Νήματα από τεχνητές ίνες (συνεχείς), μη 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα 

νήματα της κατηγορίας 42 

  

54033100 ex54033200 ex54033300   

127 Β Νήματα μονόινα, λουρίδες (τεχνητό άχυρο και 

παρόμοιες μορφές) και απομιμήσεις χειρουργικών 

ραμμάτων από τεχνητές υφαντικές ύλες 

  

54050000 ex56049090   

128 Τρίχες χονδροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες   

51054000   

129 Νήματα από τρίχες χονδροειδείς ή από χονδρότριχες   

51100000   

130 Α Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από 

απορρίμματα μεταξιού) 

  

50040010 50040090 50060010   

130 Β Νήματα από μετάξι, άλλα από εκείνα της 

κατηγορίας 130 Α· μεταξότριχες αλιείας 

(μεσσηνέζες) 

  

50050010 50050090 50060090 ex56049090   

131 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες   

53089090   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

132 Νήματα από χαρτί   

53089050   

133 Νήματα από καννάβι   

53082010 53082090   

134 Επιμεταλλωμένα νήματα   

56050000   

135 Υφασμένα υφάσματα από τρίχες χονδροειδείς ή από 

χονδρότριχες 

  

51130000   

136 Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από 

μετάξι 

  

50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 

50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 

50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 

50079090 58030030 ex59050090 ex59112000 

  

137 Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα 

σενίλλης, καθώς και είδη κορδελλοποιίας από μετάξι 

ή από απορρίμματα μεταξιού 

  

ex58019090 ex58061000   

138 Υφασμένα υφάσματα από νήματα χαρτιού και άλλες 

υφαντικές ίνες άλλες από ραμί 

  

53110090 ex59050090   

139 Υφασμένα υφάσματα από νήματα από μέταλλο ή 

από επιμεταλλωμένα νήματα 

  

58090000   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

140 Υφάσματα πλεκτά, από υφαντικές ύλες άλλες από 

μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

  

ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 

60059090 60069000 

  

141 Κλινοσκεπάσματα από υφαντικές ύλες άλλες από 

μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

  

ex63019090   

142 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από σιζάλ, 

από άλλες ίνες του είδους Αgave ή από κάνναβη της 

Μανίλας 

  

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 

ex57050080 

  

144 Πιλήματα από χονδροειδείς τρίχες   

ex56021038 ex56022900   

145 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή μη, 

από αβάκα (καννάβι της Μανίλας) ή από καννάβι 

  

ex56079020 ex56079090   

146 Α Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα, για 

αγροτικές μηχανές, από σιζάλ ή από άλλες ίνες του 

είδους Αgave 

  

ex56072100   

146 Β Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά από σιζάλ ή 

από άλλες ίνες του είδους Αgave, άλλα από τα 

προϊόντα της κατηγορίας 146 Α 

  

ex56072100 56072900   



 

 

 PE596.708/ 40 

 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

146 Γ Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, 

από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται 

από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας 

φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303 

  

ex56079020   

147 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία 

περιλαμβάνονται και κουκούλια που είναι 

ακατάλληλα για το ξετύλιγμα των ινών τους), 

απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια, άλλα από τα μη 

λαναρισμένα ή χτενισμένα 

  

ex50030000   

148 Α Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που 

προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης 

κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303 

  

53071000 53072000   

148 Β Νήματα από κοκοφοίνικα   

53081000   

149 Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που 

προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης 

κατηγορίας φυτών (βίβλος), πλάτους που υπερβαίνει 

τα 150 cm 

  

53101090 ex53109000   

150 Υφάσματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες 

που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού 

ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), πλάτους που 

δεν υπερβαίνει τα 150 cm. Σάκοι και σακίδια 

συσκευασίας από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που 

προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης 

κατηγορίας φυτών (βίβλος), άλλα από τα 

μεταχειρισμένα 

  

53101010 ex53109000 59050050 63051090   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

151 Α Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα   

57022000   

151 Β Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από ύφασμα, 

από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται 

από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας 

φυτών (βίβλος), όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά 

  

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900   

152 Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι, από γιούτα ή 

άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 

εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών 

(βίβλος), μη εμποτισμένα ούτε επικαλυμμένα, άλλα 

από τις επενδύσεις δαπέδου 

  

56021011   

153 Μεταχειρισμένοι σάκοι και σακίδια συσκευασίας, 

από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που 

προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης 

κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303 

  

63051010   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

154 Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για 

ξετύλιγμα των ινών τους 

  

50010000   

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο   

50020000   

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα 

για ξετύλιγμα των ινών τους), απορρίμματα νημάτων 

και ξεφτίδια, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα 

  

ex50030000   

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα   

51011100 51011900 51012100 51012900 51013000   

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη 

λαναρισμένες ή χτενισμένες 

  

51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 

51022000 

  

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων εκλεκτής 

ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, 

όχι όμως τα ξεφτίδια 

  

51031010 51031090 51032000 51033000   

 Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής 

ποιότητας ή από χονδροειδείς τρίχες 

  

51040000   

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο αλλά όχι 

νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από 

λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 

  

53011000 53012100 53012900 53013000   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

 Ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, 

ακατέργαστες ή επεξεργασμένες αλλά μη 

νηματοποιημένες: στουπιά και απορρίμματα, όχι 

από κοκκοφοίνικα ή άβακα 

  

53050000   

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο   

52010010 52010090   

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα 

και τα ξεφτίδια) 

  

52021000 52029100 52029900   

 Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή 

κατεργασμένο, αλλά μη νηματοποιημένο, στουπιά 

και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα 

και τα ξεφτίδια) 

  

53021000 53029000   

Αβάκα (κάνναβη Μανίλας ή Musa textilis Nee), 

ακατέργαστος ή κατεργασμένος αλλά μη 

νηματοποιημένος: στουπιά και απορρίμματα από 

άβακα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ξεφτίδια) 

  

53050000   

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται 

από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας 

φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το 

ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά μη 

νηματοποιημένες: γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες 

που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού 

ορισμένης κατηγορίας φυτών (συμπεριλαμβάνονται 

τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 

  

53031000 53039000   

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ακατέργαστες ή 

επεξεργασμένες αλλά μη νηματοποιημένες: στουπιά 

και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα ξεφτίδια) 

  

53050000   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

156 Μπλούζες και πουλόβερ, πλεκτά, από μετάξι ή 

απορρίμματα μεταξιού, για γυναίκες και κορίτσια 

  

61069030 ex61109090   

157 Πλεκτά ενδύματα, άλλα από τα ενδύματα των 

κατηγοριών 1 έως 123 και 156 

  

ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 

ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 

ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 

61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 

61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 

ex61149000 

  

159 Φορέματα, φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), 

μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, 

από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα 

πλεκτά 

  

62044910 62061000   

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), 

καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και 

βελάκια και παρόμοια είδη, όχι πλεκτά, από μετάξι ή 

απορρίμματα από μετάξι 

  

62141000   

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, από 

μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι 

  

62151000   

160 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, από μετάξι ή 

απορρίμματα από μετάξι 

  

ex62139000   
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 EL 

Κατηγορία 
Περιγραφή 

Κωδικός ΣΟ 2016 

Πίνακας αντιστοιχιών 

τεμάχια/kg g/τεμάχιο 

161 Ενδύματα, άλλα από τα πλεκτά, άλλα από τα 

ενδύματα των κατηγοριών 1 έως 123 και της 

κατηγορίας 159 

  

62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 

62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 

62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 

ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 

ex62113900 ex62114900 ex96190050 

  

163 Γάζες και είδη από γάζα συσκευασμένα για τη 

λιανική πώληση 

  

3005 90 31   

». 

2. Το Παράρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας». 

3. Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 
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 EL 

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας 

Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα 

1 τόνοι 128 

2 τόνοι 153 

3 τόνοι 117 

4 1 000 τεμάχια 289 

5 1 000 τεμάχια 189 

6 1 000 τεμάχια 218 

7 1 000 τεμάχια 101 

8 1 000 τεμάχια 302 

9 τόνοι 71 

12 1 000 ζεύγη 1 308 

13 1 000 τεμάχια 1 509 

14 1 000 τεμάχια 154 

15 1 000 τεμάχια 175 

16 1 000 τεμάχια 88 

17 1 000 τεμάχια 61 

18 τόνοι 61 

19 1 000 τεμάχια 411 

20 τόνοι 142 

21 1 000 τεμάχια 3 416 

24 1 000 τεμάχια 263 

26 1 000 τεμάχια 176 

27 1 000 τεμάχια 289 

28 1 000 τεμάχια 286 

29 1 000 τεμάχια 120 
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 EL 

Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα 

31 1 000 τεμάχια 293 

36 τόνοι 96 

37 τόνοι 394 

39 τόνοι 51 

59 τόνοι 466 

61 τόνοι 40 

68 τόνοι 120 

69 1 000 τεμάχια 184 

70 1 000 τεμάχια 270 

73 1 000 τεμάχια 149 

74 1 000 τεμάχια 133 

75 1 000 τεμάχια 39 

76 τόνοι 120 

77 τόνοι 14 

78 τόνοι 184 

83 τόνοι 54 

87 τόνοι 8 

109 τόνοι 11 

117 τόνοι 52 

118 τόνοι 23 

142 τόνοι 10 

151A τόνοι 10 

151B τόνοι 10 

161 τόνοι 152 

». 
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 EL 

4. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

(Οι περιγραφές των προϊόντων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα I τμήμα Α) 

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας 

Κατηγορίες: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 

67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 

121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 

146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160. 

». 

 

 


