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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ—ΕΟΚ (Κυρω
τικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 131 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΫΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

ΑΡ. 1/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟ
ΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Προοίμιο. 
Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπο
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου, 1972 και δημοσιεύτηκε 
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μα ΐου, 1973, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό της 
έννοιας «Προϊόντα Καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνερ
γασίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης Συμ
φωνίας (καλούμενο στο εξής «Πρωτόκολλο»), 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πρωτοκόλλου, το 
Συμβούλιο Συνδέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ εξέδωσε την Απόφαση 1/88 για 
την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι με τον Κανονισμό 4264/88 του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Απόφαση 1/88 τέθηκε σε εφαρμογή στην 
Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου, 1989, και 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημο
κρατίας με την υπ' Αρ. 32.428 Απόφαση του της 12ης Οκτωβρίου, 1989, 
ενέκρινε την προαναφερόμενη Απόφαση 1/88. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει 
τα ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συνοπτικός 
Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ—ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990. τίτΚο^-
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Ερμηνεία. 

Κύρωση. 

Πίνακας. 

Έναρξη 
ισχύος. 

2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου— 
«Απόφαση» σημαίνει την Απόφαση 1/88 του Συμβουλίου Συνδέ

σεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ για την Τροποποίηση, λόγω της Εισαγωγής 
του Εναρμονισμένου Συστήματος, του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον 
καθορισμό της έννοιας «Προϊόντα Καταγωγής» και τις μεθόδους 
διοικητικής συνεργασίας. 
3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Απόφαση. 
(2) Το κείμενο της Απόφασης εκτίθεται στο συνημμένο στον παρόντα 

Νόμο Πίνακα. 
4. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου, 1989. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ι 

(Πράξας για την ιοχν των οποίων απαιτείται ιίημοοίενοη) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4264/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 13ης Δεκεμβρίου 1988 

για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1/88 too Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚΚύχρον για την 
τροποποίηση λόγω της εισαγωγής του εναρμονισμένου συστήματος, τον πρωτοκόλλου σχετικά 
μι τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους 

διοικητικής συνεργασίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TON ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113, 
την πρόταση της Επιτροπής, 
Εκτιμώντας: 

ότι η συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (') υπο
γράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1972· 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πρωτοκόλλου σχετικά με 
τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊ
όντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργα
σίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προαναφερό
μενης συμφωνίας, το Συμβούλιο Συνδέσεως ΕΟΚ·Κ0πρου 
εξέδωσε την απόφαση αρι8. 1/88 για την τροποποίηση του 
εν λόγω πρωτοκόλλου" 

ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση στην 
Κοινότητα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

'Αρ&ρο Ι 

Η απόφαση αριθ. 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ
Κύπρου εφαρμόζεται στην Κοινότητα. 

Το κείμενο της απόφασης επισυνάπτεται στον παρόντα 
κανονισμό. 

'Αρ&ρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της 
δημοσιεύσεως του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1989. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς Ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κά3ε 
κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 1988. 

Για το Σνμβονλιο 

0 πρόεδρος 

Κ. ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ 

(') ΕΕ αρι3. L 133 της 21. 5. 1973, σ. 2. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ 
της 21ης Νοεμβρίου 1988 

γιο την τροποποίηση, λόγω της εισαγωγής του εναρμονισμένου συστήματος, του πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικό με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» 

και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ, "~ Ο όρος «κατατάσσεται» αναφέρεται στην κατάταξη 
ενός προϊόντος ή μιας ύλης οε δεδομένη κλάση. 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπο
γράφτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1972, 

το Πρωτόκολλο σχετικά με τον ορισμό της ένοιας «καταγό
μενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους 
διοικητικής συνεργασίας, και ιδίως το άρθρο 25, 

Εκτιμώντας: 

ότι οι κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο πρωτόκολλο 
βασίζονται στη χρήση της ονοματολογίας του Συμβουλίου 
Τελωνειακής Συνεργασίας" ότι, στις 14 Ιουνίου 1983, το 
Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας ενέκρινε το «Εναρμο
νισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των 
Εμπορευμάτων» (που καλείται στο εξής «εναρμονισμένο 
σύστημα»): ότι από την 1η Ιανουαρίου 1988, το εναρμονι
σμένο σύστημα προβλέπεται να αντικαταστήσει την τρέ
χουσα ονοματολογία στο διεθνές εμπόριο' ότι, ως εκ 
τούτου, πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες καταγωγής 
που περιέχονται στο πρωτόκολλο εφόσον βασίζονται στη 
χρήση του εναρμονισμένου συστήματος



ότι βάσει της κεκτημένης πείρας, έχει αποδειχθεί ότι οι 
κανόνες καταγωγής μπορούν να βελτιωθούν αν συγκεντρω
θούν όλες οι εξαιρέσεις του βασικού κανόνα της αλλαγής 
κλάσης σε ένα μόνο πίνακα και αν προβλεφθούν λεπτομε
ρείς διατάξεις για την ερμηνεία που πρέπει να τους δίνεται, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Στο άρθρο Ι τελευταίο εδάφιο του πρωτοκόλλου, οι όροι 
«στον πίνακα Γ του παραρτήματος IV» αντικαθίστανται 
από τους όρους «στο παράρτημα Η». 

'Ag&go 2 

Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακό

λουθο κείμενο: 

«'Αρθρο 3 

1. Οι όροι «κεφάλαια» και «κλάσεις» πον χρήσιμο. 
ποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο σημαίνουν τα κεφά
λαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησι
μοποιούνται στην Ονοματολογία που συνοδεύει το 
«Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποί
ησης των Εμπορευμάτων», που καλείται στο εξής εναρ
μονισμένο σύστημα (ΕΣ). 

2. για τους σκοπούς του άρθρου 1, οι μη καταγό
μενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μετα
ποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε 
διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην 
οποία κατατάσσονται όλκς οι μη καταγόμενες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, με την επι
φύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4. 

3. Όταν ένα προϊόν αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 
του πίνακα του παραρτήματος III, πρέπει να πλη
ρούνται για το σχετικό προϊόν, οι όροι της στήλης 3 
αντί του κανόνα της παραγράφου 2. 

4. Για την εφαρμογή του άρθρου 1, οι ακόλουθες 
κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε, ως 
ανεπαρκείς για να προσδώσουν το χαρακτήρα καταγό
μενου προϊόντος, είτε έχει μεταβληθεί η δασμολογική 
κλάση είτε όχι: 

α) εργασίες για την εξασφάλιση της διατήρησης των 
εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρ
κεια της μεταφοράς και εναποθήκευσης τους (αερι
σμός άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση βε 
άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ ή σε ύδωρ στο οποίο 
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, αφαίρεση βεβλαμ
μένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)' 

6) απλές εργασίες που' συνίστανται σε αφαίρεση 
σκόνης, κοσκίνιομα, διαλογή, ταξινόμηση, δημι
ουργία συνόλων (περιλαμβανομένης και της .σύν
θεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύση, βαφή, κοπή' 

γ) ι) αλλαγές συσκευασίας καθώς και διαιρέσεις και 
συνενώσεις δεμάτων, 

ιι) απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, 
θήκες, κουτιά, στερέωση σε λεπτοσανίδες κλτ 
και κάθε άλλη ατλή εργασία συσκευασίας' 

δ) επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων παρομοίων 
διακριτικών σημείων στα ίδια τα προϊόντα ή στις 
συσκευασίες τους' 
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Ε) απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων 
ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του 
μείγματος δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο, ώστε 
να είναι δυνατό να θεωρηθούν ως καταγόμενα 
προϊόντα" 

στ) απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση 
ενός πλήρους είδους· 

0 σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων από ης εργασίες 
που προβλέπονται στα σημεία α) έως στ)



η) σφαγή ζώων.» 

Το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακό

λουθο κείμενο: 
«'Αρθρο 4 
1. Ο όρος «αξία» που


αναφέρεται στον πίνακα του 

παραρτήματος: III σημαίνει τη δασμολογητέα βξία
κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων 
μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και 
δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη 
τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο σχετικό 
έδαφος. '

Γ ...'. ■ 
'Οταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των χρησιμοποιού
μενων καταγόμενων υλών, η παρούσα παράγραφος 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.» 

2. Ο όρος «τιμή εκ του εργοστασίου» που αναφέ
ρεται στον πίνακα του παραρτήματος ΠΙ σημαίνει την 
τιμή εκ του εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος, 
μετά από αφαίρεση όλων των εσωτερικών φόρων που 
έχουν επιστραφεί ή ενδέχεται να επιστραφούν όταν 
εξαχθεί το παραγόμενο προϊόν.» 

Άρ&ρο 4 

Το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: 
Ι) Στην παράγραφο 2, οι όροι «άρθρο 3 παράγραφος 3» 

αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 3 παράγραφος 
4» και οι όροι «Ονοματολογία των Βρυξελλών» από τους 
όρους «Εναρμονισμένο Σύστημα». 

2. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«4. Οι συνδυασμοί εμπορευμάτων, κατά την έννοια 
του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, 
θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα με την προϋπόθεση 
ότι όλα τα είδη που υπεισέρχονται στη σύνθεση τους 
είναι καταγόμενα προϊόντα. Εν τούτοις, ένας συνδυα
σμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγό

μενα είδη θεωρείται ως καταγόμενο προϊόν στο σύνολο 
του, εφόσον η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερ
βαίνει το I SVo της τιμής εκ του εργοστασίου του συν
δυασμού.* 

Άρ&οο 5 

1. Τα παραρτήματα Ι, II και III της παρούσας απόφασης 
αντικαθιστούν αντιστοίχως τα παραρτήματα Ι, II, III και IV 
του πρωτοκόλλου. 

2. Τα παραρτήματα V και VI γίνονται παραρτήματα IV 
και V αντίστοιχα. 

Άρ&οο 6 

Ι. Τα προϊόντα που έχουν εξαχθεί πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1938 και συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας EUR Ι ή έντυπο EUR 2, θεωρούνται ως κατα
γόμενα βάσει των κανόνων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 
1988. 

2. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR Ι ή τα έντυπα 
EUR 2 που έχουν εκδοθεί ή συμπληρωθεί πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1988 βάσει των κανόνων που ισχύουν πριν την 
εν λόγω ημερομηνία, γίνονται δεκτά μέχρι τις 31 Μαΐου 
1988, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν κατά την 
έκδοση τους. 

3. Τα άρθρα 19 και 20 του πρωτοκόλλου εφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμπορεύματα εξάγονται 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988, και τα πιστοποιητικά 
κυκλοφορίας που εκδίδονται εκ των υστέρων, καθώς επίσης 
και τα αντίγραφα, μπορούν να εκδίδονται βάσει των 
κανόνων που ισχύουν πριν την εν λόγω ημερομηνία. 

'Αρ#ρο 7 

Η απόφαση αριθ! 1/79 αντικαθίσταται από την παρούσα 
απόφαση. 

'Α#&ρο 8 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
1989. 

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 1988. 

Για το Συμβούλιο Σννόέαεως 

Ο Πρόεδρος 

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΙ 

Κοινή δήλωση γιο την επανεξέταση των μεταβολών που έχουν επέλθει στους κανόνες καταγωγής 
λόγω της εισαγωγής του Εναρμονισμένου Συστήματος 

'Οταν, λόγω τροποποιήσεων της Ονοματολογίας, θεωρηθεί ότι οι νέοι κανόνες του Θεσπίζονται με 
την απόφαση αριθ. 1/88 μεταβάλλουν την ουσία ενός κανόνα ο οποίος προϋπήρχε της απόφασης 
αριθ. 1/88 και αν από τις εν λόγω τροποποιήσεις προκύπτει μία κατάσταση που 3ίγει τα συμφέ
ροντα των ενδιαφερομένων τομέων, τότε, εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη το ζητήσει μέχρΓ 
τις 3.1 Δεκεμβρίου 1990, το Συμβούλιο Συνδέσεως εςετάζει επειγόντως την ανάγκη να αποκατα
σταθεί η ουσία του σχετικού κανόνα όπως ήταν πριν την απόφαση αριθ. 1/88. 

Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο Συνδέσεως πρέπει να αποφασίζει αν 3α αποκαταστήσει ή όχι την 
ουσία του σχετικού κανόνα μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας. 

Αν αποκατασταθεί η ουσία του εν λόγω κανόνα, τότε να συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν 
επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να επιστραφούν οι 
δασμοί που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως για τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θα έχουν 
εισαχθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1989. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σημείω<Γη t — Άρθρο ! και 2: 

Οι όροι «η Κοινότητα» ή «η Κύπρος» καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα τον κρατών μελών της Κοινότητος ή 
της Κύπρου. _ 

Τα πλοία που ευρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα περιλαμβανομένων και των πλοίωνερ/οστασίων επί των οποίων 
πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η κατεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα 
του εδάφους του κράτους στο οποίο ανήκουν, με την επιφύλαξη ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που διατυπώ
νονται στην επεξηγηματική σημείωση 4. 

Σημείωση 2 — Άρθρο Ι: 

Οι όροι του άρθρου 1, σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας καταγωγής, πρέπει να τηρούνται χωρίς διακοπή 
στην Κο·.νότητα ή στην Κύπρο. 

Αν καταγόμενα προϊόντα, που εξάγονται από την Κοινότητα ή την Κύπρο προς άλλη χώρα επιστραφούν σ' αυτήν, 
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές: 

— on τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, 
και 

— ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση τους 
σε καλή κατάσταση κατά το διάστημα που βρίσκονται στην εν λόγω χώρα. 

Σημείωση 3 — Άρθρο Ι: 

Για να καθορισθεί αν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή την Κύπρο, δεν ερευνάται αν τα ενεργειακά 
προϊόντα, οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύ
ματος αυτού κατάγονται ή μη από τρίτες χώρες. 

Σημείωση 4 — Άρθρο 2 σημείο ζ): 

Ο όρος «τα πλοία τους» εφαρμόζεται μόνο για τα πλοία: 

— τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή την Κύπρο, 

— τα οποία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κύπρου, 

— τα οποία ανήκουν κατά το ήμισυ τουλάχιστον σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Κύπρου 
ή σε εταιρεία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σε κράτος μέλος ή την Κύπρο, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, 
ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων 
είναι υπήκοοι των κρατών της Κοινότητας ή της Κύπρου και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές 
εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σε κράτη μέλη ή την 
Κύπρο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε υπηκόους των κρατών μελών ή της Κύπρου, 

— των οποίων όλοι οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι των κρατών και της Κύπρου, 

— και των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 <Vo τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών και 
της Κύπρου. 

Σημείωση 5 — Άρθρα 2 και 3: 

Ι. Η μονάδα προσδιορισμού για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το δεδομένο προϊόν που θεωρείται 
ως μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης που στηρίζεται στο «Εναρμονισμένο Σύστημα». 'Οσον 
αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων που κατατάσσονται βάσει του Γενικού Κανόνα 3, η μονάδα προσδιορι
σμού καθορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό" η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης 
στους συνδυασμούς των κλάσεων 63.08,32.06 και 96.05. 

Κατά συνέπεια: 

— όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από ομάδα ή σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα 
με τους όρους του Εναρμονισμένου Συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλο αποτελεί τη μονάδα προσ

διορισμού, 
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— όταν μια αποστολή αποτελείται από ένα αριΰμό ταυτόσημων προϊόντων που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος, κά9ε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρ
μογή των κανόνων καταγωγής* 

2. Όταν 6άσει του Γενικού Κανόνα 5 οι συσκευασίες κατατάσσονται μαζί με τα εμπορεύματα που περιέχουν, 
πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με τα εν λόγω εμπορεύματα για τον προσδιορισμό Γης καταγωγής. 

Σημείωση 6 — Άρθρο 3 παράγραφος Ι: 

Οι εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος III εφαρμόζονται επίσης, στις κατάλληλες περιπτώσεις σε όλα τα 
προϊόντα, που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες. ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο 
των ειδικών όρων που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος III και τα οποία υπόκεινται απλώς στον 
κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο Λρθρο 3 παράγρα<ρος Ι. 

Εηΐιβίωοη 7 — Άρθρο 4: 

Ως «τιμή εκ του εργοστασίου», νοείται η τιμή που καταβάλλεται στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, περιλαμβανομένης και της αξίας όλων των χρησιμοποι
ηθέντων προϊόντων. 

Ως «δασμολογητέα αξία» νοείται η αςια που καθορίζεται από τη σύμδαση περί δασμολογητέας αξίας των εμπορευ
μάτων που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται «το όρθρο 1 τα οποία εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής too 
παρόντος πρωτοκόλλου 

Δασμολογική κλάση 
ΕΣ 

ex 2707 

2709 
έως 
2715 

ex 2901 

ex 29C2 

ex 3403 

ex 34C4 

ex 3311 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος, από τα μη αρωματικά 
συστατικά, παρόμοια με ορυκτέλαια που παίρνονται με απόσταξη από πίσσες από λι
θάνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία, που αποστάζουν 65 Vo του όγκου τους μέχρι 250 °C (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα αποσταγμάτων του πετρελαίου και της δενζόλης), 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα 

Ορυκτέλαια και αποστάξεις τους. Ασφαλτούχες ύλες, ορυκτές παραφίνες 

Άκυκλοι υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα 

Κυκλανικοί και κυκλενικοί (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλοι, που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα 

Λιπαντικά παρασκευάσματα που περιέχουν λιγότερο από 70 ο/ο κατά βάρος λάδια από πε
τρέλαιο ή λάδια που παίρνονται από ασφαλτούχα αρυκτά 

Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο με βάση την παραφίνη, κεριά πετρελαίου, κεριά που 
παίρνονται από ασφαλ.τούχα αρϋκτά, από υπολείμματα παραφινών 

Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή 
ασφαλτούχων ορυκτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ 
Πίνακας κατεργασιών ή μεταποιήσεων στις οποίες θα υποβάλλονται οι μη καταγόμενες ύλες για να αποκτά το μετα

ποιημένο προϊόν το χαρακτήρα καταγωγής 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ " ' . 

Γενικά 
Σημείωση 1: *~ 

1.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχ3έν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός 
της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή 
των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ' αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο σύστημα. Για κά3ε ένδεφι που περι
λαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο 
αριδμός της πρώτης στήλης φέρει ένα «ex» αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το 
τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 

1.2. Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφα
λαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικοί"; όρους, ο 
σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του 
εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που 
είναι συγκεντρωμένες σ' αυτό. 

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

Σημείωση 2: 

2.1. Ο όρος «κατασκευή» καλύπτει κά3ε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της «συναρμο
λόγησης» ή ακόμη και τις ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και παράγραφο 3.5 στη συνέχεια. 

2.2. Ο όρος «ύλη» καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών, υλικών, στοιχείων, πρώτων υλών, υλικών, συνθετικών 
στοιχείων, μερών κλπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. 

2.3. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής. 

Σημείωση 3: 
3.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, ο κανόνας «της 

αλλαγής κλάσης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εφαρμόζεται σ' αυτές τις κλάσεις ή απο
σπάσματα κλάσεων. Αν ο όρος της «αλλαγής κλάσης» εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα 
οποία περυλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 

3.2. Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιού
μενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ' αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε ένα κανόνα στη στήλη 3 
εφαρμόζονται μόνο για τ  χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 

3.3. Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κά3ε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών 
που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση «κατασκευή από ύλες κά3ε κλάσης, συμπερι
λαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης . . .» σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με 
εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγρά
φεται στη στήλη 2 του πίνακα, μπορούν να χρησιμοποιούνται 

3.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απόκτησε το χαρακτήρα κατα
γωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του 
κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατα
σκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν 
στο οποίο είναι ενσωματωμένο. 

Πχ.: 
Ένας κινητήρας της κλάσης 84.07, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών 
που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 20 Ψο της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατα
σκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης 72.24. 
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Αν αυτό το ημιτελές προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου 
μύδρου, τότε το ημιτελές προϊόν που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο αποκτά την ιδιότητα του καταγό
μενου προϊόντος με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 72.24. Το 
ημιτελές αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας 
των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 34.07, 
χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημιτελές προϊόν, κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο 
που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη 
κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται. 

3.5. Ακόμη και αν τηρούνται, ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, 
το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 4. 

Σημείωση 4: 
4.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που 

απαιτείται. Από αυτό συνάγεται ότι η διενέργεια περισσοτέρων κατεργασιών ή μεταποιήσεων προσδίδει 
επίσης, το χαρακτήρα καταγωγής, και ότι αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω 
από αυτό το κατώφλι, δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη 
καταγόμενες· υλές που βρίσκονται σε ένα καθορισ"}ίένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η 
χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση 
τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται 

4.2. 'Οταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από 
μια ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς 
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. 
Π.χ: 
Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, και 
χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες 
και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μια ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο 
μαζί 
Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα, ένας περιορισμός αναφέρεται για μια όλη και άλλοι περιορισμοί για 
άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο νια τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί 
Π.χ: 
Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάνυσης της κλωστής, όπως και ο μηχα
νισμός του ζικζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανι
σμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ' αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ρ<:*τοιιττγανή. 

4.3. Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα, ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί από μία καθορισμένη 
ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της «ρύσης τους, δεν μπορούν 
να πληρούν τον κανόνα. 
Π*: 
Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, 
δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παρά
γονται από δημητριακά. 
Π.χ.: 
Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος 
αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνο από μη καταγόμενα νήματα, τότε δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα — ακόμη και αν αποδεικνύεται ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν 
μπορούν κανονικά να κατασκευάζονται «πό νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμο
ποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, 
δηλαδή σε κατάσταση ινών. 
Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα υφαντουργικά. 

4.4. Αν προβλέπονται σ' έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγό
μενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η 
μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψη
λότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα 
οποία προβλέπονται για ορισμένα προϊόντα, λόγω Των διατάξεων αυτών. 

Υφζννονογικά προϊό-ντζ 
Σημείωση 5: 

5.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθε
τικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, 
περιλαμβανομένων των απορριμμάτων, και εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει 
ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν 
όμως νηματοποιηθεί. 
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5.2. Ο όρος ν φυσικές ίνες» καλύπτει ης χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) της κλάσης 

05.03, το μετάςι των κλάσεων 50.02 και 50.03, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις 
χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 51.0! έως 51.05. τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 52.01 έως 52.03 και τις 
άλλες Ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 53.01 έως 53.05. 

5.3. Οι όροι «ιφαντικοί πολτοί», «χημικές ουσίες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού') που 
χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 
που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή 
ινών από χαρτί. ~ 

5.4. 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 55.01 έως 55.07. 

Σημείακτη 6 

6.1. Για τα σύμμικτα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον 
πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται για τις διάφορες υφαντουργικές ύλες όασης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των όταν, 
στο σύνολο τους, αντιπροσωπεύουν 10": Ό ή λιγότερο του συνολικού βάρους ό).ων των υφαντουργικών υλών 
βάσης του χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις παρακάτω σημειώσεις 6.3 και 6.4). 

6.2. Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή 
περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης, ανεςάρτητα από τη συμμετοχή τους στο προϊόν. 
Οι υφαντικές ύλες βάσης είναι οι ακόλΰυ3ες: 
— Μετάςι, 
— Μαλλί, 
— Χοντροειδείς τρίχες, 
— Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 
— Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), 
— Βαμβάκι, 
— Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού, 
— Λινάρι, 
— Κάνναβι, 
— Γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλος, 
— Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agive, 
— Κοκοφοίνικα, άβακα ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, 
— Συνθετικές ίνες συνεχείς, 
— Τεχνητές ίνες συνεχείς, 
— Συν$ετικές ίνες μη συνεχείς, 
— Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, 
Π.χ.: 
Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται απόίνες από βαμβάκι και από συνδετικές ίνες μη συνεχείς, 
είναι ένα νήμα σύμμικτο. Επομένως, μη καταγόμενες ύλες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες κατα
γωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 °/ό κατά βάρος νήματος. 
Π.χ.: 
Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί και από συνθετικές ίνες 
μη συνεχείς, είναι ένα ύφασμα σύμμικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών 
των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 Q'b κατά 
βάρος νήματος, 

Π Ζ·-

Μία φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλώσης 58.02 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι και από 
ένα ύφασμα από βαμβάκι, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι 
αυτό το ίδιο ένα σύμμικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από δύο ή περισσότερες διαφορετικές υφαντικές ύλες 
βάσης ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι κι αυτά σύμμιχτα, 
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Π.χ.: 
Αν η ίδια φουντωτή υφειντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι και από ίνα σννΓετικό 
ύφασμα, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλε; 
ίαση;. 

Ένα; τάπητα; φουντωτός, κατασκεκυμένο; με τεχνητά νήματα και \ήματο από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα 
από γιούτα, είναι ένα σνμμικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις υφαντικέ; ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες 
οι οποίες χρησιμοποιούνται οε ένα στάδιο τη; κατασκευή; πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται 
από τον κανόνα, μπορούν ,α χρησιμοποιούνται υπό τον όρο or. to ολικό ιοις βάρος δεν υπερβαίνει 10 ,;ο του 
βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα, to υπόθεμα από γιούτα ή και τα νήματα 
από βαμβάκι μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι 
βάρους. 

6.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν κνήματα από πολυουρεΟάνη που φέρουν κατά διαστήματα 
εύκαμπτα τμήματα από πολυαι9έρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η εξαίρεση είναι 20 *Ό όσον 
αφορά τα νήματα. 

6.4. Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μια ψυχή που αποτελείται, είτε από μια λεπτή λουρίδα 
. αργυλίου, είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργΟ.ίου, φάρδους που δεν υπερ

βαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματοδεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από π/Λατικές ύλες, η 
εξαίρεση αυτή είναι 30 Ψο όσον αφορά τη ψυχή αυτή. 

Σημείωση 7 

7.1. Γιο τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που 
παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ενδύσεως από 
υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα γιη το σχετικό έτοιμο 
προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το ΙΟ11* του ολικού 
βάρους των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν. 

Τα είδη στολισμού, και τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης είναι εκείνα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 
έως 63. Οι φόδρες και οι εσωτερικές επενδύσεις δεν πρέπει να 3εωρούνται σαν είδη στολισμού ή συμπληρωμα

τικά είδη ένδισης. 

7.2. Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία 
περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόμη και αν δεν 
καλύπτονται από τη σημείωση 4.3. 

7.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης 
ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να 
χρησιμοποιούνται ελεύΰερα όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 
3 του πίνακα. 

Π.χ.: 
Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα ειδικό είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά 
δεν μπορούν να κατασκευασθούν από υφαντικές ύλες. 

7.4. Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών 
ένδυσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσω

ματώνονται. 

Δασμολογική <Μση 
ΕΧ 

(Ι) 

0201 

0202 

0206 

0210 

0302 έως 
0305 

Περιγραφή του προϊόντος 

(2) 

Κρέατα βοοειδών, νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη 

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιρο
ειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή 
μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατι
σμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια 
και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφα
γίων 

Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά 

Επεξεργασία ή μεταποίηση α\ μη καταγόμτνΊ·ν υλών 
η οποία π,νκόίδει ιο χαρακτήρα του καταγόμενο1.1 κροΐόπος 

(3) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το 
κατεψυγμένο κρέας βοοειδών τη; κλάσης 0202 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το 
κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψίξη ή κατεψυγ'ΐένο 
της κλάσης 0201 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάση; με εξαίρ.;ση το 
ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάση:, με εξαίρεση το 
κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 
έως 0206 και 020S, και τα συκώτια πουλερικών ττ:ς κλάσης 
0207 

Κατασκευή Kcta την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη οταγόμίν;; 
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(I) 

• 0402, 
0404 έως 
0406 

0403 

0408. 

ex 0502 

ex 0506 

0710 έως 
0713 

ex 0710 

ex 0711 

0811 

0812 

0813 

0814 

C) 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Βουτίρόγαλα .τηγμένο γάλα <αι πηγμένη κρέμα, για
ούρτι, κτον και fi/j.i γάλατα και κρέμες που έχουν 
υποστεί ζύμωση ή έχο'.ν καταστεί C:IV*L, έστω >τΊ»συ
μ..·..οωμένι.; ή με .μοτΐήκη ζάχαρη; 1 άλλων νλυκα

. νικών, ή αρωματισμένα ή με προσΟ'Λ" .ρυούτων ή κα
κάο 

Α.υγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι ιιυγών, 
νωπά, αποξηραμένα, βιασμένα στο \εοό ή 3τον ατμό, 
μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλάος διατηρημένα, 
έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή ά*.·.ων γλυκαντικών 

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες 

Ακατέργαστα κόκκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων 

Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, 
προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλά
σεων ex 07.10, ex 07.1 i για τα οποία οι ισχύοντες κανό
νες εκτίθενται παρακάτω 

Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή 
βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο 

Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή 
βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 

— Με προσ3ήκη ζάχαρης 

— Άλλα 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με 
διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 3ειωμενο νερό ή σε 
νερό στο οποίο έχουν προστεδεί άλλες ουσίες που 
χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η δια
τήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην 
κατάσταση που βρίσκονται 

Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 08.01 μέχρι 08.06. Μείγματα αποξερα
μένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του 
κεφαλαίου αυτού 

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περι
λαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμέ
νες σε άλμη ή σε 3ειωμένο νερό ή σε άλλα συντη
ρητικά διαλύματα. 

'■'> 

Κιιτασκενή από Ολες οποιανδήποτε κλάτεων. με εξαίρεση 
τα γάλα <f:i την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 

Κατασκευή στην οποία: 

— όλες οι χρησιμοπο·.ι>>"ι.·:νες ύλες του κ&.νιλαίου 4 πρέπει 
ήδη να είναι καταγόμενες. 

— όλοι Οι χρησιμοποιούμενοι Φρουτοχι.μοί (εκτός των 
χυμών ανανά, κίτρου και Gripel'mii) r>; κ/ώσης 2C09 
πρέπει να είναι καταγόμενο·, και 

— η αξία οποιασδήποτε ,λης του κεφαλαίου 17 που χρησι
μοποιείται δεν υπερβαίνει το 01ο της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση 
τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή κατά την οποία ύλες οι χρησιμοποιούμενες φυ
τικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό 
καλαμπόκι 

Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό 
καλαμπόκι 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών ίου κε
φαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% 
της εργοστασιακής τιμής too προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα 
φρούτα και καρποί πρέπει να είνοι ήδη καταγόμενοι 

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα 
φρούτα και καρποί πρέπη να είναι ήδη καταγόμενοι 

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα 
φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 

Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι 
καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 
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(Ι) 

ex Κεφαλαίου 11 

?x 1106 

150] 

150! 

1502 

1504 

ex 1505 

1506 

tx 1507 έως 
1515 

ι ϊ> ί t3> 

Προϊόντα αλευροποιίας' δύνη, άμυλα κά3ε είδους, 
ινουλίνη, νλο··τένη, Εκής εκείνων της κλάσης tx 11.0ό 

Άλευρα και σιμιγδάλιε απο αποξηραμένα και απο
φλοιωμένα όσπρια Γη; κλάσης 0713 

Γΰμαλάκ^. φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμέςρητίνες και 
βάλσαμα 

Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindoux·. Άλλα χοι
ρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με 
πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών 

— Λίπη από κόκκαλα ή απορρίμματα 

— Άλλα 

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργα
στα (ςίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξά
γονται με τη βοήθεια διαλυτών 

— Λίπη από κόκκαλα ή απορρίμματα 

— 'Αλλα 

Λίπη και έλαια και τα «/.άσματα τους, ψαριών ή θα
λασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικός μετασχηματισμένα: 

— Στερεά κλ.άσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια 
θαλάσσιων θηλαστικών 

— Άλλα 

Διυλισμένη λανολίνη 

Άλλα λίπη και έλαια ζωικά κα: τα κλάσματα τους, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα
τισμένα 

— Στερεά κλάσματα 

— Άλλα 

Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματα τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 

— Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jojoba 

Κατασκειή κατά την οποία όλα τα χρησωο ποιοι μένα 
δημητριακά, ρίζες και βολόυί της κλ/ισης 0714 ή τα φρούτα 
ρέπει να είναι ήόη καταγόμενα 

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0703 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της 
κλάσης 150 i που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 Η 
της εργοστασιακής τιμής ιου προϊόντος 

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

Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων 
χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα 
παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κ/.άσης 0207 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων 
της κλάση; 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από νόκκαλα της 
κλάσης 0506 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλ.άση;, συμπεριλαμ
βανομένων και των άλλων υλών της κ/ώσης 1504 

Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές 
ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήόη καταγόμε
νες 

Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 

Κατασκευή από ι λες οποιασδήποτε κλάσ;, συμπεριλαμ
βανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 150" 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είνι:ι ήδη καταγό
μενες 

Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1707 έως ·515 
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ex 1517 

ex 1519 
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1602 

1603 

1604 

1605 

ex 1701 

1702 

ex 1703 

1704 
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— 'Αλλα εκτός: 

— του λαδιού Tung, του κεριού M>rici <ci του κεριού 
Ιαπωνίας 

— εκείνων για τεχνική η βιομηχανική χρήση, εκτός 
από την παρασκευή προϊόντων αν>;ώπινης δια
τροφής __ 

Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη ,^ι :<ζ κλάσματα 
τους, επανεστεροποιημίνα, testa} και εξευγενισμένα 
αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλά
σεων 1707 έως 1515 

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως 
τεχνητοί κηροί 

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από 
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευά
σματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά 

Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παρα
προϊόντα σφαγίων ή αίμα 

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινο
ειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλον ασπόν
δυλων υδροβίων 

Παρασκευασμένα ή διατηρημένα yapia. Χαβιάρι και 
τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από 
αυγά ψαριού (') 

Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και 
χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, 
αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών 

Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, 
η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόςη), 
χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από 
ζάχαρη χ»ρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ου
σιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγ· 
μένα με φυσικό μελί Ζάχαρα και μελάσες, καρα
μελωμένα 

— Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη 

— Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ου
σιών 

— Άλλα 

Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύ
λιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ου
σίες 

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμ
βάνεται και η λευκή σοκολάτα) 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυ
τικές ύλες ρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή ..'ΐτά την οπούι όλες οι χρησιμοποιούμενες φυ
τικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φν 
τικές ύλες ρρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή από ύ>ες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμ
βανομένων των λιπαρών οζέων της κλάσης 1519 

Κατησκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 

Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 

Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου Γ πάντως όλα τα 
χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα 

Κατασκευή κατά την οποία όλα το χρησιμοποιούμενα ψά
ρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μα
λακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να 
είναι ήδη καταγόμενα 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των υλών του κε
φαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμ
βανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 
Κατασκευή κατ& την οποία η α^ία όλων των υλών του κε
φαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 *Ό 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των υλών του κε
φαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 V» 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με 
την προϋπόθεση ότι η αςία όλων των υλών του κεφαλαίου 
17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Ψο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 
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Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 
περιέχουν κακάο 

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από 
αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κα.;ε είδους ή εκχυλίσματα 
βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σϊ 
αναλογία κατώτίρη του 50'Ό κατά Λάρος και δεν κα
τονομάζομαι ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευ
άσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0101 
μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέ
χουν σε ιιναλογία κατώτερη του ΙΟ*"» κατά βάρος και 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

— Εκχύλισμα δύνης 

— 'Αλλα 

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα 
(με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευα
σμένα όπως ια σαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, 
Gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι 
(κουςκους), έστω και καρασχενασμένο 

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα 
από άμυλα, με μορφή νιφάδων, 3ρόμίων στρογγυλών, 
σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: 

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με 
διόγκωση ή φρύςη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κόρν
φλέκς). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκ
κους, προφημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: 

— που δεν περιέχουν κακάο 

— που περιέχουν κακάο 

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτο
ποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάνου
λες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται νια 'ράρ
μακκ, αζομοσφραγϊδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή 

Λαχανικά, καρποί και 'φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυιών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή 
οξικό οξύ 

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς 
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

Μανιτάρια και τρούφες. παρασκευασμένα η διατηρη
μένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ: 

(3) 

Κατασκευή κατά την οποία όλες Όι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με 
την προϋπόθεση ότι η αξία όλων τα;ν υλών του κεφαλαίου 
17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 °Ί) της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

\ . 

Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύ/.ες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με 
την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 
17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 <!Ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα 
δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας τα παρα
προϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια 
πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το 
άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και άλευρα 
(εκτός από το καλαμπόκι ><Zea Indurau» και το 
σκληρό σιτάρι καΰάς και τα παράγωγα τους) θα πρέπει 
να έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία, και 

— οι ύλ.ες του κεφαλαίου ! 7 που χρησιμοποιούνται δεν 3α 
πρέπει να υπερβαίνουν το 30 ■'•■Ό της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται •.ττην κλάση Ι8Π6, 
με την προϋπόθεση όν. η αξία όλων τιον υλών του κεφα
λαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Ψο της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση 
τις ύλες του κεφαλαίου ί 1 

Κατασκευή κατά την οοία όλα ·,α χρησιμοποιούμενα λα
χανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγό
μενα 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή κατά την οποία όλα :α χρησιμοποιούμενα μα
νιτάρια και τρουφες πρέπει 'α είναι ήδη καταγόμενα 
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'Α/Λα λαχανικά .παρασκευασμένα και διατηρημένα αλ
λιώς ncpo μ£ ςώι ή ΐξ'.κό οξύ, κατεψυγμένα ή μη 

Καρποί και ορούτα, φλούδες \αρπών <r.i φρούτων και 
άλλα μέρη ■'·>νίών. ζ·_ιχαρό:τη<τα στραγγισμένα, με 
στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση 

Π.υκά κουταλιού, ζίλέδες, μαρμελάδες, πολτοί <ct πά
στες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βρά
σιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκα
ντικών 

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλ
λιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης η άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, 
που 5εν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 

— Φρούτα και ξηροί καρποί, ΐιιρασκΕυασμένα όχι με 
ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, ..ου δεν περιέχουν 
πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα 

— Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν τρόσθετη ζάχαρη 
ούτε οινόπνευμα 

— Αλλα 

Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μού
στου σταφυλιών χωρίς προσδήκη αλκοόλης, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυ
κνώματα και αποστάγματα αυτού 

— Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρ
τύματα και καρυκεύματα 

— Παρασκευασμένη μαυστάρδα 

— Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών 

— Σύν·9ετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής 

Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη 
χρωστικών ουσιών 

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή 
τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωμα
τισμένα. Πάγος και χιόνι 

(3) 

Κατασκευή κατά την οτοία όλα τα χρησιμοποιούμενα λα
χανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κε
φαλαίου 17 του χρησιμοποιούνται δεν υπέρβαινα to 30 *Ό 
της εργοστασιακής τιμή; του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κε
φαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται 5εν ι.περβαίνει το 30 Η 
της εργοστασιακής τιμής ίου προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία ό>Λ τα χρησιμοποιούμενα 
φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων 
καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 
και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 
60 <Μ> της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλχς υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με 
την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 
17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 *'β της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, 
με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφα
λαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 <Μ) 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο 
πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. 
Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια 
σιναπιοϋ ή παρασκευασμένη μουστάρδα 

Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση 
τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλά
σεων 2002 έως 2005 

Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην 
οποία 3α κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη 
μορφή του 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κε
φαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 <Μ> 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα 
νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 
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ex 25 i 5 

ex 2516 

ex 2513 

U) 

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται κ.:: :α μεταλλικά 
και -α αεριούχα νερά, με προσθήκη ξάχ'υης ή άλλων 
γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη άλκϋο
λούχα ποτά. με εξαίρεση τους χυμοί; ·>;·ουτων ή λαχα
νικών της κλάσης 2009 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, περυλί.'μ£<;νομένων ναι 
των ενισχυμένων κρασιών, κα; μούστε; από σταφύλια 
με προσθήκη αλκοόλης 

Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουρίες από στα
φύλια: 

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταούλια αρωμα
τισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες' αιθυλική αλ
\οόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετου<τ.ωμένα ή όχ·.' 
οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά' σύν
θετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα 
για την παρασκευή ποτών ξίδι 

Ουίσια με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50 *ο κατ' όγκο 

Κατάλοιπα της παραγωγή; αμύλου από καλαμπόκι 
(εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), πε
ριεκτικότητας σε πρωτείνες ανώτερης τον 40 ·ν> κατά 
όάρος ξηρού προϊόντος 

Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της 
εξαγωγής ελαιολάδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω 
του 3 ίο 

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται νια τη δια
τροφή των ζώων 

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται ναι εκείνα με κομ
μένα τα άκρα), nobpuKia κα; τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα :oy :·:απνού 

Καπνός για κάπνισμα 

Γρανίτης φι σικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με 
άνθρακα, κεκαΟαρισμένος, θρυμματισμένος 

Μάρμαρα τετράγωνα ή αραλληλύγραμμ;! κομμένα με 
πριόνι ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μΐγιλιτερου των 25 
εκατοστών 

Γρανίτης, πορφυρίτη·:, βασάλτης. ψ«μμ;της και άλλες 
πέτρες νια πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομ
μένα σε παραλληλόγραμμη, με πριόνισμα ή άλλ.0 
τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτεροι* των 25 cm 

Πυρωμένος δολομίτης 

(3> 

Κατασκευή κατά την oroia όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται τ»ε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, αε 
την προϋπόίεση ότι η αξία όλων των υλών τα κεφαλαίου 
17 που χρησιμοποιούντα; δεν υπερ<ν:ίνε·. :ο 30 ■*<> της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος και or. όλοι οι χρησιμο
ποιούμενοι ορουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου 
KCtt grspefr.iii) ρέπει κι είναι η5η καταγόμενοι 

Κατασκευή από άθλους μούστους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποϊβ κλάσης, με εξαίρεση 
τα τταφύλια και κά'3ε παράγωγο τους 

Κατασκευή κατά τη" οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 15 °>ο της πμης εργοστασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποίο όλο to χρησιμοποιούμενο κα
λαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 

Κατασκευή κα^Ί την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα 
δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας η γάλα, πρέπει να 
ίϊναι ήδη καταγόμενα 

Κατασκευή «ατά την orcsa 0 70 °.i> του δάρους καπνού ή 
των απορριμμάτων καττνυύ, της κλάσης 2401 πρέπει να 
είναι ήδη καταγωγής 

Καταακευή κατά την οποία το 70 *ο του βάρους τοη ακα
τέργαστου καπνού ή τ·':)ν ιιπορριιιμάτων καπνού, της 
κλάσης 24ι)Ι, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής 

Εμπλουτισμός της Λίριεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρι
σμός και .'ίρυμματισμός ιου ακατέργαστου κρυσταλλικού 
γραοίτου 

Κοπή, με πριόνισμα ή άλλο :ρόπο. μάρμαρου ιακόμη και 
ήδη κομμένουί πάχους μεγαλύτερου των 25 cm 

Κοπή. με πριονισμό ή άλλο ιρόπο, πέτρας {ακόμη ναι να 
έχει ήδη κοπεί) πάχο·.·: ^ίγίιλύτερου :ων 25 cm 

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη 
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Αλετμ/Γ.ο CIV:»I>I:<L(CO μαγνήσιο ρι,σικο (μαννησίτης) σε 
κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, 
έστω ναι καθαρό, άλλο από μαγνησία .'.υυ 'ΐποκτήΟηκϊ 
με τήξη ή ταρωμένη αδρανής μο'Λ'ησία (ορυγμένη) 

Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική 

Φυσικές ίνες αμιάντου 

Μαρμαρυγίες σε σκόνη 

Χρωστικοί γαίαι εψημμέναι ή αλεσμένα! 

Προϊόντα στα οποία τα αρωματικά σιστατιχά υπερι
σχύουν κατά 6άρος από τα μη αρωματικά, προϊόντα 
που είναι ανάλογα των ορυκτελαίων <m άλλων προϊ
όντων που προέρχονται από την απόσταξη, σε υψηλή 
Οεομοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που απο
στάζουν 65 Vo ή περισσότερο του όγκου τους στους 
250 °C (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποσταγμάτων 
πετρελαίου και βενζόλης), για να χρησιμοποιηθούν σαν 
καύσιμα 

Ορυκτά έλαια και προϊόντα ττ,ς απόσταξες αυτών. 
Ασφαλτώδεις ύλαι. Κηροί ορυκτοί 

Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις 
πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών 
στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 
και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται 
παρακάτω 

Τριοςείδ',ον θείου 

θειικό αργίλιο 

Οργανικά χημικά, εξαιρουιιένων ίων προϊόντων των 
κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915 ex 2932, 2933 
και 2934, για τα οποία οι κανόνες εκτί3ενται παρα
κάτω 

Υδρογονάν^ακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν 
σαν καύσιμα 

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαί
ρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, 
προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα 

Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αι3α
νόλης ή γλυκερόλης 

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυ
ορίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και ι;περοξέα τους. 
Τα αλογονωμένα, σονλφονωμένα, νιτρομένα και νιτρο
δωμένα παράγωγα τους 

— Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφυνω
μενα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
Ολες τρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη 
του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται 
φυσικό αν3ρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών Λεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 °Ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Π''.ρ»:σκενάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου 

Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία 

Πύρ'̂ ση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών 

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονταν στην ίοια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 '/ο της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Παρασκευή αϊτό διοξείδιο 3είου 

Κατασκευή κατά την οποία η <ΰ,\α όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση δια<ρορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 r*'i της εργοστασιακής 
τιμής που προϊόντος 

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλ,άοτις (συμπεριλαμ
βανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκο
ξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 <Vo της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η 
αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρη
σιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 ν<> της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης. Εντούτοις, η 
αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποι
ούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστα
σιακής τιμής του προϊόντος 
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(l) 

ex 2932 
(ονήχεια) 

2933 

2934 

ex κεφάλαιο 30 

3002 

(2) 

— Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και 
το αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και 
νιτροδωμένα παράγωγα τους 

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. 
Οξέα νυυκλεϊνικά και τα άλατα τους 

Άλλες ενώσεις ετεροκνκλικές 

Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός τον προϊόντων των 
κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες 
εκτίθενται παρακάτω 

Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για 
θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. 
Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποι
ηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, 
τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση πς 
ζύμες και παρόμοια προϊόντα: 

— Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα 
συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές 
ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊ
όντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρου
σιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

— Άλλα: 

— Αίμα ανθρώπων. 

— Αίμα ζώων παρασκευασμένο για Θεραπευτικές ή 
προφυλακτικές χρήσεις 

— Συστατικά αίματος εκτός από ορούς
 αιγλοβίνη 

και ορός γλοβουλίνης 

— Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης 

— 'Αλλα 

(3) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης. Εντούτοις, η 
αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 KCI 2933 που χρη
σιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 Ίο της Εργο
στασιακής τιμής ου προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλώση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλώση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 »ο της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενε; 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία ιούς δεν υπερβαίνει το 20 %'α της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης με εξαίρεση τις 
ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπο
ρούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Ί·ο της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις 
ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή απο
ρούν £πίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι 
η αξ,ία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση ης 
ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπο
ρούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 ΐ'ο της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώση; με εξαίρεση τις 
ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπο
ρούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 'Ή της εργοστάσιοκής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης με εξαίρεση τις 
ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπο
ρούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις 
ύλες της κλώσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπο
ρούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 ΨΌ της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 
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Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντυν 
βάνονται στις κλάσεις 3002, 30455 η X''t>) 

Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα Γης κλάσης ex 3105 για 
τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρ<:«;άτω 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περνούν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο <αι καλ;ο. 'Αλλα 
λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αϊτού που παρου
σιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια .ϊχήματα, είτε σε 
συσκευασίες με μεικτό δάρος «ου δεν υπερβαίνει τα 10 
kg από τα οποία εξαιρούνται τα: 
— Νιτρικό νάτριο 
— Κυαναμίόη του ασβεστίου 
— Θειικό κάλιο 
— Θειικό καλιομαγνήσιο 

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα 
παράγωγα τους, χρωστικές ύλες, χρ<Λ3τικά οργανικά 
και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, 
στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 
3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται 
παρακάτω 

Ταννίνες και τα άλατα, αι3έρες, εστέρες και άλλα 
παράγωγα τους 

Χρωστικές ουσίες. Παρασκευάσματα ου αναφέρονται 
στη σημείωση 3 του κειραλαίου αυτού με δάση τις χρω
στικές ουσίες (') 

Αιδέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματο
ποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυ
ντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα υπαγόμενα 
στην κλάση 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται 
παρακάτω 

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περι
λαμβάνονται και εκείνα με την ονομαΐία «τηγμένα».ή 
«απόλυτα*. Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθέ
ριων ελαίων σε λίπη σταϊερά λάδια, κεριά ή ανάλογες 
ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότηση, 
τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης 
των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά 
και νεοτικά διαλείματα αι3ερίων ελαίων 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— Η ιιςία όλων των χρησιμοποιούμενων υ>ών δεν υπερ

βαίνει το 50 ο-Ό της ίρνοστασιακής τιμής του προϊόντος, 
και 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 
κλάση διαφορετική aro εκείνη του προϊόντος. Εντού
τοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3ΰ04 
μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει ro 20">·'ο της εργο
στασιακής αξίας του ?.ρυϊύ.τος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική η·ό εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μ..ορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει to 20 "'ο της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 *Ό της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντού
τοις, ύ^ες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιη
θούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 "/ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξύχ τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση 
τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205" πάντως, οι 
ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό 
την προϋπόθεση on η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμιηοιοϋνται με την προϋπόθεση 
on η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Ψο της εργοστασιακής 
πμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμ
βανομένων των υλών διαφυρεηκής ομάδας (') της εν λόγω 
κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της 
αυτής ομάδας υπό τον όρο on η αξία τους δεν υπερβαίνει 
το 20 <V'o της εργοστασιακής αμής του προϊόντος 

(') Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 λέει 6η τα πιφαακειΛτμβτα ·ΤιΆ είναι :ων αικων mm χρησιμοποιούνται για το χρωμαησμδ κά9ε ύλης ή ,του τφοορίζονται 
ουσιαστικά στην «ηροβκευή χρω<ττυών :·.αρασκει<ΐ(τμάτων. με rrv ..ροϋίό3εση 6η δεν περιλίΐμ6άνυνται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. 

(!) «Ομαόα» θεωρείται <άΟε τμήμα της επικοταλίοας .του διαχωρίζεται ιπό to υπόλοιπο τμήμα της με αν» τελεία. 
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α> 
Σαπούνια, οργανικέ; ουρίες επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευά
σματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, 
προϊόντα συντήρησης/κεριά και παρόμοια είδη, 
πολτοί για προελάσμαα, κερί νια την οδοντοτεχνική 
και συνΰέσεις για την οδοντοτεχνική με ίαση to γύψο 
με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων « 3403 και 3404, για 
τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω 

Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν σαν 
βασικά σνστατικά 70 41) ή περισσότερο κατά δάρος 
λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτούχο ορυκτό 

Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο: 

— Με δάση την παραφίνη, τους κηρούς πετρελαίου ή 
ασφαλτούχων ορυκτών, μαλακός κηρός ή πλακώδης 
κηρός 

— Άλλα 

Λευκωματώδεις όλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με 
εξαίρεση τις κλάσεις 3505 και ex 3507 για ης οποίες οι 
κανόνες αναφέρονται παρακάτω 

Δεξτρίνη <αι άλλα τροποποιημένα άμυλα κά9ε είδους 
(χχ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα 
κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κά3ε είδους, τη 
δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κά9ε είδους 

— Αι3έρες και εστέρες αμύλου 

— Άλλα 

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Πυρίτιδες και εκρη<τικές ύλες, είδη πυροτεχνίας 
σπίρτα, πυροφονικά κράματα, εύφλεκτες ύλες 

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαί
ρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704 για τα 
οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η <ΐςϊα τους 5εν υπερβαίνει το 20<Vi> της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση: 
— υδρογονομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της 

κλάσης 1516 
— λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές 

λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519 
— ύλες της κλάσης 3404 
Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται 
εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστα
σιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία.όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής 
τιμήο του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμ
βανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση 
τις ύλες της κλάσης 1108 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 ίο της εργο
στασιακής ημής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Ωστόσο, ύ>^ς που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υίερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόν τ;3ς 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 <*ό της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 
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U) 

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαι
σθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί ττο φως (παρ
θένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρά, χαρτόνι» ή 
υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επ·.οά\ειες στιγμι
αίας εμφάνισης και εκτύπωσης ααισΟητοποιημίνε;, 
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε 
γεμιστήρες 

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν 
έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες 
εκτός από χαρτί, χαρ:όνα ή υφαντικά. Ταινίίς φωτο
γραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε 
κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτε3εί 
στο φως (παρθένες) 

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτο
γραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν 
εμφανιστεί 

Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που 
κατατάσσονται στις κλάσεις ex 380!, ex 3SC3, ex 3805, 
ex 3806, ex 3807, 380S μέχρι 3314, 3818 μέχρι 3S20, 3822 
και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρα
κάτω: 

Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημι
κολλοειδής γραφίτης. Ανθρακϋύχοι πολτοί γ;α ηλε
κτρόδια 

Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με 
αναλογία πάνω από 30 <V'b κατά βάρος σε γραφίτη 
με ορυκτέλαια 

Ταλλέλαιον ανακαθορισμένο 

Αιθέριον έλαιον που προκύπτει από την κατεργασία 
των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτο
μάζας, καθαρισμένο 

Γόμες — εστέρες 

Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος) 

Ανάμεικτα χημικά προϊόντα: 
— Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, 

που περιλαμβάνουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλ
τούχων ορυκτών της κλάσης 3811 

Τα ακόλουθα της κλάσης 3823: 
— Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή 

πυρήνες χυτηρίου με δάση προϊόντα φυσικών 
ρυτινών 

— Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα 
και οι εστέρες τους 

— Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 
— Σουλφονκά παράγωγα του πετρελαίου, εξαι

ρέσει των σουλφονικών παραγώγων ωυ πετρε
λαίου των μετάλλον των αλκαλίων, του αμμω
νίου ή των αιθανολαμινών σουλφονικά οξέα 
ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφα
νικών και των αλάτων τους 

— Ιοντοανταλλακτικά 
— Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του 

κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλε
κτρικές λάμπες 

— Οξείδια του σιδήρου μετ' αλκαλίων προς καθο
ρισμό των αερίων 

Κατασκευή κατά την οοία όλες οι χρΓτ.μοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλάσης 
3702 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 
3701 και 3702 

Κατασκευή κατά την όποια όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική α*° τις κλά
σεις 3701, 3702, 3703 και 3704 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούίοις οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδνο 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την Γροϋπόθεση 
ότι η οξία τους δεν υπερβαίνει το 20 <V<i της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων τον υλών που 
χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 "V? της εργοστα
σιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η 
αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποι
ούνται δεν υπερβαίνει το 20<Vii της εργοστασιακής τ.μής 
του προϊόντος 

Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου 

Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον 
εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προ
κύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διοειώδη άλατα 
προς παρασκευή χαρτομάζας 

Παρασκευή από ρυτινικά οξέα 

Απόσταξη ξυλοπίσσας 

Τα εν λόγω προϊόντα περυλαμβάνονται στο παράρτημα II 

Κατασκευή κατά την οποίο όλες ο χρησιμοποιούμενες ύλες 
κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική aro εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια 
κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση 
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει to 20 Vo της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 



1468 

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

• Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα 
στο νερό και εστέρες τους 

• Ζυμίλαια και ορυκτέλαια 
■ Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά 

ανιόντα 
■ Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω χα: 

με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα 

— 'Αλλα 

Πλαστικά σε αρχικές μορφές, απορρίμματα από πλα
στικά: 
— Προϊόντα προσθήκης και ομοπολυμερισμού 

— Άλλα 

Ημικατασκευάσματα από πλαστικά: 
— Επίπεδα προϊόντα που έχουν υποστεί περισσότερη 

επεξεργασία από επιφανειακή μόνο εξεργασία ή 
έχουν κοπεί σε σχήμα άλλο από παραλληλό
γραμμο' άλλα προϊόντα με περισσότερη επεξερ
γασία από επιφανειακή 

— Άλλα: 

— Προϊόντα προσθήκης και ομοπολυμερισμού 

Τεχνουργήματα από πλαστικό 

Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ γιά σόλες 
υποδημάτων 

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε 
αρχικές μοριρές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχε'.ρισμέια, από καου
τσούκ. Επίσ'ντρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώ
τρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται 
και να ςανατοποΟετούνται, και εσωτερικές προστατευ
τικές ταινίες ελαστικών (τιράντες; cr.o καουτσούκ 

Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ 

Κατασκευή κατά την οπού: η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν υπτρβαί.τ.ι to 50 *Ό της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία όλων των χρτ,σ.μοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 <V'o της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, 
και 

— η αξία κά3ε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 39 
δεν υπερβαίνει το 2 0 ' ■> της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος (') 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιού
μενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 Ψ» της 
εργοστασιακής τιμής του ροϊόντος (') 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των υλών του κεφα
λαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 >Ό της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (') 

Κατασκευή κατά την οποώ: 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 <Μ> της εργιχττασιακης τιμής του προϊόντος, 
και 

— η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 
δεν υπερβαίνει το 20'*} της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος (') 

Κατασκενή κατά την οποία η αξία κάθε ύλης του κεφα
λαίου 39 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 20 ί'ο της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (') 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 <Vo της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Ελαση ερρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50 *ο της εργοστα
σιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση ης 
ύλες των κλάσεων 10! Ι ή 4012 

Κατασκευή από σκληριμί.ο καουτσούκ 

(') Στην χερϋιτωοη προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες του κατατάσσονται toco στις κλάσεις 3901 ίως 3906, αφενός, όσο και στ.ς κλάσεις 3907 έας 391!, ιψ£:έρου, ο 
περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών ,του υκερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. 
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Πρόβειο δέρματα αποψιλωμένα 

Λέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα 
αέριιατα που περιλαιιβάνονται στις κλάσεις 4108 και 
4109 

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. 
Δέρματα επιμεταλλωμένα 

Δεψασμένα ή <α αργασμένα γουνοδέρματα που έχουν 
συναρμολογηθεί: 
— Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί <αι παρόμοιες 

μορφές 

Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα 

Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη 

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομ
μένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό 
αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα .6 aim 

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύ
στρωτα αντικολλητά (κόντραπλακέ) πάχους όχι μεγα
λύτερου των 6 mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη 
ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελα
φρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που 
δεν υπερβαίνει τα 6 mm 

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες 
και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με 
καθορισμένη μορφή (με εξοχέςγλωσσίδια, αυλάκια, 
εντομές, πλαγιοτομες, αρμούς σε «ν*» γλυφές, στρογγυ
λεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος ιιιας ή περισσο
τέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και 
πλανισμένη, Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη 
με οδοντωτό αρμό: 
— Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και 

καλούπια 

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, 
εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρό
μοια 

Κιβώτια κά9ε μεγέθους, καφάσια κύλινδρο και παρό
μοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο 

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλα, κουβάδες και έτερα 
τεχνουργήματα βαρέλοποιίας και τα μέρη αυτών 

— Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών 
για οικοδομές και κατασκευές 

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

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα 

<3> 

Αποψίλωση πρόβειων δερμάτων 

Ξαναδέψασμα δεψασμένιον δερμάτων 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη 
*ον προϊόντος 

Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 Ή 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και συναρμολό
γηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασ;.ιένων ή κατεργα
σμένων γούνοδερμάτων 
Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή 
κατεργασμένα γουνοδέρματα (') 

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή 
κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 (') 

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή 
απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη 

Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό 
ξυλείας 

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλ
ληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας 

Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό 
ξυλείας 

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυ<ρές για πλαίαια Χβι 
καλούπια 

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και 
καλούπια 

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις 
κανονικές διαστάσεις 

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί 
παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειας 

Κατασκευή κατά την οποία όλε; οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε άλλη κλάση από αυτή του προϊ
όντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκεςδιαφράγμο.τα, πέταυρα 
(shuiglcs και shikes) μπορούν να χρησιμοποιούνται 

Πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπ*Λ 

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

(') Μέχρι τις 31 Μαρτίου 1990, συναρμολογημένα δέρματα '«βουζλούη», γκρι σκίουρου Σιβηρίας και μοσχοπόντικων της κλάσης 430Ϊ μπορούν να χρησιμοποιούνται. 
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ο 
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό 

Χάρτης και χαρτόνια απλώς γραμμύ/ίΌφημένα, με 
γραμμές ή με τετραγωνίοια, σε κυλίνδρους ή φύλλα 

Xapti αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία 
«αυτοαντιγρ·ζφής>· και άλλα χαρτιά γ.α την αποτύ
πωση αντιγράφων τ> τη μεταφορά κειμένων (άλλα από 
εκείνα της κλώσης ·*?&9), μεμβράνες πολυγράφων πλή
ρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευα
σμένα σε κουτιά 

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελιάρια 
μη εικονογραφημένα και δελτάρια ώληλογραφίας, 
από χαρτί ή a.to χαρτόνι. Κουτιά, 3ή<?ς και παρόμοιες 
μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή 
ειοων αλληλογραφίας 

Χαρτί υγείας 

Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια 
συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοόάμβακα ή επί
πεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 

Χαρτί γραμμάτων 

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμδακιις ή επίπεδες επι
φάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα ct καθορισμένα 
μεγέ3η και σχήματα 

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. 
Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, 
έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, δια
κοσμήσεις η επικολλήσεις 

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, ττα οποία περι
λαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων 
— Ημερολόγια τύπου «διαρκές» ή με πλοκ που μπο

ρούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις 
που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι 

Απορρίμματα από μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κουκούλια :α ακατάλληλα γιε εκτύλιγμα των 
ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ςυφτίδια, 
λχιναρισμένα ή χτενισμένα 

Μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές ιοντικές ίνες 

Νήματα μονόινα και νήματα από κο<ο·?οίνικα 

Κατασκευή από φελλό .ίου κατατάσσεται στην κλάση 4501 

Κατασκευή ar.o ύλες παραγωγής χαρτιού ίου κεφαλαίου 
47 

Κατασκευή από ύλες του χρησιμεύουν στην παραγωγή 
χαρτιού του νΐφαλαίου 47 

Κατασκευή <ατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλ/ιση άλλη από εκείνη του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενον υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 *ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 
47 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύ?.ες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 &fc της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 Ψ'ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 
47 

Κατασκευή από ύλ,ες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 
4911 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύ>.ες κατατάσσονται σε 

κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλ,ων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ
βαίνει το 50 *Ό της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 
ή 4911 

Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μι.ταξιόύ 

Κατασκευή από χημικές υλ,ες ή υφαντικούς πολτούς 

Κατασκευή από.(')': 
— φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε 

επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, 
— από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, 

ή 
— από ύ).ες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρ

(') Γιο ίΐδι·τές σννίήκε; .ίου (τχετίζονται με προϊόντα που γίνονται ·ιχά c.a ίΐτΙγμα ιοντικών υλών, ·5λέπΕ εισαγνιγκή τημίίωτη Η. 
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(I) 

ex κεφάλαιο 50 
έως 
κεφάλαιο 55 

ex κεφάλαιο 56 

5602 

5604 

Ο 

Υφασμα τα: 
— Συνυφασμένα με νήματα από καουτούκ 

— Άλλα 

Βάτες, πιλήματα, <>μη υφασμένα», εώικά νήματα, 
σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, 
με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604,5605 και 5606, για 
τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω 

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικα
λυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: 

— Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι 

— 'Αλλα 

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με 
υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παράμοιες 
μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρι
σμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή 
πλαστική ύλη 

— Νήματα και σχοινιά από καουτσοΊκ βουλκανι
σμένο επικεκαλυμμένα με υφαντικές ίνες 

(3) 

Παραγωγή (ιτώ απλά νήματα (') 

Κατασκευή από ('): 
— νήματα κοκοφυίνικα, 
— φυσικές ίνες. 
— από μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρι

σμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— από χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς 

ή 
— ύλες για την παραγωγή χαρτιού 

ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
παρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, προς 
ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επί
διόρΰωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μετα
βολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσεριαμός υφα
σμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ('): 
— νήματα κοκοφοίνικα, 
— φυσικές ίνες, 
— χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς' 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες, 
— χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 
Όμως: 
— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, 
— ίνες πολυπροπυλενίου τον κλάσεων 5503 ή 5506, ή 
— συνεχή νήματα πολυπροπυ>£νίου της κλάσης 5501. 
με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες 
κάτω των 9 deciiex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την 
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της 
εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες, 
— μη συνεχείς τεχνητές ή συνδετικές ίνες από καζείνη, 
— χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 

Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καου
τσούκ βουλκανισμένου 

(') Για ειδικές συνθήκες sou σχετίζονται μ£ ζροϊόντα που γίνονται οπό hu μείγμα υφαντικών υλών, 6λέΓ_ε εισαγωγική σημείωση 6. 
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(1) 

5604 
(συνέχεια) 

5605 

5606 

κεφάλαιο 57 

Φ 

— 'Αλλα 

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, 
έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές 
ίνες, .του αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες 
ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5·Μ)4 ή 5405, συνδυα
σμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή 
σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα 

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές 
ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Οάσεων 5404 
ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα 
νήματα από χοντρότριχες χαίτης και Ο'ράς μονόπλων 
ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφα
ντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονο
μασία «αλυσιδίτσα» 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές 
ύλες 

— Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι 

— Από άλλα πιλήματα 

— Άλλα 

' . ■ ' ' 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες μη λαν&:;.3μϊνες ούτε κτενισμένες ούτε 

επεξεργασμένες με άλλο τρόπο ym την κλώση, 
— από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή 
— από ύλες που χρησιμοποιούνται νια την .ταραγωγή χαρ

τιού 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες, 
— μη συνεχείς συνθετικές Π ^νητές ίνες, μη λαναρι

σμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργα
σμένες για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 'κολιούς, ή 
— ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες, 
— μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαγαρι

σμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργα
σμένες για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή 
— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρ

τιού 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες, 
— χημικές ϋλ,ες ή υφαντικό πολτό 
Όμως: 
— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, 
— ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή 
— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, 
με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες 
κάτω των 9 deritex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την 
προϋπόθεση ότι η αξία τοις δεν υπερβαίνει το 40 Φα της 
εργοστασιακής αξίας το>. προϊόντος 

Κατασκευή από('): 
— φυσικές ίνες, μη λαγαρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με 

άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, 
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 

Κατασκευή από('): 
— νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, 
— συνθετικές ή τεχνητές 5έσμες νημάτων, 
— φυσικές ίνες, ή 
— μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρι

σμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την 
κλνώση 

(') Για ειδικές συνθήκες σχπικα μι τα προϊόντα .του γίνονται από μιίγμα ι.ραντικών υ?ών, ί)έπε εισαγωγική ιημίίεχτη 6. 



1473 

'(I) 

ex κεφάλαιο 53 

5810 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

C-) 

Ειίίικά '.φάσματα, υφάσματα Ουσσανωτά ή φλοκωτά, 
δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελο,ιοιίας \'αι ταινιο
πίεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5305 και 
5310 για τα ortoia οι κανόνες avuiptpovrc. παρακάτω: 

— Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καου
τσούκ 

— Άλλα 

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακο
σμητικά σχέδια 

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις . 
ουσίες, των τύπον που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιο
δεσία, χαρτόδετα, κατασκευή θηκών ή τπρόμοιες χρή
σεις; Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το 
σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. 
Υφάσματα που έχουν σκληρυν8εί με γομάρισμα και 
παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για την πιλοποιία 

Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες νια επίσυτρα με πεπιε
σμένο αέρα, που παίρνονται από νήματα υψηλής 
αντοχής από νάυλον ή από. άλλα πολυαμίδια, πολυε
στέρες ή ρεγιόν δισκόζης: 

— Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 Vo κατά 
βάρος υφαντικές ύλες 

— 'Αλλα 

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 
με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλα
στική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων 
που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που 
εφαρμόζεται πάνω σε υκό9εμα από υφαντική ύλη, έστω 
και κομμένες 

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 

— Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με 
επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή 
άλλες ύλες 

ι3) 

Παράγωγη από απλά νήματα (') 

Κατασκευή από Π: 
— φυσικές ίνες. 
— απο μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρι

σμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργα
σμένες για την κλώση, 

— χημικές ύ).ες ή υφαντικούς πολτούς 

ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προπαρασκευής ή τελειώματος (λενκανση, κατεργασία, 
ξήρανση, ύγρανση δι' ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επι
διόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία νια τη μετα
βολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υ<ρα
σμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη 

. τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5. "Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 Va της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από νήματα 

Κατασκευή από νήματα 

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 

Κατασκευή από νήματα 

Κατασκευή από νήματα (') 

Κατασκευή από νήματα 

(') Για ειδικέ,· περιπτώσεις αχετικά με τα προϊόντα που γίνονται απο μείγμα ν.<ραντικών Ολων, 5)iw εισαγωγική σημείωση 6. 
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(Ο 

5905 
(οννέχαα) 

5906. 

5907 

ex 5908 

5909 
έως 
5911 

κεφάλαιο 60 

(2) 

— '.Αλλοι 

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 5902 

— Υφάσματα πλεκτά 

— 'Αλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν 
κατά βάρος περισσότερο από 90 ο/ο των υφασμάτων 

— Αλλα 

Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες 
ζωγραφικής για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα 
εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις 

Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα 

Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχα
νική χρήση: 
— Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλή

ματος της κλάσης 5911 

— Άλλα 

Υφασμα τα πλεκτά 

0) 

Κατασκευή από('): 
— φυσικές ίνες, 
— νήματα κοκοφοίνικα 
— χημικές Ολες ή υφαντικό πολιό, 
— μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαγαρισμένες 

ούτε κτεν.σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση 

ή 
Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες αποπεράτωσης ή τελει
ώματος ().T'.<UVOT|, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι' 
ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμπο
τισμός), επεξεργασία δια ιην μεταβολή των διαστάσεων 
κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η 
αξία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν το 47,5 *ο της αξίας 
του προϊόντος 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες 
— από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαγαρι

σμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, ή · 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς · 

Κατασκευή από χημικές ύλες 

Κατασκευή από νήματα 

Κατασκευή από νήματα 

Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά 

• 
Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή 
ράκη της κλάσεως 6310 

Κατοσκευή από ('): 
— νήματα κοκοφοίνικα 
— φυσικές ίνες 
— μη συνεχείς συν3ετικές ή τεχνητές ίνες μη λαγαρισμένες 

ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες 
— μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες 

ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες 
— χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 

(') Για ειδικές αεριπτώσεις σχετιζόμενες με κροΐόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικών ύύν. S/irx εισαγωγική σημείωση 6. 
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(I) 

κεφάλαιο 6! 

ex κεφάλαιο ό2 

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6109 

και 
ex 6217 

ex 6210, 
ex 6216 

και 
ex 6217 

62! J 
και 
6214 

6301 
έως 
6304 

U) 

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα 
πλεκτό: 

— Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηστ 
δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών ιχρασμάτων 
που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως 
σε σχήματα "" 

— 'Αλλα 

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, μη πλεγ
μένα, με εξαίρεση τις κλάσεις ίχ 6202, ex 6204, ex 6206, 
ex 6209, ex 6210. 6213, 6214, ex 6216 και ex 6217 για τις 
οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω 

Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για 
γυναίκες και μικρά παιδιά 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμ
μένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου 

Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μα
ντήλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, 
κασκόλ, μαντήλες βέλα και βελάκια και παρόμοια 
είδη: 

— Κεντήματα 

— Άλλα 

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού, κλπ, κουρτίνες 
κλπ., και άλλα είδη επίπλωσης: 

— Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα 

— 'Αλλα: 
— Κεντήματα 

— Άλλα 

. (3) 

Κατασκευή από νήματα (') 

Κατασκευή από(
:
): 

— φυσικές ίνες 
— μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες 

ούτε κτΓΛσμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο 
για την κλώση, ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 

Κατασκευή από νήματα (') 

Κατασκευή από νήματα (') 

Π 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η 
αξία δεν υπέρβαινα το 40 *ί> της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος (') 

Κατασκευή από νήματα (') 
ή 
Κατασκευή από μη επικεχριβμένα υφάσματα των οποίων η 
αξία δεν υπερβαίνει το 40 *ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος (') 

Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώ
ματος (■)(») 

ή 
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα (άλλα από 
πλεκτά) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 Vb της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (') 

Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώ
ματος ο Ο 

Κατασκευή από (2
): 

— φυσικές ίνες, ή 
— χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 

Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (') 

ή 
Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα (άλλα από 
πλεκτά) με την προΟπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιού
μενων κεντημένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 ¥> της 
εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 

Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (·) 

(
:
) Βλέπε Εισαγωγική σημείωση 7 γκ« την επεξεργασία ΐφίνηκών «δών κορδελοποιίας και ταινωπλεΓΜής. 

Ο Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενε; με ta προϊόντα που κατασκευάζονται art υφαντικές ύλες, βΐίχε εισαγωγική σημείωση 6. 
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(I) . · 

6305 

6306 

ex 6307 

6308 

6401 
έως 
6405 

6503 

6505 

6601 

ex 6803 

» 6812 . 

ex 6814 

7006. 

. ' ' (2) 

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας 

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ., ιστία για 
βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτε
ρικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατα
σκήνωση 
.—. Μη υφασμένα υφάσματα 

— Άλλα 

.'Αλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται Χαι τα 
αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) 

Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφα
σμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την 
κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), 
κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρό
μοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση 

Υποδήματα 

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, 
κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της 
κλώσης 6501, έστω και στολισμένα 

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή 
κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφα
ντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), 
έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλίδες για τα 
μαλλιά του κεφαλιού, από κά3ε ύλη, έστω και στολι
σμένα 

Ομπρέλες για τη 6ροχή και τον ήλιο στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι ομπρέλεςράβδοι για τη βροχή, οι 
ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη 

Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιΰο ή από συσσω
ματωμένο σχιστόλι9ο 

Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από 
μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο 
και τον μαγνησίτη 

Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανο
μένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρ
μαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη 

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 

(3) 

Κατασκευή από('): 
— φυσικές ίνες, 
— από.μη συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρι

σμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργα
σμένες για την κλώση, ή 

— χημικές ύλες ή υφανηκούς πολτούς 

Κατασκευή από ('): 
— φυσικές ίνες, ή 
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 
Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (') 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 *'ο της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος (!

) 

Κά9ε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα 
που 8α ίσχυε αν το τεμάχω δεν συμπεριλαμβανόταν στο 
σετ. Εντούτοις μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώ
νονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν 
υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του σετ 

Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα 
συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα 
πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα 
πάνω στο πρώτο πέλ.μα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που 
δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (') 

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες(') 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 &0 της εργοστασιακής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλ;3ο 

Κατασκευή από ίνες επεξεργασμένου αμιάντου ή μείγμα με 
βάση τον αμίαντο ή με δάση τον αμίαντο και τον μαγνη
σίτη 

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμ
βανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου 
μαρμαρυγία) 

Κατασκευή από ύλες Γης κλάσης 7001 

(') Γιο ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμίντς με ιροϊόντα κατασκευασμήα α.τό μείγμα υφαντικών υλών, ίλίκε ειααγ̂ ιγική σημειβση δ. 
(
:
) Για τις μάσκες που φιλτράρουν τον afpa, η κατασκευή rot»; arx> ίνες «Λυεστίρικές .του δεν έχουν υποστεί επιμήκυνση είναι ϊτ.τρεπτή. Αυτή η ειδική διάταςη ισχ';ει 

μέχρι τις 31 Μαρτίου 1983. 
(') BUnx εισαγωγική σημείωση 7 νια την επεξεργασία ttiv ειδών «τοροίλοποιίας και ταινιοπλεκτικής. 
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Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γνιαλιά σκληρυ
μένα με αοή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα 
φύλλα 

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους 
οποίους περΛαμδάνονιαι και οι οπισθοσκοτικοί 
καθρέφτες 

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλαάστομες φιάλες, 
δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για 
τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί. Πώματα και 
λοιπά είδη από γυαλί 

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλω
πιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερι
σμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 7010 ή 7018 

Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα) 

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνδετικές 
ή ανασχηματισμένες, κατεργαιμένες 

Πολύτιμα μέταλλα: 
— Ακατέργαστα 

— Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης 

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, 
ημικατεργασμένα 

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλ
λιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από 
πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες 

Απομιμήσεις κοσμημάτων 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 

Κατασκευή από ύλες της <λάσης "001 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος 

ή 
Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση άτι η 
αξία τους δεν ξεπερνά ΪΟ 50 Ρ Ό της εργοστασιακής τιμής 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη 
του προϊόντος 
και 
Λάξευση υάλινων αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι η 
αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων 5εν ξεπερνά το 50 <Μ> 
της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

ή 
Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογριφική 
τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με to χέ(. του 
οποίου η αξία δεν ξεπερνά το SO <Vo της εργοστασν κής 
τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από: 
— φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Rovings), τεμα

χισμένα κλωσματα, μη χρωματιστά 
— γυάλινο μαλλί 

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες 
συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες 

Κατασκευή από ύλες υη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 
7108 ή 7110 

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός τον 
πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 

ή 
Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 
7110 μεταξύ τους ή με δασικά μέταλλα 
Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα 

Έλαση, εφελκυσμός, συρματοποίηση ή σφυροκόπηση ή 
θρυμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων 

Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η 
αξία δεν υπερβαίνει το 50

 α ό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από'εκείνη 
του προϊόντος 

ή 
Κατασκευή από τμήματα από δασικά μέταλλα, μη επι
στρωμένων ή καλυμμένων με πολύτιμα μέταλλα της 
κλάσης 7117, με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων 
που χρησιμοποιούνται δεν υπερδα'ίνει το 50 Ή> της εργο
στασιακής αξίας του προϊόντος 
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(I) 

7207 

7208 
έως 
7216 

7217 

ex 7218, 
7219 
έως 
7222 

7223 

ex 7224, 
7225 
έως 
7227 

7228 

722S 

ex 7301 

7302 

7304, 
7305 
ΚΤΛ 
7306 

7308 

ex 7315 

ex 7322 

C) 

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα 

Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είοη με καθορι
σμένη μορφή 

Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χύχϋα 

Ημιτελή προϊόντα, πλατειά αντικείμενα έλασης, 
ράβδοι. Είίη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλι.βες 

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, 
είοη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλι 5α 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα 
χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από 
χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα 

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα 

Πάσσαλοι πλατιχιμένοι 

Στοιχεία σιδηροδομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδο
ντώματα, ελάνες, .... ράβδοι χειρισμού των ελανών 
κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής 
τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, 
πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι 
για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά 
κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη 
στερέωση των σιδηροτροχιών 

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορ<(>ή 
κοίλα, από σίδηρο (άλλο ατό χυτοσίδηρο) ή χάλ.βα 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
στοιχεία γεφυρών, υδροφραχιικές πόρτες, πύργοι, 
πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παρά
θυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, 
φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκειές της κλάσης 
9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είοη με καθορισμένη μορφή, 
σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε 
κατασκευές 

Αντιολισθητικές αλυσίδες 

Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη .θερ
μαινόμενα δι' ηλεκτρισμού 

(3) 

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

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές 
της κλάσης 7206 

Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές 
της κλάσης 7218 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της 
κλάσης 7213 

Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές 
μορφές της κλάσης 7224 

Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές 
μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της 
κλάσης 7224 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 

Κατασκευή από όλες της κλάσης 7206 

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

Κατασκευή κατά nyv οποία όλες οι χρήσιμο ποιούμενες 
ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη 
του προϊόντος. Εντούτοις συγκολλημένα είδη με καθορι
σμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποι
ούνται 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία ό?.ων των χρησιμοποι
ούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 <Μ> της 
εργαστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά :ην οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών Γης κλάσης 7322 Λεν υπερβαίνει to 5 Vo της 
εργοστασιακής αξία; cou Λροϊό^Τύς 
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Χαλκός <αι τεχνουργήματα από χαλκό, ;ΐ εξαίρεση τις 
κλάσεις 7401 μέχρι 7W5' ο κανόνας yui την κλάση ;χ 
7403 αναφέρεται παρακάτω 

Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή 

Νικέλιο και τεχνοιργήμαα από νικέλιο, με εξαίρεση 
τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503 

ΑργίλΐΛ «χι τεχνουργήματα αργιλίου, με e^aipecrrj τις 
κλάσεις 7601, 7602 και ex 7616 · οι κανόνες για τις 
κλάσεις ex 7601 και 7616 αναφέρονται παρατάω 

— Κράματα αργιλίου, σε ακατέργαστη μορφή 

— Κα9αρό αργίλιο (ISO n'AL W.99) 

Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφά
σματα (περυΧαμβανομένων τον συνεχών ή ατερμόνων 
υφασμάτων); από πλέγματα και δικτνωτά από σύρματα 
αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες 

Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση 
τις κλάσεις 7801 και 7802" ο κανόνας για τα προϊόντα 
της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω 

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 

— Μόλυβδος κα3αρός 

— Άλλος 

(3) 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 'Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορ
ρίμματα και 3ραύσματα 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 Ί/ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 Vt της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από αργίλιο, χωρίς κράματα, απορρίμματα και 
θραύσματα 

Κατασκευή από αργίλιο, όχι σε κράματα (ISO n" AL 99,8) 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, 
μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών 
ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά 
από σύρματα αργυλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπτα
μένες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50*ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σβ 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 <Κο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή "μεταχειρισμένο» 
αόλυβδο 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη 
του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της 
κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 



1480 

(2) 

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα νευδαργύρου με εξαί
ρεση τις κλάσεις 7901 και 7902 · ο κανόνας για την 
κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω 

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο με 
εξαίρεση τις κλάσεις 8001. 8002 και 8007· ο κανόνας 
για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω " 

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή 

'Αλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές 

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, τον κλάσεων 8202 μέχρι 
8205, συσκευασμένα βε συλλογή για τη λιανική 
πώληση 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, 
μηχανικά ή μη ή για μηχανέςεργαλεία (χχ. για κοί
λανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή 
εσωτερικών και εξωτερικών σπείρωμα ίων, διάτρηση, 
εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, 
τόρνευση, βίοωμα), στα οποία περλαμδάνονται και οι 
συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέ
λευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) τον 
μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέ
τρησης 

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχα
νικές συσκευές 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική αχό'εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία ό ω ν των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 ϊο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλώση άλλη από εκείνη 
του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της 
κλάσης 7*02 οεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 50 *ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάιτη άλλη από εκείνη του προϊ
όντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 
8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησι
μοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 <Vo της εργοστα
σιακής αξίας του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3202 
μέχρι 820$. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 
8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η 
αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 <Vo της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ίλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από ίκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 40"ο της ερ/οσΐοσιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 

κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερ

βαίνει το 40 ·ν<ί της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 
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(1) 

ex 321i 

3214 

8215 

ex 8306 

ex κεφάλαιο 34 

8403 και 
ex 8404 

8406 

8407 

8408 

8409 

8412 

ex 8413 

8415 

(2) 

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με >ε
πίδα <ο<ρχερη ή πριονωτή, στα οποία περύΛμδάνυνται 
<αι τα τασσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους 

Αλλα εί5η μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές 
σχ'.ατήρια, μεγάλα μαχαίρα, μαχαίρια κρεοπωλών ή 
κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργα
λείων για την περιποίηση των χεριών ή τον ποδιών 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) 

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες 
για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά 
•ιχα τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη 
και παρόμοια ενδη 

Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολι
σμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα 

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές 
και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών 
και συσκευών. Εξαφούνται τα είδη που υπάγονται στις 
ακόλουθες βάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία 
οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 
8402, 8403. ex 8404. 8406 έως 3409. 3411, 8412, ex 8413. 
ex 8414, 341$, 8413, ex 8419, 8420. 3423. 8425 έως 8430, 
ex 8431, 8439, 3441. 8444 έως 3447, ex 8448, 8452, 8456 
έως 8466. 3469 έως 8472, 8430, 8482, 8484 και 8485 

Λέβητες για την κεντρική Θέρμανση, άλλοι από εκεί
νους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις 
για τους λέβητες κεντρικής Θέρμανσης 

Ατμοστρόβιλοι 

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο 
που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες 

Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξη τους γίνεται με 
συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημιντήζελ) 

Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητή
ρες των κλάσεων 8407 ή 8408 

'Αλλοι κινητήρες και κινητήρυζς μηχανές 

Περιστροφικές αντλίες Θετικού εκτοπίσματος 

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περι
λαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για 

■ τη μεταβολή της Θερμοκρασίας και της υγρασίας, συ
μπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομε
τρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά 

(3)· ' 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες <ατατάσσονται σε κλΛση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από 
βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κα:ά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, λεπίοες μαχαιριών και λαβίδες από 
βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του 
προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπο
ρούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία 
τοις δεν υπερβαίνει το 30<Vo της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαί

νει το 40 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, 
*βι 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 5 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. 
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες τον 
κλάσεων 3403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία 
τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5 *ο της εργοστασια

. · κής τιμής του προϊόντος 

■ Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει so 40 Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Vo της εργο
στασιακής τψής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <Μ> της εργο
στασιακής ημής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <Vb της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος . 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <Μ> της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 40 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊ
όντος και. 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 Vo της εργο
στασιακής ημής του προϊόντος 
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C-) 

Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές η συσκευές νια 
την παραγαιγή 'ίίΐ'χους, με ηλεκτρικά ή άλλο εξοπλισμό. 
Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές ναι συ
σκευές τεχ.ητοό αίματος της κλώσης 8115 

Μηχανήματα για βιομηχανίες ςύλου, χαρτοπολτού και 
χαρτονιού 

Καλάνδρες και έλαστρα. άλλα από εκείνα για τα μέ
ταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα 
αυτά 

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων 

Μπουλντόζες, πλάγιε μπουλντόζες (Ang!edozer<), 
ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποςέστες δρόμων), 
μηχανικά φτιάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές
φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροω,Οού
μενα: 

— Οδοστρωτήρες 

— 'Αλλα 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αςία όλων των χρησιμοποιούωνων υλών δεν πρέπει 

να υπερΐαίνει το 40 "δ της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— εντός τον αραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με to 
πρ<ίίόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσο
στού 5 *ϊ της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και 

— η ας'· α όλων των μη καταγόμενο ν υλών που χρησιμο
ποιούνται 5εν πρέπει να υπερβαίνει την πς:.α των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αςία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 40 '«ο της εργοστασιακής τιμής του προϊ
όντος, καν 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 25 *·ι της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την oitoic: 
— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40*ί> της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αέχρι ποσο
στού 25 *ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η azjta όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 3εν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40 *ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— ύλες της κλήσης S431 μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο μέχρι ποσοστού 5 ii> της εργοστασιακής τιμή; του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αί'α όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 9·>) της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κί:'ά rr.v οποία: 
— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40Ίο της εργοστασιακή; πμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης S43I 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 
5 Vo τη; εργοστασιακή; τιμή; του προϊόντος 



1483 

'Αλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, 
αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξο·.'·.; ή γεώτρη
ση, για ορυκτά ή μεταλλ£>'.ματα. Ν1ηχι...:το για την 
έμπηξη ή αιχιίρεση πασσάλων, εκχωνιστρες 

Εξαρτήματα οδοστρωτήρων 

Μηχανές και συσκευές για την παράσχει, η :ου πολτού 
από ινώδεις Ολες που πίριέχο'ιν <ν"';?:νη ή για την 
κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χΐντ.ού ή χαρτο
νιού 

Άλλες μηχανές <αι συσκευές για την κατεργαριά χαρ
τομάζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι μηχανές κοίτης κά3ε τύποι· 

Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρη.μοποιούμενα 
στην υφαντουργία 

Βοη3ητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες 
μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 3444 χαι 3445 

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράνιμο των 
φύλλων βιβλίου της κλώσης 8440. Έπιπλα, οάσεις και 
καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. 
Βελόνες για ραπτομηχανές 

— Ραπτομηχανές (για urλό γαζί μ.Svo) με κεφαλή βά
ρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή !7 kg με κινη
τήρα 

— Άλλες 

Εργαλειομηχανές ναι μηχανήματα, καθώς <αι τα εξαρ
τήματα τους, των κλάσεων 34S6 έως S*o6 

Κατασκευή <ατά την οποία: 
— η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών ίν;ν τρέπει να 

υπερβαίνει το 40 "Vb της εργοστασιακής t.μής του προϊ
όντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των ι_ί>.ών της κλάσης 
8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 5 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή <α:ά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ουμένων υί..ύν ggv πρέπει να υπερβαίνει το 40 *«9 της τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλώ·.· δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40 θ/b της εργοστασιακής τιμής τον 
προϊόντος, και 

— εντός τοι· παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάση; με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μύνο μέχρι ποσο
στού 25 Q'3 της εργοστασιακής πμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40 Va της εργοστασιακή; τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλώσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 25 Ή) της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η <ύ,\α όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Ή της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει :ο 40 Vj της εργο
στασιακής πμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 40 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊ
όντος, 

— η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιού
νται για τη συναρμολόγηση της κειραλής (χωρίς κινη
τήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοι
χων καταγόμενων υλών, και 

— οι μηχανισμοί τώνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας 
και ζιγκζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ?ο της εργο
στασιακής τιμής too προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ·νβ της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 
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Μηχανές ί;<·:.3είου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικέ; 
μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτο
αντ.γραιρκές μηχανές, σνρραπτικές μηχανές) 

Πλαίσια ■··.τηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μυντέλλα via 
μήτρες ΝΗτρες νια μετ.αλλα (άλλες από τις μήτρες 
χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, 
καουτσο·1< ή πλαστικές ύλες 

(3> 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων τον χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν τρέπει να υπερβαίνει το 40 *ο της εργο
στασιακής Γ,μής του προϊόντος 

Κατασκευή «ιτά την οποία η αςία όλον των χρησιμοποι
ούμενων υλών 2εν πρέπει να υπερβαίνει το 50 'ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Μεταλλο.,'αστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες). Συλλο
γές ή σν.'όυααμοί παρεμβυσμάιων διαφόρων συνθέ
σεων, που ταρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους 
ή ανάλογίς συσκευασίες 

Μέρη μΓχμνών συσκευών «ου δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και 
δεν έχοιν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μό
νωση, διατάζεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα 
μέρη τος. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου, σντκενές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικό
νων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη KCI εξαρτή
ματα των τπ, σκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπά
γονται στ.ς ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα 
οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, 
α 8518, «519 έως 85», 8535 έως 8537, e x 8541, 8542, 
8544 έως $543 

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση 
τα συγκϋοτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και 
περιστροφικοί μετατροπείς 

MiKpoot'.'i και τα υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, 
έστω και μη πρυσαομοσμένα στις θήκες τους. Ακου
στικά, έστω .αϊ συνδιααμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρι
κοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συ
σκευές γιπ την ενίσχυση του ήχου 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνε: το 40 Ίο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων ταν χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ·ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων :ον χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 ΊΌ της εργοστασιακή; τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 5 Ψο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 Vo της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπο
ρούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 3»'ό 
της εργοστασιακής τιμής ίου προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνε! το 400Ό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 
3503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού, αθροιστικά, 5*ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 4U*'b ις εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, 

— η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμο
ποιουμένων καταγόμενων υλών, και 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 3541 ίου 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 Ίο της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 
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Σ·>τ<αές ,ΐ£ί·.σ:ρυ>|ΐής των δίσκων (τκάπ). ηλεκτρό

φωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής 
ίου ήχου χωρίς ενσωματωμένη διά:<*.ξη ΐγγραφής του 
ήχ00'· 
— Ηλεκτρικά γραμμόφωνα 

Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής :ου ήχου, 
έστω και με ενσωματωμένη Λιάταςη αναπαραγωγής του 
ήχου 

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) 

Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 
S5I9 μέχρι 8.S21 

Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή 
του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊ
όντα του κεφτλαίου 37 

Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή 
του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, 
στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλ
βανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά 
με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37: 

— Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παρα
γωγή δίσκων 

— Άλλα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40<Vo της εργοστπσυικής τιμής του 
προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ;ου χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την ιξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 854 ί που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 <V'o της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει 40 <Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊ
όντος 

— η αξία όλαν των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την (ιςία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 8541 που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίει το 3 "/ο της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η α\\α όλων των χρησιμοποιούμενων ωών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 Vo της εργοστάσια <ής τιμής του 
προϊόντος 

— η αξία όλων τοιν μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 8541 που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνχι το 3 ίο της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλον των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 «Λ της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Ψο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <Μ> της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει to 4CVO της εργοστασιακής τιμής ιου 
προϊόντος, και 

— εντός του παςατΑνύ) ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 
5 Vo της εργοσταοτακής τιμής του προϊόντος 
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8526 

8527 

8528 

8529 

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιο
τηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και 
με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή Γ/γραφής 
ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων 
για την τηλεόραση 

Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιο
ναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτη/^χειρισμού 

Συσκευές λήψης νια τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλε
γραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο 
Ιδιο περίβλημα, με συσκευή Cf/ραφν,ς ή αναπαραγωγής 
του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή 

Συσκευές λήψης -μα την τηλεόραση (στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο 
με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο πε
ρίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συ
σκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων 

Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528: 

— Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συ
σκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και 
ήχου 

— 'Αλλα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η a'ya όλων ίων χρησιμοποιούμενων υλών δεν "φέ^ει 
να υπερβαίνει το 40 Ίο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— η αγα όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 8541 του 
χρησιμοποιούνται 5εν πρέπει να υπερβαίνει το 3 Η της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την ο.οία: 

— η αςίπ όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 404;) της εργοστασιακής τιμή; του 
προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία αιν κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 8541 που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 Vn της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 'Vo της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλώσης 8541 που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 Vo της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40*0 της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 8541 που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 ΐΌ της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία ό/,ων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ΐ 'ί της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 *ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξ,ία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, και 

— η αξία όλων των τρανζίστορ της κλάσης 8541 που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει to 3 Ή της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 
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Συσκευές και οιαταςεις γα τη ΰιακο.τη, προστασία, συ
ναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

Πίνακες, πλάκες, κονσολίς, αναλόγια, ερμάρια (στα 
οποία περιλαμβάνονται και Οι αριθμητικοί πίνακες 
ελέγχου) ναι άλλα υτοΟέματα που φέρουν 50ο ή περισ
σότερες συσκευές των κλάσεων S535 ή S536, για τον 
έλεγχο ή τη διανομή ίου ρεύματος, στα οποία περιλαμ
βάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συ
σκευές του κεφαλαίου )0, άλλα από τις σισκαές δια
νομής της «Λάσης 55 Π . ■ 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα sat ηλεκτρονικές μικροδια
τάξεις ' 

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική 
μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφο
διασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από 
οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες 
καθεμία χωοιστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς 
αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια 

Ηλεκτρόδια από άν·3ρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άν
θρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα 
είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, 
για ηλεκτρικές χρήσεις 

Μονωτήρας από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση 

Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλ,ού στο κεφάλαιο 
αυτό 

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες 
γραμμές 

Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή 
παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδό
τησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή 
παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους 
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. 
Τα μέρη τους 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η ίΐξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει to 40 ΐ'ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος . 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης S538 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 
5 ιο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η άξια όλων ίων χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
m υπερβαίνει το 40 ΪΌ της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου; οι ύ>ες της κλάσης 8529 
απορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 
5 '*ο της εργοστασιακής τιμής ίου προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιυ,οποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40*ο της εργοστασιακής τψής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 3541 ή 
3542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού αθροιστικά 5°Ό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οπ'.'ία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Ή της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κοτασχευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ·? ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή Κυιτά την οποία η αξία όλων των χρησ.μοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 r<o της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 'Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει to 40 &ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων ίων χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 °/ο της εργοστασιακής τιμής του . 
προϊόντος και, 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολο
γικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιού
νται μόνο μέχρι ποσοστού 5 Ψό της εργοστασιακής τι
μής του προϊόντος 
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S6G9 Εμπορευμαιοκίβώπα (στα ο.ιοια περιλαμβάνονται και 
τα εμπορευματοκιβώτιαδεξαμενές) ειδικά κατασκευα
σμένο και εξοπλισμένα νια ένα ή περισσότερα μεταφο
ρικά μέσα 

Οχήματα άλλα από εκείνα των σιδηροδρομικών ή πα
ρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματα τους. Εξαι
ρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις 
ή τμήματα κλάσεων, για ta αποία οι κανόνες εκτί3εν
ta·. στη συνεχεία: 8709 έως 871!, ex 8713, 8715 και 8716 

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανννωσης των τύ
πων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, 
λιμάνια ή αεροδρόμια, νια τη μεταφορά εμπορευμάτων 
σε μικρές αποστάσεις. Οχήματαελκνστήρες, των τύ
πων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρο
μικών σταθμών. Τα μέρη των παρα,.άνα οχημάτων 

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χω
ρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους 

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και ία μο
τοποδήλατα) και ποδήλατα με όοη3ητικό κινητήρα, με 
ή χωρίζ πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια: . 

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, κυλινδρισμού: 

— Που δεν υπερβαίνει τα 50 en' 

Δίτρσχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν 

Παιδικά (ιμαξάκια και τα μέρη τους 

Ρυμουλκούμενα και ημίρυμουλκούμενα οχήματα. Άλλα. 
οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση. Τα μέρη τους 

Κατασκευή <ata την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Ί'ο της εργο
οτασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4») 'Vb της εργο
στασιακή; τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαί
νει το 40°'b της εργοστασιακής τιμής τον προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 5 <Ηι της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει to 40 *Ό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 
5 «Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 Ιό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν .τρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρημοποιούνται 

ΚατασκΕΐ/ή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 ι9 της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός ίου παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5 *Ό της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει to 40 ΙΌ της εργοστασιακής Γ.μής του 
προϊόντος και, 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλώσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5 <V'o της εργοστασιακής τιμή; του προϊόντος 
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Μέρη των σισνειών ruv κλήσεων SsUI ή 3802 

Αλεξίπτωτα (στα οοία περιλαμβάνονται sect :α ιτηδα
λιοχούμενα) <αι :« στροφόπτωτα (rotochutis). Γα μέρη 
και εξαρτήματα τους 

— Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα 

— Άλλα 

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκα
φών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αερο
σκαφών και α παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους 

Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές 

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινημα
τογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και 
συσκευές ιατροχεφουργικής. Μέρη και εςαρτήματα αυ
τών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που 
εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, 
για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 
9002, 9004, « 9005, ex 9006. 9007, 9011, ex 9014, 9015 
έως 9020 και 9024 έως 9033. 

Οπτικές Ινες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από 
οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 3544. Ύλες 
πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους ομοίους πε
ριλαμβάνοντα'. :<αι οι φακοί επαφής), πρίσματα, καδρέ
πτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κά8ε ύλη, μη συ
ναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν εί
ναι οπτικά κατεργασμένο 

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και ά\λα στοιχεία οπτι
κής, από κά3ε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή 
συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κα
τεργασμένο οπτικά 

Ματογυάλια (διορϋωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και 
παρόμοια είδη 

Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, 
τηλεσκόπια και οι βάσεις τους. Εξαιρούνται τα αστρο
νομικά τηλεσκόπια διάθλασης και οι βάσεις τους 

Κατασκευή αιτά την οποία η αξία όλων τον χρησιμοποι
ούμενων υλών της κλάσης ?803 ·5εν υπερπίαίνει to 5 ίο της 
εργοστασιακή; τιμής :ου προϊόντος 

Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβα
νόμενων των λοιπών υλών της κλάσης SS04 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμε, ων υλών της κλάσης $804 όεν υπερβαίνει το 5Vo της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία ολαιν των χρησιμοποι
ούμενων υλών της κλάσης S?05 δεν υπερβαίνει το 5 °/ο ττ.ς 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. 
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της 
κλάση 8906 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει to 40 &Ό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία ή αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Φ'ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλον των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40Ψ& της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5<Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των μη καταγόμεμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 
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Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από ης κινηματογραφι
κές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την πα
ραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες 
φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική 
ανάφλεξη 

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω 
και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαρα
γωγής του ήχου 

Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβά
νονται και τα μικροσκόπια για τη μικροιρωτογραφία, 
τη μικρό κινηματογραφία ή τη μικροπροβολή 

Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας 

Όργανα «ιι συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας κα3ώς 
και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, 
υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαί
ρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα 

Ζυγοί ευαίσ3ητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγό
τερο, με ή χορίς σταθμά 

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχα
νές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα 
σχεδιαστικών οργάνων, λογαριΟμικοί'κανόνες και δί
σκοι). Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το 
χέρι (π.χ. μέτρα, μετροταινίες, μικρόμετρα, παχύμετρα) 
που δεν κατονομάζονται ούτε περΰαμβάνυνται αλλού 
στο παρόν κεφάλαιο 

(3) 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 ΨΌ της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 5 <Vb της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, χα; 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 40 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊ
όντος 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5 Ψο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40 ΨΌ της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος 

— εντός του παραπάνω ορίου οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5 0/1) Γης εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την. αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμε
νων υλών 5εν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ΐb της εργοστα
σιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <Μ> της εργο
στασιακής τιμής ιου προϊόντος ' 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ο ύ ν "?>ν υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40*6 της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 
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(1) 

ex 9018 

9024 

9025 

"9026 

9027 

9028 

9029 

9030 

9031 

9032 

tf> 
Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντια
τρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτι■ελ.:όοχεΙο 

Μηχανές και σνσκειές για δοκιμές της σκληρότητας 
της αντοχής σε ίΐλίι̂ η ή εφελκυσμό της ελαστικότητας 
κα; τον άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (χχ. 
μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών 
υλών) 

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όρ
γανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμε
τρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή 
όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυα
σμένα μεταξύ τους 

Όργανα και συσκευές νια μέτρηση ή έλεγχο της παρο
χής. "Ιί στάδμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλη
τών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π,χ. 
μετρητές παροχής, σταΰμοδείκτες. μανόμετρα, μετρητές 
Θερμότητας), υε εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των 
κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032 

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις (φυσικές ή χημικές 
(π,χ. πολωσίμετρα διαδλασίμετρα. φασματόμετρα, ανα
λυτές αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για 
μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της δια
στολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για 
μέτρηση της 9εμμότητας, του ήχου χαι του φωτός (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφη
σης). Μιιφοτόμοι 

. Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβω
πιρες) 
— Μέρη και εξαρτήματα 

— Άλλα 

Μετρητές στρο<?ών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, 
μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα. Συ
σκευές ένδειξης της ταχύτητας και. ταχύμετρα, άλλα 
από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια 

Ταλαντοοτόπια (παλμοσνόπια), αναλυτές φάσματος 
και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο 
των ηλεκτρικών μεγε3ών, εξαιρουμένων των μετρητών 
της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή 
ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και 
των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού 

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγ
χου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού στο κεφάλαιο αυτό 

Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτό
ματο έλεγχο 

(3) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμ
βανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9013 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία ήλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4*)4β της εργο
στάσια νής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ί'ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων τι̂ ν χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 'Vo της ιφγο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 4Ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 *ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αξία όλ/sv των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40 *b της εργοσταοπηκής τιμής του 
προϊόντος, και 

— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησημοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 lb της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 V» της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλον των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ί'ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπα να υπερβαίνει το 40 % της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 
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Μέρη και εςαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχα
νές συσκευές, όργανα ή είδη του κϊΐαλαΐου 90 

Ωρολόγια, εκτός από εκείνα του νπάγονται σης ακό
λουθες κλάσεις, νια τα οποία οι κανόνες εκτίθενται 
στη συνέχεια: 9ί05, 9109 έακς 9113 

Ωρολόγια μεγάλα, εκκρεμή, εγερτήρια και παρόμοιες 
συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό διαφορετικό 
του μηχανισμού των (ορολογιών 3υλακ;ου 

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογη
μένοι, εκτός από τους μηχανισμούς των ωρολογίων 8υ
λακίου 

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογη
μένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). 
Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημέ
νοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας 

Χάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους 

Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποιίας και τα μέρη τους 

Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη 
τους: 

— Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από 
πολύτιμα μέταλλα 

— Άλλα 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 *'ο της εργο
στασιακής τιμής του ..ροίύντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων τον χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 <V'o της εργο
στασιακής τιμής του "οϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το Ό'ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— η αςία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αςία των κατά. 
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή νατά την οποία: 
— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το Μ ίο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— η αςία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αςία ιων κατα
γόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 

Κατασκευή κατά την οποία: 
— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 40 ΙΌ της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος και 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι προσοστού 
5 <Μ> της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων ίων χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ίθ*ο της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσο
στού 5 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 νό της εργοστασιακής τιμής του 
προϊόντος, και 

— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι πο
σοστού 5 %Ό της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 *ί) της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 Vo της εργο
στασιακής Γ,μής του προϊόντος 
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κειράλαιο 92 1 Μονσικά όργανα, μέρη και εςκρτήματα των οργάνων 
αυτών 

εφάλαιο 93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη wu £̂ CipTfiu.ct.TCi ιούς 

Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα 
όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύς^σμα ίάρους το 
πολύ 300 g/m' 

Συσκευές φωτισμού (σας οποίες περιλαμβάνονται και 
οι προβολείς) και τα μέρη τους, που ocv κατονομάζον
ται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Φωτεινά σήματα, φω
τεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια εί5η, που δια3έ
w.™ μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Προκατασκευασμένα κτίρια 

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού μεγέθους «υπό κλί
μακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι. 
Παιχνίδιααινίγματα (puzzles) κάθε είδους 

Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ 

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία 
με αρμίδι. Απόχες για κά3ε χρήση. Απομιμήσεις πτη
νών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9203 ή 9705) 
και παρόμοια είδη κυνηγιού 

Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή ορυντές ύλες 

Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση ης τσαλόσκουπες 
και τα παρόμοια, καίΐώς και τις βούρτσες από τρίχωμα 
κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες 
δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι για χρωμα
τισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρά πάνα 

Σύνολα ταςιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, 
το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμά
των 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ&ιΐνει to 40 *Ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την Ο?ΧΛΛ η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 *ο της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, 

Κατασκευή από δαμδακεοό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο 
και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403. 
με την προυπόΰεση ότι: 
— η αςία που υφάσματος 5εν υπερβαίνει to 23 Vt της εργο

στασιακής τιμής του προϊόντος, και 
— όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες tivai ήδη κατα

γωνής και υπάνονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή 
την 9403 

Κατασκευή *τ:τά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων ύλων ίεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 'Vo της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος . 

Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών οεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 *Ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 
κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και 

— η αςία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαί
νει το 50 <V'o της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. 
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της 
ίδιας κλάσης, με την προϋπόθεση ότι η αςία τους δεν υπερ
βαίνει το 5 <νό της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποι
ούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 *Ό της εργο
στασιακής τιμής του προϊόντος 

Κά9ε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνε
ται στους κανόνες που 9α ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν 
στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβά
νονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η 
συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15*0 της εργοστα
σιακής τιμής του συνόλου 



1494 

(i) 

9606 

9608 

9612 

ex 9614 

(2) 

Κουμπιά και κουμπιάσούστες. Σκελετοί για κουμπιά 
και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιάσούστες. Ημι
τελή κουμπιά 

Στυλογράφοι με φαψϋν.ο (μπίλια). Στυλογράφοι και 
μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις 
μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. 
Μεταλλικές αιχμές για πολυγραφικές μεμβράνες. Μη
χανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, 9ήκες 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 
εκείνα της κλάσης 9609 

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελά· 
νοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρα
σκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και 
τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω 
και εμποτισμένα με ή χώρις κουτί 

Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους 

(3) 

Κατασκευή κατά την. οποία: 

— ύλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 
κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και 

— υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν υπερβαίνει το 50 <Μ> της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. 
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες 
καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην ίδια κλάση, με την 
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5 &ο της 
εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 
κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και 

— υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν υπερβαίνει το 50 <Μ> της εργοστασιακής τιμής 
του προϊόντος 

Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια 


