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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2285 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της 
Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία της Προσχω
ρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην 
Κοινότητα (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 321 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1987. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρω

παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημο

σιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μ α ί ο υ 
1973, η οποία στο εξής καλείται η «Συμφωνία»· ΚΑΙ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο το Καθορίζον Ορισμένες Δια

τάξεις που Αφορούν στη Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Κατ' 
Ακολουθία της Προσχωρήσεως Νέων Κρατών—Μελών Στην Ευρω

παϊκή Οικονομική Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 
Δεκεμβρίου 1972 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 22 Μ α ΐ ο υ 1973' ΚΑΙ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της Συμφωνίας Συνδέσεως 
Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονο

μικής Κοινότητας Συνεπεία της Προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημο

κρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 
Δεκεμβρίου 1980 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 3 Απριλίου 1981· 
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας προβλέπει δύο δια

δοχικά στάδια ολοκλήρωσης της εφαρμογής της· 
ότι το ίδιο άρθρο προβλέπει διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό 

του περιεχομένου του δεύτερου σταδίου* 
ότι το δεύτερο στάδιο προβλέπει την περαιτέρω εξάλειψη των εμπο

δίων στο εμπόριο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και την υιοθέτηση από την Κυπριακή 
Δημοκρατία του κοινού τελωνειακού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, δηλαδή την εγκαθίδρυση τελωνειακής 
ένωσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας· ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν το 
πρώτο εξάμηνο του 1987 και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ* 
αριθμό 29.079 Απόφαση του της 10ης Σεπτεμβρίου 1987 εξουσιοδότησε 
τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογράψει ένα Πρωτόκολλο για τον 
Καθορισμό των Ό ρ ω ν και Διαδικασιών Εφαρμογής του Δεύτερου 
Σταδίου της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την 
Προσαρμογή Ορισμένων Διατάξεων της Συμφωνίας και ένα Πρωτό
κολλο της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεπεία της 
Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής 
Δημοκρατίας Στην Κοινότητα· ΚΑΙ 

ΕΠΕΙΔΗ τα Πρωτόκολλα αυτά υπογράφηκαν από τον Υπουργό 
Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο στις 19 Οκτωβρίου 1987. 

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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου 
Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέ
σεως Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία 
της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτο
γαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα (Κυρωτικός) Νόμος του 1987. 

2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου— 
«Πρωτόκολλα» σημαίνει πρώτο κατά τάξη το Πρωτόκολλο για τον 

Καθορισμό των Όρων και των Διαδικασιών Εφαρμογής του 
Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημο
κρατίας και για την Προσαρμογή Ορισμένων Διατάξεων της 
Συμφωνίας και, δεύτερο κατά τάξη, το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας 
Συνδέσεως Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεπεία της Προσχωρήσεως του 
Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας Στην 
Κοινότητα, που υπογράφηκαν και τα δύο στο Λουξεμβούργο στις 19 
Οκτωβρίου του 1987* 

«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Κυπρια
κής Δημοκρατίας και. της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημο
σιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μα·ί·ου 
1973. 
3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται τα Πρωτόκολλα. 
(2) Τα κείμενα των Πρωτοκόλλων εκτίθενται κατά τάξη στο συνημ

μένο στον παρόντα Νόμο Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , 

ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 
αφενός, και 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
αφετέρου, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες οιις 
19 Δεκεμβρίου 1972, και που στο εξής αποκαλείται •♦Συμφωνία", 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ : 

ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 της Συμφωνίας προβλέπει την εξάλειψη των 
εμποδίων όοον αφορά το κύριο τμήμα των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κύπρου σε δύο διαδοχικά στάδια, 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Συμφωνίας, το πρώτο στάδιο 
επρόκειτο να λήξει στις 30 Ιουνίου 1977. αλλά παρατάθηκε, βάσει του 
Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 
15 Σεπτεμβρίου 1977, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1979, χαι αργότερα, βάσει του 
Μεταβατικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 
1980, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1980, 

ότι, κατά τη σύνοδο της 24 Νοεμβρίου 1980. το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφάσισε 
ότι τα δύο μέρη δα προχωρήσουν στην διαδικασία προς το δεύτερο στάδιο της 
Συμφωνίας, 

ότι η Κοινότητα και η Κύπρος επιθυμούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις 
σχέσεις τους. ώστε να λάβουν υπόψη τους τη νέα διάσταση που δημιουργήθηκε 
από την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ συνεπώς να συνάψουν Πρωτόκολλο για τον καθορισμό ίων όρων και 
διαδικασιών εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Συμφωνίας, για την 
δημιουργία τελωνειακής ένωσης, και για την προσαρμογή ορισμένων διατάξεων 
1ης Συμφωνίας, και για το σκοπό αυτό όρισαν ως πληρεξούσιους : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TQN EYPQUAIKQN KOINOTHTQN : 

Μ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : 

ΌΤ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν 
 («τάξει . 

ΣΥΜΦΟΝΗΣΛΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο καθορίζει τους όρους, το καθεστώς και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2. παράγραφος 3 της 
Συμφωνίας για την δημιουργία Τελωνειακής Ένωσης. 

2. Η ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου της Συμφωνίας πραγματοποιείται σε δύο 
φάσεις' η πρώτη αρχίζε ι με την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και 
λήγει 10 έτη αργότερα και η δεύτερη διαρκεί 5 έτη τα οποία θα μπορούσαν να 
μειωθούν σε 4, σύμφωνα με τ ι ς διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 

3. Το δεύτερο στάδιο διέπεται από τις διατάξεις της Συμφωνίας, 
τροποποιημένες και συμπληρωμένες από τ ι ς ακόλουθες διατάξεις . 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΠΡΟΤΗ ΦΑΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

διακίνηση των εμπορευμάτων 
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ΑΡΘΡΟ 2 

Κατά την πρώτη φόοη του δεύτερου σταδίου, οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα 
στην Κοινότητα και την Κύπρο εξακολουθούν να διέπονται από το σύστημα 
κανόνων καταγωγής «ου αναφέρει το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για τον καθορισμό 
των κανόνων καταγωγής που ισχύουν για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η 
Συμφωνία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Βιομηχανικά προϊόντα 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα άρθρα 4 έως 14 ισχύουν για τα βιομηχανικά προϊόντα. 6ηλ. προϊόντα άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 

Τμήμα Ι 

Κατάργηση των δασμών μεταξύ Κοινότητας και Κύπρου 

ΑΡΘΡΟ 4 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα καταργεί τα 
ετήσια ανώτατα όρια για τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής Κύπρου. 

Ι Κλάση του 
Ι Κοινού 
Ι Δασμολογ ίου 

Ι 56.04 

Ι 61.01 

Περιγραφή Ι 

Ίνες υφαντικές, συνθετικές και τεχνητές, μη συνεχείς Ι 
και απορρίμματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές Ι 
ίνες (συνεχείς ή μη συνεχείς), λαναρισμένα, χτενισμέ- Ι 
να ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα για νηματοποίηση Ι 

Εξωτερικά ενδύματα αντρών και αγοριών Ι 



1690 

ΑΡΘΡΟ 5 

1. Η Κύπρος καταργεί σταδιακά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις 
ισοδυνάμου αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων και των δασμών ταμιευτικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το ακόλουσο χρονοδιάγραμμα για τα προϊόντα που 
κατάγονται από την Κοινότητα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα 
του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο Παράρτημα Ι πίνακας Β της Συμφωνίας. 

Χρονοδιάγραμμα Ποσοστό μείωσης 

2 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

μήνες μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 
£-ιν><; MCIU την tvuptn ίου Οκϋτεμυυ σταΟίου 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 

μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 

την 
την 
την 
την 
την 
την 
την 
την 
την 

έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 
έναρξη του δεύτερου σταδίου 

9 \ 
10 % 
27 \ 
36 % 
45 % 
54 % 
63 % 
72 % 
81 % 
9 0 % 
100 \ 

2. Για κάθε προϊόν, ο δασμός βάσης επί του οποίου η Κύπρος πρέπει να 
εφαρμόσει τις διαδοχικές μειώσεις είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμόστηκε 
έναντι της Κοινότητας κατά την 1η Ιανουαρίου 1986. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

V. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, η Κύπρος καταργεί σταδιακά τους όσσμούς και 
τις φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων 
των δασμών ταμιευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, για 
τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 : 

Χρονοδιάγράμμα Ποσοστά μείωσης 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

μήνες μετά την έναρξη του ύεόχεροο σταδίου 
έτος μετά την έναρξτ 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 
έτη 

μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 
μετά 

την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 
την έναρξη 

Ι του δεύτερου σταδίου 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 

δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 
δεύτερου σταδίου 

4 
8 
12 
18 
24 
30 
45 
60 
75 
90 
100 

* 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

2. Γιο κάσε προϊόν που αναφέρεται στο Παράρτημα 2. ο δασμός βάσης στον οποίο 
η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει τις διαδοχικές μειώσεις είναι ο δασμός που 
πράγματι εφαρμόστηκε έναντι της Κοινότητας κατά την 1η Ιανουαρίου 1986. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

1. Τα ποσοστά της σταδιακής κατάργησης ίων κυπριακών όασμών που αναφέροντας 
οτα άρθρα 5 και 6 ε ί ν 0 1 δυνατόν, κατά την πρώτη φάση των 10 ετών. να 
υποστούν τις απαραίτητες προσαρμογές από το Συμβούλιο Σύνδεσης προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη η οικονοιιική ανάπτυξη της Κύπρου και οι προτεραιότητες που 
αναφέρονται οτο κυπριακό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

2. Μετά από αίτηση της Κύπρου προς την Κοινότητα, το Συμβούλιο Σύνδεσης 
μπορεί, γιο την αντιμετώπιση των αναγκών εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης στην 
Κύπρο, να επιτρέψει στην Κύπρο την επαναφορά, την αύξηση ή την επιβολή 
δασμών ot προϊόντα καταγωγής Κοινότητας μέχρι ποσοστού 20 % κατ'αξίαν, και 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι ποσοστού 23 % κατ'αξίαν. 

3. Η Κύπρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τ ι ς διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 αφού ενημερώσει το Συμβούλιο Σύνδεσης, στην περίπτωση που 
μια αύξηση των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου προϊόντος βλάπτει η είναι πιθανό 
να βλάψει σοβαρά τ ι ς προσπάθειες εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης στην Κύπρο, 
και εάν αυτή η αύξηση οφείλεται : 

- στη μερική ή ολική μείωση από μέρους της Κύπρου, όπως προβλέπεται οτα 
άρθρα 5 και 6, των δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου 
αποτελέσματος που εφαρμόζονται στο εν λόγω προϊόν, και 

- στο γεγονός ότι οι δασμοί ή οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου 
αποτελέσματος που επιβάλλει η Κοινότητα ατις εισαγωγές ακατέργαστων υλικών 
Π ενδιάμεσων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εν λόγω 
προϊόντος είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους δασμούς ή 
επιβαρύνσεις που εφαρμόζει η Κύπρος. 

4. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εξετάζονται από το Συμβούλιο 
Σύνδεσης, Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση των μέτρων αυτών από την Κύπρο. Εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης δεν 
εγκρίνει εντός 30 εργασίμων ημερών τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος, τα μέτρα 
αυτά καταργούνται. 

α μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 δύνανται να εφαρμοστούν 
μονό σε μέγιστο ποοοοτό 15 % των κυπριακών εισαγωγών από την Κοινότητα, που 
υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι βάσει της μέσης συνολικής αξίας κατά τα 60ο προηγούμενα έτη για 
*ο οποία υπάρχουν κοινοτικές στατιστικές. 
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6. Στην περίπτωση που η Κύπρος εφαρμόσει τα δασμολογικά μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, η κοινοτική προτίμηση 
διατηρείται με αναπροσαρμογή εκ μέρους της Κύπρου των δασμών που εφαρμόζει 
απέναντι στις τρίτες χώρες. 

7. Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 εξαλείφονται 
σταδιακά σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που da συμφωνηθεί από τα δυο συμβαλλόμενα 
μέρη. και καταργούνται εντελώς το αργότερο ως το τέλος της πρώτης φάσης του 
δευτέρου σταδίου της Συμφωνίας. 

Το Συμβούλιο Σύνδεσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εγκρίνει την 
παράταση ορισμένων μέτρων ηίρα από την πρώτη φάση. 

Τμήμα II 
Υιοθέτηση από την Κύπρο του Κοινού Δασμολογίου 

ΑΡΘΡΟ 8 

Το κυπριακό Δασμολόγιο, εκτός από το τμήμα που αφορά τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο Παράρτημα Ι, 
πίνακας Β της Συμφωνίας, ευθυγραμμίζεται σταδιακά προς το Κοινό Δασμολόγιο, 
υπό την εκάστοτε τρέχουσα μορφή του. με βάση τους δασμούς που εφαρμόζει 
πράγματι η Κύπρος έναντι των τρίτων χωρών την 1η Ιανουαρίου 1966 και σύμφωνα 
με τους ακόλουθους κανόνες : 

1)Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία οι δασμοί που εφάρμοσε η Κύπρος κατά 
την προαναφερθείσα ημερομηνία'δεν διαφέρουν περισσότερο από 15 % ηρος, τα 
επάνω ή προς τα κάτω από τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου, η Κύπρος 
εφαρμόζει τους δασμούς αυτούς από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 

2) Στις άλλες περιπτώσεις, η Κύπρος εφαρμόζει, δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, δασμούς που μειώνουν κατά 9 % τη διαφορά 
ανάμεσα στον πράγματι εφαρμοζόμενο δασμό και το δασμό του Κοινού 
Δασμολογίου. 

Εννέα περαιτέρω μειώσεις, κατά 9 \ η κάθε μία, πραγματοποιούνται 
αντίστοιχα στην αρχή του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, 
έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου έτους μετά την έναρξη ισχύος τον 
ηαρόντος Πρωτοκόλλου. 
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Το Κοινό Δασμολόγιο εφαρμόζεται πλήρως στην αρχή ίου ενδέκατου έτους ατιό 
την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη των , 
διατάξεων του όρθρου 7 παράγραφο ι .6 χα ι. 7. 

3) Στην περίπτωση που το Κοινό Δασμολόγιο τροποποιηθεί κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο των 10 ετών, το ποσοστό ευθυγράμμισης 
προσαρμόζεται για να εξασφαλιστεί η εξάλειψη της διαφοράς μεταξύ 
κυπριακού και Κοινού Δασμολογίου με ίσες διαδοχικές μειώσεις από την 
ημερομηνία τροποποίησης του Κοινού Δασμολογίου μέχρι την α(>χτ\ του 
ενδέκατου έτους. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8. για τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτη
μα 2, η Κύπρος ευθυγραμμίζει το δασμολόγιο της προς το Κοινό Δασμολόγιο 
σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 

1. Η Κύπρος εφαρμόζει, δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου, δασμούς που μειώνουν κατά 4 % τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού 
που εφαρμόστηκε την 1η Ιανουαρίου 1986 και του δασμού του Κοινού 
Δασμολογίου. 

2. Πραγματοποιούνται δύο περαιτέρω μειώσεις κατά 4 % η κάθε μία στην αρχή 
του δευτέρου και του τρίτου έτους. 

Η διαφορά αυτή ελαττώνεται περαιτέρω με τρεις μειώσεις κατά 6 Χ η κάθε 
μία στην αρχή του τέταρτου, πέμπτου χαι έκτου έτους και με τέσσερις 
μειώσεις κατά 15 % η κάθε μία στην αρχή του έβδομου, όγδοου, ένατου και 
δέκατου έτους. 

Το Κοινό Δασμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο του στην αρχή του ενδέκατου έτους 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Τμήμα ΠΙ 
Κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των 

Συμβαλλομένων Μερών 

ΑΡΘΡΟ 10 

Η Κύπρος καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς και όλα τα μέτρα»ισοδύναμου 
αποτελέσματος στις εισαγωγές από την Κοινότητα κατά την έναρξη ισχύος τοο 
παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός από τις εισαγωγές των:προϊόντων που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι πίνακας Β της Συμφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10, η Κύπρος μπορεί να επιβάλει τη χορήγηση 
αδειών εισαγωγής όσον αφορά τις εισαγωγές των προϊόντων του Παραρτήματος 1, 
καταγωγής Κοινότητας, για εγχώρια κατανάλωση, σύμφωνα με τους κανόνες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. 

2. Στο πλαίσιο των ποσοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, η άδεια 
εισαγωγής εκδίδεται αυτόματα μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή της αίτησης. Εάν δεν εκδοθεί εντός αυτής της προθεσμίας, τα εν λόγω 
προϊόντα μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα. 

3. Κατά την. πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου, οι ποσότητες για ορισμένα 
προϊόντα στο Παράρτημα 1 αυξάνονται κατά 50 % με δέκα ίσες ετήσιες αυξήσεις 
ύφους 5 %. 

4. Η πρώτη αύξηση πραγματοποιείται στις αρχικές ποσότητες την 1η Ιανουαρίου 
του έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι 
επόμενες αυξήσεις πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε έτους. 

5. Το Παράρτημα 7 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κύπρος για τη 
διαχείριση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1. 

ΑΡ6Ρ0 12 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10. η Κύπρος μπορεί να επιβάλει άδειες 
εισαγωγής κατά τις εισαγωγές προϊόντων για εγχώρια κατανάλωση καταγωγής 
Κοινότητας ως το τέλος της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου για τα προϊόντα 
του Παραρτήματος 3, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2, 3, 4 και 5. 

2. ΣΤΟ πλαίσιο των ποσοτήτων ή των αξιών που αναφέρονται στο Παράρτημα 3, οι 
άδειες εισαγωγής εκδίδονται αυτόματα μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης. Εάν.δεν εκδοθούν εντός αυτής της προθεσμίας, τα 
εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα. 

3. Κατά την πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου, οι ποσότητες ή αξίες για τα 
προϊόντα του Παραρτήματος 3 αυξάνονται : 
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 κατά 100 % με δέκα ίσες ετήσιες συζήσεις ύψους 10 % yxa ία όρια που 
εκφράζονται σε ποσότητα. 

 κ α τ ά 150 % με δέκα ίσες ετήσιες συζήσεις ύψους 15 % για τα όρια που 
εκφράζονται σε αξία. 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3. κατά την πρώτη φάση του δεύτερου 
σταδίου, το ποσοστό αύξησης των ποσοτήτων για τα ακόλουθα προϊόντα του 
Παραρτήματος 3 είναι : 

Αριθμός του δασμό Ι Περιγραφή των Ι Ποσοστό αύξησης στην | 
A A V · * * · · ■*»!<; κύι»(>»ν ι nf>«'tv>twv ι τιρωτη φ ά σ η | 

36.06 i Σπίρτα Ι 60 % με 10 ίσες ετήσιες 
Ι Ι αυξήσεις κατά 6 % η καθεμία 

6 9 . 0 5 Ι Κεραμίδια Ι 80 \ με 10 ί σ ε ς ε τ ή σ ι ε ς , 
Ι Ι αυξήσεις κατά 8 \ η καθεμία 

5. Η πρώτη αύξηση πραγματοποιείται στις αρχικές ποσότητες ή α ξ ί ε ς κατά την 
1η Ιανουαρίου του έτοος που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Οι επόμενες αυξήσεις πραγματοποιούνται στην αρχή του κάθε 
ημερολογιακού έτους. 

6. Στην περίπτωση που οι εισαγωγές στην Κύπρο ενός προϊόντος καταγωγής 
Κοινότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 υπήρξαν για τρία διαδοχικά έτη 
μικρότερες από 80 % του ποσοτικού ορίου ή του ορίου αξίας που καθορίζεται με 
τ ι ς διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5, οι εισαγωγές αυτού του προϊόντος 
από τα κράτη μέλη της Κοινότητας ελευθερώνονται αϊτό την αρχή του έτους που 
ακολουθεί αυτά τα τρία έτη. 

7. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, οτο πλαίσιο της Απόφασης για μετάβαση από 
την πρώτη φάοη στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου, να εγκρίνει την 
επέκταση των διατάξεων της παραγράφου 1 για τα προϊόντα του Παραρτήματος 3 
πέρα από την πρώτη φάση. 

8. Το Παράρτημα 7 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κύπρος για τη 
διαχείριση των ποσοτικών ορίων και των ορίων αξίας που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 3. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

Η Κύπρος προσαρμόζει σταδιακά τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα για 
να εξασφαλίσει άτι, κατά τη λήξη της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου. 6εν 
γίνεται διάκριση όσον αφορά το καθεστώς υπό το οποίο γίνεται η προμήθεια και 
η εμπορία των εμπορευμάτων μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της 
Κοινότητας και υπηκόων της Κύπρου. 

Τμήμα IV 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα 

ΑΡΘΡΟ 14 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα καταργεί το 
σταθερό στοιχείο για τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι πίνακας Α 
της Συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο που 
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977, και στο άρθρο ά του ίδιου 
Πρωτοκόλλου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Γεωργικά προϊόντα 

ΑΡΘΡΟ 15 

Για τους σκοπούς των άρθρων 16 έως 26, ως γεωργικά προϊόντα θεωρούνται όλα 
όσα εμπίπτουν στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
.Οικονομικής Κοινότητας. 

Τμήμα Ι 

Κατάργηση των δασμών μεταξύ Κοινότητας και 
Κύπρου και υιοθέτηση του Κοινού Δασμολογίου 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ι . Με την έναρξη ισχύος too παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Κύπρος 

καταργούν προοδευτικά τους υπολειπόμενους δασμούς και φορολογικές 

επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος γ ια τα γεωργικά προϊόντα που 

αποτελούν αντ ικε ίμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και 

του Πρωτοκόλλου και αναφέρονται στο Παράρτημα 4, εντός των ορίων και σύμφωνα 

με τους όρους αυτών των παραχωρήσεων. Αυτή η εξάλειψη των δασμών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που 

καθορίζονται , γ ι α τα βιομηχανικά προϊόντα στο άρθρο 5. 

2 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 . οι δασμοί και οι φορολογικές 

επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην 

Κύπρο των γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αποτελούν αντ ικε ίμενο 

αμοιβαίων παραχωρήσεων και αναφέρονται στο Παράρτημα 5, ε ί ν α ι , κατά την 

πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας! οι δασμοί του Γενικού 

Δασμολογίου της Κύπρου. 

3. Η δασμολογική προτίμηση που παρέχεται στην Κοινότητα γ ια τα προϊόντα των 

Παραρτημάτων 5 και 6 δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι . Επιπλέον, η Κύπρος καταργεί σταδιακά τους 

υπολειπόμενους δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος γ ι α τη 

ζάχαρη κοινοτικής καταγωγής που εμπίπτει στη διάκριση 17.01 τοο κυπριακού 

δασμολογίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 5. 

4. Η Κοινότητα ή η Κύπρος μπορούν να προτείνουν, κατά την πρώτη φάση, στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, την'τροποποίηση του πίνακα προϊόντων του 

Παραρτήματος 4, αν αυτή η αλλαγή ε ί ν α ι προς άφι,λος των συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 17 

1. Η Κύπρος εφαρμόζει προοδευτικά το Κοινό Δασμολόγιο στα γεωργικά προϊόντα 
που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
και του παρόντος Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα 
που καθορίζονται για τα βιομηχανικά προϊόντα οτο άρθρο 8. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν 
αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και αναφέρονται 
στο Παράρτημα 5, η Κύπρος, κατά την πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου της 
Συμφωνίας, δεν ευθυγραμμίζει τους δασμούς της με το Κοινό Δασμολόγιο. 
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Τμήμα II 

Δασμολογικές ■ποσοστώσεις και χρονοδιαγράμματα 

ΑΡΘΡΟ 18 

1. Η δασμολογική ποσόστωση για τις πρώιμες πατάτες που εμπίπτουν στη 
διάκριση 07.01 Α II 0) του Κοινού Δασμολογίου, όπως καθορίζεται στη 
Συμφωνία, αυξάνεται από 60.000 τόννους σε 110.000 τόννους, με 6έχα ίσες 
ετήσιες αυξήσεις 5.000 τόννων στην πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου. 

Αυτή η δασμολογική ποσόστωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαΐου 
ως τις 30 Ιουνίου. 

2. Η δασμολογική ποσόστωση για τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια που εμπίπτουν 
στις διακρίσεις ex 08.04 Α ί α ) και β) του Κοινού Δασμολογίου, όπως 
καθορίζεται στη Συμφωνία, αυξάνεται από 7.500 σε 11.000 τόννους' οι αυξήσεις 
αυτές ανέρχονται σε 600 τόννους το πρώτο έτος, 500 τόννους το δεύτερο έτος 
και 300 τόννους ετησίως για τα οκτώ έτη που ακολουθούν την πρώτη φάση του 
δεύτερου σταδίου. 

Αυτή η δασμολογική ποσόστωση ισχύει για την περίοδο από 8 Ιουνίου έως 4 
Αυγούστου. 

3. Η δασμολογική ποσόστωση για τις σταφίδες που εμπίπτουν στη διάκριση 08.04 
Β Ι του Κοινού Δασμολογίου, όπως καθορίζεται στη Συμφωνία, αυξάνεται από 500 
σε 1.500 τόννους με την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και εφεξής 
κατά το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο 4. 

4. Η Κοινότητα αυξάνει στην πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου τις κοινοτικές 
δασμολογικές ποσοστώσεις για τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κύπρου που 
αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και του 
παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 κατά 50 % με δέκα ίσες αυξήσεις 5 % ετησίως επί της κοινοτικής 
δασμολογικής ποσόστωσης που εφαρμόζεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφος 3. 
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5. Για τα κυπριακής καταγωγής κρασιά από νωπά σταφύλια που εμπίπτουν στη 
διάκριση ex 22.05 Γ του Κοινού Δασμολογίου, σε δοχεία που περιέχουν 2 λίτρα 
ή λιγότερο, οι διατάζεις της παραγράφου 4 ισχύουν για κοινοτική ποσόστωση 
35.000 hi. 
Για τα κρασιά-λικέρ (Vins de liqueur) με αλκοολικό τίτλο 15 % vol και άνω 
που εμπίπτουν στη διάκριση ex 22.05 Γ, καταγωγής Κύπρου, οι διατάζεις της 
παραγράφου 4 ισχύουν για κοινοτική δασμολογική ποσόστωση 150.000 hi. 

Τμήμα III 
Νέα προϊόντα και χρονοδιαγράμματα 

ΑΡΘΡΟ 19 
1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 5, που κατάγονται από την 
Κύπρο και εισάγονται στην Κοινότητα, οι δασμοί που εφαρμόζονται εξαλείφονται 
σταδιακά σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
1 του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο παρόν όρθρο. 
2. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. η Κύπρος υιοθετεί 
προοδευτικά το Κοινό Δασμολόγιο συμφώνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
3. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις, οι 
ποσοστώσεις αυτές αυξάνονται, εκτός από την περίπτωση των κρασιών από νωπά 
σταφύλια σε δοχεία που περιέχουν περισσότερο από δυο λίτρα, που εμπίπτουν 
στις διακρίσεις ex 22.05 Γ Ι 3) και Γ II β) του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4. 
4. Για την κατάργηση των δαομών, καθορίζονται ποσότητες αναφοράς για τα 
ακόλουθα προϊόντα καταγωγής Κύπρου : 

- αγκινάρες που υπόκεινται στη διάκριση 07.01 Λ, 

- ακτινίδια που υπόκεινται στη διάκριση ex 03.09. 

Εάν οι εισαγωγές ενός από αυτά τα προϊόντα υπερβούν την ποσότητα αναφοράς, η 
Κοινότητα, αφού λάβει υπόψη της τον ετήσιο απολογισμό των εμπορικών ρευμάτων 
τον οποίο συντάσσει, μπορεί να επιβάλει κοινοτική δασμολογική ποσόστωση στο 
εν λόγω προϊόν, ίση με την ποσότητα αναφοράς. 

5. Για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, εκτός από αυτά για τα οποία 
καθορίζεται κοινοτική ποσόστωση ή ποσότητα αναφοράς, η Κοινότητα μπορεί να 
καθορίσει ποσότητα αναφοράς όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, εάν 
διαπιστώσει από τον ετήσιο απολογισμό των εμπορικών ρευμάτων τον οποίο 
συντάσσει ότι οι εισαγόμενες ποσότητες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα 
στην κοινοτική αγορά. 
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Κλάση του 
Κοινού 

Δασμολογίου Ι 
Περιγραφή εμπορευμάτων 

06.03 

07.01 

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή 
διακοσμήσεις, νωπά. αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, 
διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα : 

Α. Νωπά (α) 

Λαχανικά και φυτό βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
*ύ£η : 

Β. Κράμβες, κουνουπίδια και λαχανάκια Βρυξελλών 

ex III. Άλλα : 

- Κινέζικες κράμβες (Brassica sinensis et 
Braesica Pekinensis) 

- από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (β) 

Δ. Σαλατικά, στα οποίο περιλαμβάνονται και τα αντίδια 
και τα ραδίκια : 

ex Ι.Άλλα : -(Lactuca sativa L. var capitata τύπου 
crisp head) : 

- Μαρούλια ICEBERG : 

- από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (γ) 

ex Κ. Σπαράγγια : 

- από 1 Νοεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 

ex Λ. Αγκινάρες : 

- από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (δ) 

Τ. άλλα : 

ex Ι. Κολοκυθάκια : 

- από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου 
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Κλάση του I 
Κοινού I 

Δοσμολογi eui 

07.04 1 

08.01 1 

08.06 

ex 08.09 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Λαχανικά και <?υτά βρώσιμα, αποξέραμενα. αφυδατωμένα ή 
■ ττ©*.«· ίχουν t«TTi><3Tct ctatw *·βΊ ■ cetu κβι κομμένα oe 
τεμάχια ή αε φέτες ή και τριμμένα η σε σκόνη, αλλά άχι 
αλλιώς παρασκευασμένα : 

ex Β. άλλα : 

 Πιπεριές 
Χουρμάδες, μπανάνες, ανανάδες, μάγγες και μαγγούστες, 
αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, καρυδιά 
κοκοφοίνικών, καρύδια Βραζιλίας, καρύδια ανακαρόιο
ειδών, νωπά ή ξερά. με ή χωρίς κέλυφος : 
Δ. Αχλάδια της ποικιλίας avocats 

ex θ. : άλλα 

 Μάγγες 

φρούτα των ειδών χαμαικεράσων, χούμαρων, φράουλας. 
μούρων κλπ. νωπά : 
Ζ. άλλο: 

ex II : μη κατονομαζόμενα 

 Passion fruit 

Ι Άλλα φρούτα, νωπά : 

Ι  Ακτινίδια : 

Ι  από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου (ε) 

Ι  Καρπός διοσπύρου : 

από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου 
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! Κλάοη του i 
Ι Κοινού I 
Ι Δασμολογίου I 

I 09.04 1 

1 09.10 1 

1 12.07 

I 20.07 

Περιγραφή εμπορευμάτων I 

Πιπέρι (του γένους "Piper", πιπέρια (του γένους Ι 
"Capsicum" ή του γένους "Pimenta") : Ι 
Α. Ούτε θρυμματισμένα ούτε αλεσμένο : Ι 

II. Πιπέρια : Ι 

γ) Άλλα Ι 
θυμάρι, δάφνη, κρόκος (ζαφορά).Άλλα μπαχαρικά : Ι 

Α. θυμάρι : Ι 
Ι. ούτε θρυμματισμένο έϋτε αλεσμένο : ! 

α) Άγριο θυμάρι (έρπυλος) (Thymus serpyllum) 

6) άλλο 

II. Θρυμματισμένο ή αλεσμένο 

Β. Φύλλα δάφνης 

Γ. Κρόκος (ζαφορά) : 

Ι. Ούτε θρυμματισμένος, ούτε αλεσμένος 

II. Θρυμματισμένος ή αλεσμένος 

Φυτά. μέρη φυτών, οπόροι και καρποί των ειδών που 
Ι χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή 
■ που προορίζονται για εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα και 
ί παρόμοια, νωπά ή ξερά. έστω και κομμένα, σπασμένα, αλε-
ί σμένα ή σε σκόνη 

Ι Δ. άλλα 

Ι Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται χαι ο μούστος 
Ι σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν-έχουν υποστεί ζύμωση, 
Ι χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης : 

Β. Πυκνότητας ίσης ή κατώτερης του 1,33 g/cm3 σε 20°C : 
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Κλάση του Ι 
Κοινού ! 

20.07 Ι 
>rtnvfxr m l I 

I 22.05 

Περιγραφή εμπορευμάτων i 

Ι. Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ol 
ο μούβτος στοφυλι,ύν) , μήλυν r) βχλο6«.<1τν. μεΐ,γμ^πα ι 
χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών : Ι 

α) Αξίας ανώτερης των 18 ECU ανά 100 kg καθαρού Ι 
βάρους : Ι 

1. Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται Ι 
και ο μούστος σταφυλιών) : Ι 

αα) συμπυκνωμένοι : (στ) ! 

11. Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα Ι 
t, ανώτερης του 30 \ κατά Βάρος Ι 

22. άλλα Ι 

β) Αξίας ίσης ή κατώτερης των 18 ECU ανά 100 kg ίου Ι 
καθαρού βάρους : Ι 

1. Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται Ι 
και ο μούστος σταφυλιών) : Ι 

αα) συμπυκνωμένα : (στ) Ι 

11. Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα Ι 
ανώτερης του 30 * κατά βάρος Ι 

Ι 22. άλλα Ι 

Ι Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος από νωπά σταφύλια ίου Ι 
Ι οποίου η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης : Ι 

Ι Γ. άλλα : Ι 

\ Ι. Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13\ vol ή Ι 
Ι λιγότερο χαι παρουσιάζονται σε δοχεία που Ι 
Ι περιέχουν : Ι 

I ex β) Περισσότερο από δύο λίτρα : Ι 

Ι  Κρασιά από νωπά σταφύλια (ζ) Ι 
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Κλάση του 
Κοινού 

ΛοσμοΛ,ογ ί. ον 
Περιγραφή εμπορευμάτων 

22.05 
(συνεχή πϊ 

II. Που έχουν αποχτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 
13%. vol Mot όχι πάνω cm© 1 S'fc vol καν παρουο ι&

ζονται σε δοχεία που περιέχουν : 

ex 0) περισσότερα από δύο λίτρα : 

 Κρασιά από νωπά σταφύλια (ζ) 

(α) εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 50 τόννων 
(3) εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόννων 
(γ) εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόννων 
(6) εντός των ορίων μιας ποσότητας αναφοράς 100 τόννων 
(ε) εντός των ορίων μιας ποσότητας αναφοράς 200 τόννων 
(στ) εντός των ορίων συνολικής κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 

3 000 τόννων 
(C) εντός των ορίων συνολικής κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 

26 000 εκατόλιτρων 

Για το τυρί καακαβάλι καταγωγής Κύπρου που υπάγεται στη διάκριση 04.04 ΕΙ 
2 του Κοινού Δασμολογίου, η εισφορά κατά την εισαγωγή μειώνεται. 
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Τμήμα IV 

Ειδικά \ιίτρα για να ληφθεί υπόψη η 
διεύρυνση της Κοινότητας 

ΑΡΘΡΟ 20 

ι . Γ»ο t o 1990 και γ ι α κάβε Φιαόοχική n c p i o o o v CMIT op ί α ς , η Κοινότητα 

αποφασίζει, Θάβει της επισκόπησης των στατιστικών στοιχείων και της ανάλυσης 
που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2, εάν πρέπει να προσαρμόσει την 
τιμή εισόδου, που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 περί κοινής 
οργανώσεως της αγοράς οπωροκηπευτικών, για τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής 
Κύπρου, εντός των ακόλουθων ποσοτικών ορίων : 

Ι Αριθμός 
Ι του Κοινού 
Ι Δασμολογίου 

108.02 Α Ι 

108.02 ex Γ 

108.02 A ex Ι 

Περιγραφή Ι 

Γλυκά πορτοκάλια, νωπά 

Λεμόνια, νωπά 

Επιτραπέζια σταφύλια, για την 
περίοδο β Ιουνίου μέχρι 

Ι 4 Αυγούστου 

67 

15 

Ι 10 

Ποσότητα Ι 

000 τάννβι Ι 

000 τόννοι Ι 

500 τόννοι Ι 

2 . Από το 1987 και στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας, η Κοινότητα, βάσει 
μιας στατιστικής επισκόπησης, προβαίνει σε ανάλυση της κατάστασης για τα 
προϊόντα της παραγράφου 1 που κατάγονται από την Κύπρο και εξάγονται στην 
Κοινότητα. 

Για τα ίδ ια αυτά προϊόντα, από το 1989 και για κάθε διαδοχική περίοδο, η 

Κοινότητα συντάσσει προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγή και τ ι ς παραδόσεις σε 

σχέση με την Κύπρο. 

3. Η πιθανή προσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά το ποσό που 
πρέπει να αφαιρεθεί, όσον αφορά το δασμό, από τ ι ς αντιπροσωπευτικές τιμές 
που διαμορφώνονται στην Κοινότητα, για τον υπολογισμό της τιμής εισόδου 
αυτών των προϊόντων, εντός των.ορίων που θέτει το άρθρο 152 παράγραφος 2 γ) 
της Πράξης Προοχώρηοης της Ισπαν ίας και Π υ ρ τ υ γ α λ ί α ς . 



1707 
ΑΡβΡΟ 21 

1. Για τα κυπριακής καταγωγής κρασιά από νωπά σταφύλια που εμπίπτουν στη 
διάκριση ex 22.05 Γ του Κοινού Δασμολογίου, σε δοχεία που περιέχουν 2 λίτρα 
ή λιγότερο, το πάγιο ποσό που προστίθεται στην τιμή που αναφέρεται στο 
άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 622/87 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς καταργείται σταδιακά με τον ρυθμό που αναφέρεται 
παρακάτω, εντός των ορίων ετήσιας ποσότητας 35 000 hi. 
Με την έναοξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, το πάγιο ποσό μειώνεται 
σε 75 % . 
Δύο έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται 
σε 60 V 
Τέσσερα έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται 
σε 45 V 
Έξι έτη μετά την tvaplt] του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται 
σε 30 *. 
οκτώ έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο μειώνεται 
σε 15%. 
Δέκα έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται 
σε 0 %. 

_. Η Κοινότητα μπορεί να καθορίσει ειδική τιμή στα σύνορα για τα κρασιά από 
νωπά σταφύλια και για τα κρασιάλικέρ (vins de liqueur) με αλκοολικό τίτλο 
15% vol ή περισσότερο, που εμπίπτουν στη διάκριση ex 22.05 Γ, σε δοχεία 
χωρητικότητας άνω των 2 λίτρων, αν, για την περίοδο εμπορίας κατά την οποία 
αρχίζει να ισχύει το παρόν πρωτόκολλο διαπιστωθεί, βάσει των πληροφοριών που 
υπάρχουν στο τέλος αυτής της περιόδου εμπορίας, ότι σημειώθηκε πτώση των 
εξαγωγών αυτών των κρασιών στην Κοινότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη 
περίοδο εμπορίας. Η εν λόγω περίοδος εμπορίας χρησιμεύει ως περίοδος 
αναφοράς. Για τις επόμενες περιόδους εμπορίας, οι εξαγωγές συγκρίνονται με 
την περίοδο αναφοράς. 

Αυτή η ειδική τιμή στα σύνορα καθορίζεται κάθε έτος και πριν από κάθε 
.περίοδο εμπορίας και ισχύει για εισαγωγές μέχρι ετήσια ποσότητα : 

 26 000 hi για κρασιά από νωπά σταφύλια που εμπίπτουν στη διάκρι
ση ex 22 05 Γ, 

• 73 000 hi για κρασιά λικέρ (vins de liqueur) που εμπίπτουν στη διά
κριση ex 22.05 Γ. 

Η κατάσταση επανεξετάζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990. 
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ΤΜΗΜΑ V 

Κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών 
γιο τα γεωργικά ηροϊόντα 

ΑΡΘΡΟ 22 

Με την kvaptr) ισχύος too παρόντος Πρωτοκόλλου π Κύπρος καταργεί τους 
ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος κατά τ ι ς 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αποτελούν αντικείμενο 
αμοιβαίων παραχωρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 23 

1. Κατά παρέκκλιση του άρσρου 22. η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει 
μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης του δευτέρου σταδίου το ισχύον σύστημα 
αδειών εισαγωγής για τις εισαγωγές προϊόντων κοινοτικής καταγωγής όσον αφορά 
τα προϊόντα του Παραρτήματος 5. 

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, στο πλαίσιο της απόφασης για τη μετάβαση 
από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου, να εγκρίνει την 
επέκταση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πέρα από την πρώτη 
φάση. 

ΑΡΘΡΟ 24 

1. Για τα προϊόντα του Παραρτήματος 6 που προορίζονται για εγχώρια 
κατανάλωση και είναι κοινοτικής καταγωγής, η Κύπρος εκδίδει αυτόματα άδειες 
εισαγωγής για τις ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, εντός περιόδου 
πέντε εργάσιμων ημερών..από την υποβολή της αίτησης. Εάν οι άδειες δεν 
εκδοθούν εντός αυτής της περιόδου, τα εν λόγω εμπορεύματα μπορούν να 
εισαχθούν ελεύθερα. 

2. Οι ποσότητες για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα 6 
αυξάνονται κατά 30 \ κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου, με δέκα ίσες 
ετήσιες αυξήσεις κατά 3 % της αρχικής ποσότητας που ισχύει κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
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Η πρώτη αυζηση της αρχικής ποσότητας πραγματοποιείται την 1η Ιανουαρίου του 
έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Το Παράρτημα 7 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κύπρος για τη 
διαχείριση των ποσοτήτων που καθορίζονται στο Παράρτημα 6. 

4. Η Κοινότητα ή η Κύπρος μπορούν να προτείνουν κατά την πρώτη φάση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης την τροποποίηση του πίνακα προϊόντων του 
Παραρτήματος 6, εάν η τροποποίηση αυτή είναι προς όφελος των συμβαλλομένων 
μέρων. 

ΤΜΗΜΑ VI 

Μηχανισμοί της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

ΑΡΘΡΟ 25 

Η εφαρμογή των μηχανισμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στα σύνορα δεν 
επηρεάζεται κατά την πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου, με την επιφύλαξη του 
ειδικού καθεστώτος των άρθρων 20 και 21 του παρόντος Πρωτοκόλλου που 
εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα που υπάγονται στο Παράρτημα II της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 

ΑΡΘΡΟ 26 

1. Για να τεθούν σε ελεύθερη διακίνηση τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται 
από τη συμφωνία και το παρόν Πρωτόκολλο και αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων 
παραχωρήσεων, θα πρέπει να προηγηθεί συμφωνία στα πλαίσια της απόφασης του 
Συμβουλίου Σύνδεσης για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του δευτέρου σταδίου» 
με βάση τις εζής αρχές : 

i) καθιέρωση από την Κύπρο κοινοτικών ποιοτικών προτύπων για τα 
προϊόντα αυτά, 

ii) εφαρμογή από την Κύπρο πειθαρχίας στον τομέα των εσωτερικών τιμών των 
προϊόντων αυτών, ανάλογης με την πειθαρχία που ισχύει στο κοινοτικό 
επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της εσωτερικής 
αγοράς χαι να αποφευχθούν κρίσεLς στην αγορά. 0ς προς τούτο, και για 
να αποφευχθεί η λήψη προστατευτικών μέτρων, πρέπει να θεσπιστούν 
διαδικασίες που να επιτρέπουν τον εντοπισμό της κατάστασης κρίσης της 
αγοράς και τον καθορισμό των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόσει η Κύπρος 
στην εσωτερική της αγορά σε συνάρτηση με το μέγεθος ή τον κίνδυνο των 
διαταραχών. 



1710 

iii) εφαρμογή σπό την Κύπρο κοινοτικών μέτρων στα κυπριακά σύνορα για τα εν 
λόγω προϊόντα. 

2. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Κύπρος υποβάλλει κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου προτάσεις ως προς 
το αποτελεσματικά μέτρα που θα υιοθετήσει η Κύπρος με 6ική της ευθύνη, χόοο 
στην εσωτερική της αγορά όσο και σία σύνορα, τα οποία θα επιτρέψουν Την 
καθιέρωση της ελεύθερης διακίνηση των προϊόντων, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

3. Η Κοινότητα καθορίζει τη θέση της επί των κυπριακών προτάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπό το φως, κυρίως, της συζήτησης που 
διεξάγουν τα όργανα του Συμβουλίου Σύνδεσης ως προς την ακολουθητέα 
πολιτική. 

Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για το ζήτημα αυτό πριν από το τέλος της 
πρώτης φάσης του δευτέρου σταδίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Εναρμόνιση των συνοδευτικόν- πολιτικών 

ΑΡΘΡΟ 27 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές που θεσπίζονται με τα 
άρθρα 85 (συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων), 86 (δεσπόζουσα θέση μιας 
επιχείρησης). 90 (δημόσιες επιχειρήσεις), 92 (κρατικές ενισχύσεις), 95 
(φορολογία των προϊόντων), 96 (επιστροφές κατά την εξαγωγή), 97 (φόροι 
κύκλου εργασιών). 98 (απαλλαγές και επιοτροφές κατά την εξαγωγή) και 100 
(προσέγγιση των νομοθεσιών) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας διέπουν τις σχέσεις τους στα πλαίσια της Συμφωνίας 
Σύνδεσης. 

2. Οι όροι και λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των αρχών αυτών, καθώς και οι 
εγγυήσεις ορθής εφαρμογής τους. εξετάζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά 
την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης. 

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. τα οποία είναι απαραίτητα για 
την ομαλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη χαι καθορίζονται οε πρωτόκολλο που τίθεται αε ισχύ το αργότερο κατά την 
έναρξη της δεύτερης φάσης. 
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ΑΡΘΡΟ 28 

1. Από την έναρξη ισχύος του δεύτερον σταδίου, σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 27 και αφορούν τα άρθρα 85, 86 και 92 της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τα ακόλουθα είναι 
ασυμβίβαστα με την καλή λειτουργία της Συμφωνίας, εφόσον μπορούν να βλάψουν 
το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Κύπρου : 

α) κάθε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, κάθε απόφαση ενώσεων επιχειρήσεων και 
κάθε εναρμονισμένη πρακτική με στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον 
περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού όσον αφορά την παραγωγή και το 
εμπόριο αγαθόν, 

8) η κατάχρηση από μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων της δεσπόζουσας 
θέσης τους στο σύνολο των εδαφών των Συμβαλλομένων Μέρων ή σε σημαντικό 
μέρος αυτών των εδαφών, 

γ) κάθε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή υπάρχει κίνδυνος να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό με το να ευνοεί ορισμένες επιχειρηθείς ή ορισμένες παραγωγές. 

2. Εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαπιστώσει ότι ακολουθείται πράγματι η 
πρακτική που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από μέρους του εταίρου του, μπορεί 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβούλευση στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Σύνδεσης. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 29 

1. Η δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου αρχίζει να ισχύει με απόφαση του 
Συμβουλίου Σύνδεσης. 

2. Η δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου έχει διάρκεια 5 ετών, η οποία μπορεί 
να μειωθεί σε τέσσερα με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. 

3. Οι διατάξεις της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος της δεύτερης φάσης. 
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ΑΡΘΡΟ 30 

1. Για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 29, το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει : 

α) για το καθεστώς που θα εφαρμόζεται όσον αφορά τη διακίνηση των 
εμπορευμάτων, 

β) για οποιαδήποτε \iitpo σχετικά με τις συνοδευτικές πολιτικές που 
αναφέρονται στο άρθρο 27. τα οποία δεν υιοθετήθηκαν κατά την πρώτη φάση 
του δεύτερου σταδίου, 

γ) για τα.μέτρα σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση ορισμένων γεωργικών 
προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας, 

δ) για τις διατάζεις που αναφέρονται στον Τίτλο Ι Κεφάλαια II και III του 
παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2. Στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας εφαρμόζονται τα μέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο ι, τα οποία αποφασίζονται από το Συμβούλιο 
Σύνδεσης και είναι απαραίτητα για την μετάβαση προς την τελωνειακή ένωση. 

3. Το εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το εμπόριο των προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικά μέτρα κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, χωρίς να θίγεται 
η απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σχετική με 
προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, εξακολουθεί να βασίζεται 
στο σύστημα κανόνων καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 2, εφόσον οι όροι 
ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων δεν πληρούνται απόλυτα. 

4. Τα μέτρα που συμφωνούνται από το Συμβούλιο Σύνδεσης για την εξασφάλιση 
της ελεύθερης διακίνησης ορισμένων γεωργικών προϊόντων όπως ορίζεται με το 
όρθρο 26. εφαρμόζονται από την Κύπρο σύμφωνα με το συμφωνημένο 
χρονοδιάγραμμα. 

5. Λαμβάνοντας υπόψη την. πραγματική εφαρμογή, εκ μέρους της Κύπρου, των 
μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το συμφωνημένο 
χρονοδιάγραμμα, η Κοινότητα καταργεί τους δικούς της μηχανισμούς τιμών στα 
σύνορα για τα προϊόντα αυτά συγχρόνως και σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα. 

file:///iitpo
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ΑΡΘΡΟ 31 

Η τελωνειακή ένωση υλοποιείται πλήρως στο τέλος της δεύτερης φάσης του 
όεύτερου σταδίου. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

Γενικές και τελικές διατάζεις 

ΑΡΘΡΟ 32 

1. Γιινι ητάται Επιτροπή Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών μηχανισμών της Συμφωνίας. 

Η επιτροπή έχει ως αποστολή να διευκολύνει : 

- την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα στοιχεία και τις 
προβλέψεις στους τομείς του εμπορίου και της παραγωγής, 

- την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις δυνατότητες συνεργασίας 
σε τομείς που καλύπτει η Συμφωνία. 

Την προεδρία της επιτροπής αυτής ασκούν εναλλάξ ένας αντιπρόσωπος της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένας αντιπρόσωπος της Κύπρου. 

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το ταχύτερο δυνατό τη σύνθεση της εν 
λόγω επιτροπής και τη λειτουργία της σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της 
Συμφωνίας. Επίσης μπορεί, αν είναι αναγκαίο, να αποφασίσει την υποβολή 
εκθέσεων από την επιτροπή αυτή στο Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 33 

Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μετά από αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου 
Μέρους, παρέχει κάθε σχετική πληροφορία για κάθε συμφωνία που συνάπτει και Π 
οποία περιέχει διατάζεις δασμολογικής ή εμπορικής φύσης, και για οποιαδήποτε 
τροποποίηση του Δασμολογίου του ή του καθεστώτος εξωτερικού εμπορίου. 

Στην περίπτωση που αυτές οι τροποποιήσεις ή συμφωνίες έχουν άμεσες και 
συγκεκριμένες επιπτώσεις στη λειτουργία της Συμφωνίας, γίνονται οι 
κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης μετά από αίτηση 
του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 
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ΑΡΘΡΟ 34 

1. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να υποβάλει οίο Συμβούλιο Σύνδεσης 
οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία της Συμφωνίας που αφορά την 
Κοινότητα, ένα κράτος μέλος της Κοινότητας ή την Κύπρο. 

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση του. 

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εκτέλεση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

4. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διευθετηθεί η διαφορά σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου» καθένα από τα μέρη μπορεί να 
κοινοποιήσει στο άλλο το διορισμό ενός διαιτητή* το άλλο μέρος οφείλει τότε 
να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή αυτής της 
διαδικασίας η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένας διάδικος. 

Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. 

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Κάθε διάδικος οφείλει να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης των διαιτητών. 

ΑΡΘΡΟ 35 

Τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και οι δηλώσεις και οι 
ανταλλαγές επιστολών στην Τελική Πράξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΑΡΘΡΟ 36 
1. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σύμφωνα με τις 
κατ'ιδίαν διαδικασίες των συμβαλλομένων μερών, τα οποία γνωστοποιούν 
αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό διαδικασιών. 
2. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί την ev λόγω γνωστοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 37 

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, 
γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική 
γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πίνακας που αναφέρεται στο άρθρα 5. 8 και 11 

Ι Κλάση | 
Ι Κυπριακού 
Ι Δασμολογίου 

Ι 1? Π4 

Ι 18.06.20 
Ι 18.06.90 

Ι 19.03 

Ι 19.08 

Ι 21.04.10 

Ι 21.07.20 

Ι 22.03 

Ι 22.06 

Περιγραφή εμπορευμάτων Ι 

Ζπχποάοη παοααχευάσυατα yuoic κακάο Ι 

Σοκολάτες (♦) 

Μακαρόνια και άλλα παρόμοια προϊόντα 

Προϊόντα της εκλεκτής αρτοποιίας, της 
ξυμαροζαχαροπλαστικής και της μπισχοτο
ποιιας, κλπ. (♦) 

Κέτσαπ. και άλλες σάλτσες που περιέχουν 
ντομάτα 

Παγωτά, κόνις παγωτού κλπ. 

Μπύρα βύνης 

Βερμούτ και άλλα κραοιά από νωπά σταφϋ
I λια παρασκευασμένα με τη βοήθεια άρωμα
Ι τικών φυτών ή υλών (♦) 

Αρχική Ι 
Ποσότητα Ι 

530 τ Ι 

780 τ Ι 

1 τ Ι 

1 060 τ Ι 

40 Τ Ι 

1 τ Ι 

250 000 λ Ι 

Ι 29 000 λ Ι 

(♦) Η αρχική ποσότητα αυξάνεται κατά 50 % με δέκα ίοες αυξήσεις 5 * στην πρώτη 
φάση. 
τ a μετρικός τόννος 
λ = λίτρο 
m3 e κυβικό μέτρο 
uov.s μονάοα 
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Ι Κλσοη I 
Ι Κυπριακού I 
!Δασμολογίου I 

ί 22.08 I 

1 22.09 

1 25.23 

1 44.02 

1 44.15.90 

I ex 44.16.10 

I 
Περιγραφή εμπορευμάτων ',■ 

j 

Αιθυλική αλκοόλη ή ουδέτερα οινοπνεύματα Ι 
μη μετουσιωμένα με αλκοολικό τίτλο 140 ! 
βαθμών προυφ και άνω. Μετουσιωμένο οινό 1 
πνεύμα (περιλαμβανομένων της αιθυλικής Ι 
αλκοόλης και των ουδετέρων οινόπνευμα Ι 
των) οποιουδήποτε αλκοολικού τίτλου που ! 
που 6εν προκύπτει από τα γεωργικά προϊό Ι 
ντα που αναφέρονται στον πίνακα του ηας>α-\ 
ματος II της Συνθήκης για την ίδρυση Ι 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Οινοπνεύματα και οινοπνευματώδη 

Τσιμέντα 

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κάρβουνα οπό κελύφη και καρύδες) 
έστω και συσσωματωμένα 

. (2) 
Ι Ξυλεία κοντραπλακε (♦) 

Ι Ξυλεία ανασχηματισμένη σε σανίδες ή φύλ
Ι λα εκτός από την ξυλεία πάχους ίσου ή 
Ι μικρότερου cmo 6 mm 

Αρχική Ι 
Ποσότητα Ι 

10 000 

230 300 

10 

1 

Ι 43 

Ι 7 120 

λ Ι 

λ ι 

τ Ι 

τ Ι 

m3 | 

m3 Ι 

(1) Εισαγωγές 6α επιτραπούν μόνο για την απόλυτη αλκοόλη για βιομηχανική 
χρήοη. 

(♦) Η αρχική ποσότητα αυξάνεται κατά 50 % με δέκα ίσες αυξήσεις 5 \ στην πρώτη 
φάση 
τ = μετρικός τόννος 
λ ε λίτρο 
m3 s κυβικό μέτρο 
μον.= μονάδα 

(2) Για αποκλειστική χρησιμοποίηση στη βιομηχανία ειδών ταξιδιού. 

(3) Για αποκλειστική χρησιμοποίηση στην παραγωγή σανίδων ή φύλλων 
επικαλυμμένων με χαμηλής πίεσης χαοτί επεξεργασμένο με μελαμίνη. 
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Ι Κλάση 
Ι Κυπριακού 
Ι Δασμολογίου 

lex 84.10.90 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Υόραντλίες 

- φυγοκεντρικές στροβιλαντλίες βαθέων 
φρεάτων 

- φυγοκεντρικές αντλίες επιφανείας 

Αρχική Ι 
Ποσότητα ί 

10 μον. Ι 
2 350 μον. ! 

(1) Θα επιτραπούν εισαγωγές μόνο για αυτές τις αντλίες υψηλότερης απόδοσης από 
εκείνες της Κύπρου. 



1718 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πίνακας που αναφέρεται o t o άρσρα 6 και 9 

Ι Κλάση Ι 
Ι Κυπριακού Ι 
Ι Δασμολογίου Ι 

I ex 19.05.99 Ι 

Ι 21.07.30 Ι 

Ι 22.02 Ι 

Ι 25.01.90 Ι 

Ι 25.20 

! 25.22 

I ex 28.04.10 

Ι 28.13.10 

Ι 29.04 

Ι 29.14.10 

! 31.02  04 

I ex 31.05 

t 32.09 

i 33.06 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

"Cheesepuffs'V'chipitos", και παρόμοια προϊόντα 

Επιτραπέζιοι ζελέδες κλπ. 

Λεμονάδα. μεταλλικά και αεριούχα νερά αρωματισμένα 
κα>. άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά, μη περιλαμβανομέ
νων των χυμών φρούτων και λαχανικών της κλάσεως 
20.07 

Κοινό αλάτι 

Γύψος 

Ασβέστης 

Οξυγόνο 

Διοξείδιο του άνθρακος 

'Αχυκλη αλκοόλη 

Ι Οζεικό οξύ 

Ι Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα 

Ι Άλλα λιπάσματα 

Ι Χρώματα, βερνίκια, λάκες, υδροχρώματα, κλπ. 

Ι Αρώματα, καλλυντικά και άλλα είδη καλλωπισμού κλπ. 
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Κλάση I 
ί Κυπριακού Ι 
1 Δασμολογίου Ι 

Ι 34.01 Ι 

Ι 34.02.19 Ι 

Ι 35.06 Ι 

Ι 36.06 Ι 

Ι 39^07 Ι 

lex 39.0139.06 Ι 

lex 40.11.10 Ι 

Ι 40.13.19 

Ι 42.02 

Ι 42.03 

Ι 44.13.10 

lex 44.21 

Ι 44.23.20 

Ι 48.16.10 % 

Ι 48.16.20 

lex 48.16.90 

148.21.30 ♦ 90 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Σαπούνια 

Απορρυπαντιχά 

Κόλλες παρασκευασμένες 

Σπίρτα 

Πλαστικά είδη 

Σωλήνες παντός είδους και φύλλα πολυαιθυλενίου 

Χρησιμοποιημένα ή αναγομωμένα ελαστικά 

Λαστιχένια γάντια 

Εί6η ταξιδιού κλπ. 

Ενδύματα και άλλα είδη από δέρμα ή απομίμηση 
δέρματος 

Σανίδες, πηχάκια, φρίζες για παρκέτα 

Ι Κιβώτια κάθε μεγέθους και καφάσια από ξύλο 

Ι Συναρμολογημένο παρκέτο 

Ι Χάρτινες σακκούλες δύο ή περισσοτέρων φύλλων 

Ι Πακέτα σιγαρέττων 

Ι Κουτιά από χαρτόνι 

Ι Χάρτινες πετσέτες, χαρτομάντηλα, και πετσέτες 
Ι υγιεινής γυναικών και βρεφών 
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Κλάση ! 
Κυπριακού Ι 
Δασμολογίου ί 

50.09 Ι 

51.04 ! 

5202 ! 

53. Π Ι 

53.12 Ι 

54.05 Ι 

55.08, 
59.03. Π * 19 

55.09 

56.07 

Ι 58.01 

58.02 

Ι 58.04 

Ι 00.01 

• 60.03.90 

Ι 60.04 

Ι 60.05.10 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Υφάσματα από μετάξι κλπ. 

Υφάσματα από τεχνητές ίνες (συνεχείς) κλπ. 

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο χλπ. 

Υφάσματα από μαλλιά προβατοειδών 

Υφάσματα από τρίχα αλόγου η άλλη χονδροειδή 
τρίχα ζώου 

Υφάσματα από λινάρι ή ραμί 

Υφάσματα φλοχωτά, σπογγοειδή 

Αλλα υφάσματα από βαμβάχι 

Υφάσματα από τεχνητές ίνες (μη συνεχείς) 

Χαλιά κλπ. 

Αλλα χαλιά 

Ι Βελούδα, πλούσες, οφάαματα φλοχωτά κλπ. 

Ι Υφύυμιικα ΗΛΐκτά 

Ι Κάλτσες εν γένει 

Ι Ενδύματα εσωτερικά πλεχτά 

Ι Σαντάϊγ και πουλόβερ, κλπ. φορέματα, φούστες, 
Ι κουστούμια και σύνολα, φόρμες αθλητικές 
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I 
! 
I 
i 
i 
1 
160 
162 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
! 
ι 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
I 
1 
ί 
tex 
I 
I 
lex 
1 
•i 
lex 
1 
1 
1 

Κλάση 1 
Κυπριακού 1 
Δασμολογίου I 

05.71, 72, 79 | 
02.12, 13, 19 ! 

61.01 I 

61.02 1 

6 i.03 1 

61 .04 

62.01 1 

62.03.10 

64.01-04 

68.11.21 

69.05 

71 . 12-16 

73.13.10 

73.18 

73.23 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας και 
KouCivcq 

Εξωτερικά ενδύυατα ανδρών και αγοριών 

Εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια χαι 
μικρά παιδιά 

Ενδύματα εσωτερικά για άντρες και αγόρια 

Ενδύματα εσωτερικά για γυναίκες, κορίτοια και 
μικρά παιδιά 

Κλινοσκελάσματα 

Ιάκοι και σακίδια συσκευασίας Ι πολυπροπυλένιο) 

Υποδήματα 

Κυβόλιθοι οδοστρωσίας. πλακόλιθοι και κυβόλιθοι, 
λιθόπλακες εστίας και πλακίδια τοίχου 

Κεραμίδια 

Κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας 

Γαλβανισμένες κυματοειδείς χαλύβδινες λαμαρίνες 

Σωλήνες παντός είδους, από σίδηρο ή χάλυβα 

Ι Μεταλλικά κουτιά (για τη συσκευασία εμπορευμάτων 
Ι εκτός από αυτά για την κονσερβοποίηση φρούτων ή 
Ι λαχανικών ή χυμών φρούτων και λαχανικών) 
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Αριθμός 
Κυπριακού 

Δασμολογίου 

I ex 73.37 . 19 

73.32.10 
Ι 
! 73.36.10 
Ι 
! 73-38.12 
ι 
Ι 7338.30 
Ι 
Ι 76.02 
Ι 
i 
I ex 76.02.10 
! 
Ι 
Ι 
Ι 76.02.90 
Ι 
Ι 
Ι 76.06 
! 
! 
Ι 
Ι 83.02.10 
Ι 
Ι 83.13.10· 
Ι 
Ι 
Ι 83.15.10 
Ι 
Ι 84.18.93 
Ι 
Ι 
Ι 84.56.10 
Ι 
Ι 85.04.10 
Ι 
Ι 85.19.12 
! 
I ex 87.06.90 
Ι 
I ex 87.06.90 
Ι 
ι 
Ι 93.07.10 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Καρφιά 

Ξυλόβιδες 

Θερμάστρες χώρων, υγραερίου 

Κάδοι από σίδηρο ή χάλυβα 

Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα 

Ράβδοι, γωνίες, μορφές και τομές από αργίλιο, 
κατεργασμένες. Σύρματα από αργίλιο : 

Ράβδοι, γωνίες, μορφές και τομές στιλβωμένες, 
ανοόιωμένες. επενδεδυμένες 

Αλλα : 
- εκτός από σύρματα 

Σωλήνες παντός είδους (στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς) και ράβδοι 
κοίλες από αργίλιο 

Μεντεσέδες 

Πώματα τύπου "crown** και πώματα βιδωτά τύπου 
"pilfer proof" 

Ηλεκτρόδια 

Φίλτρα σέρα, ελαίου και πετρελαίου ντίζελ για 
αυτοκίνητα 

Αναμικτήρες σκυροδέματος 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές αυτοκινήτων 

Διακόπτες 

Σωλήνες εξόδου καυσαερίων 

Τροχοί μηχανοκινήτων οχημάτων με μεταχειρισμένα 
ελαστικά 

φυσίγγια 
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i Κλαοη I 
Ι Κυπριακού Ι Περιγραφή εμπορευμάτων 
ί Δασμολογίου Ι 
Ι Ι _ _ 
! i 
Ι Ι 
Ι 9 4 . 0 1 ♦ 03 ! Έ π ι π λ α 
! ■ ί 

Ι Ι 
! 9 4 . 0 4 Ι Εϊρώμοτα 

!βχ 9 7 . 0 3 ! Μπαλόνια 
! Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Πίνακας ποο αναφέρεται ΟΊΟ άρθρο 12 

Κλάση ! Αρχική ποσό- ί 
Κυπριακού Ι 

i Δασμολογίου Ι 
ΐ ι 
i | 
!ex 19.05.99 Ι 
ι ι 
Ι ι 
Ι | 
! 21.07.30 Ι 

Ι 
! ι 

! | 
Ι 25.01.90 Ι 
! 
| 
Ι 
Ι 
ί 
Ι 
ι 
Ι 25.20 
ί 
Ι 
Ι 25.22 
Ι 
Ι 
lex 28.04.10 
| 
Ι 28.13.10 
Ι 
Ι 
Ι 29.04 
Ι 
| 
Ι 
Ι 29.14.10 
Ι 
Ι 
Ι 31.02-04 
Ι 
Ι 
Ι 36.06 
i 
Ι 
Ι 

Περιγραφή εμπορευμάτων ί 
ι 

"Cheesepuf f3", "ciiipitos", και τταρόμοιαΙ 
προϊόντα Ι 

Επιτραπέζιοι ζελέδες κλπ. Ι 

Κοινό αλάτι για το τραπέζι και την Ι 
κουζίνα 

Κοινό αλάτι για βιομηχανική χρήση 
αποκλοιστιχά στις βιομηχανίες τροφίμων 
και καλλυντικών 

Γύψος και γύψος ψημένος 

Ασβέστης 

Οζυγόνο 

Διοζείόιο του άνθρακος 

Λχυχλη αλκοόλη 

Ι Οζεικό οζύ 

Ι Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα 

Ι Σπίρτα 

τητα /αξία 

1 τ 

U τ 

2S0 τ 

200 τ 

150 τ 

105 τ 

1 00C χγρ 

1 τ 

490 000 λ 

Ι 165 Χ 

Ι 4 500 ι 

Ι 38 χιλιάδες 
Ι γρόσσες 
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Κλάση ί 
Κυπριακού Ι 
Δασμολογίου ! 

ι 
ί 
! 
Ι 

ex 40.Π.10 ! 

40.13.19 Ι 

ax 44.21 Ι 

48.16.10 ! 

48.16.20 ! 

ex 48.16.90 

55.08, 
59.03.11+19 

60.03.90 

60.04 

Ι 60.05.10 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Χρησιμοποιημένα ή αναγομωμένα 
ελαστικά 

Λαστιχένια γάντια 

Κιβώτια κάθε μεγέθους και καφάσια α~ό 
ξύλο 

Χάρτινες σακχούλες δύο ή περισσοτέρων 
φύλλων 

Κουτιά σιγαρέττων 

Κουτιά από χαρτόνι 

Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή 

Κάλτσες εν γένει, κλπ. 

Ενδύματα εσωτερικά πλεκτά, συμπερι
λααΟανομένυν και των "καλτσόν" : 

 Καλτσόν 

 Πουκάμισα 

 Αλλα εσωτερικά ενδύματα 

Ι Σαντάϊγ χαι πουλόβερ, χλπ. 

Ι Φουστάνια, φούστες, κουστούμιαταγιέρ 
Ι χαι σύνολα 

Ι Πλεκτά εξωτερικά ενδύματα 

Αρχιχη ποσό
τητα /αζία 

40 000 μον. 

3 000 όωό. C. 

46 οοο τεμ

2 τ 

ί 50 000 χγρ 

! ISO τ 

!C £ 20 000 

240 000 ζ. 

! 180 000 ζ. 

Ι 16 000 ΐεμ. 

! 291 000 τεμ. 

| 60 000 τεμ. 

! 36 000 τεμ. 

Ι 48 000 τεμ. 
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Κλάση i 
Κυπριακού ! 
Δασμολογίου Ι 

61.01 Ι 

61 .02 

61 :03 

Ι 61.04 

Περιγραφή εμπορευμάτων ί 

Πανωφόρια αντρών και αγοριών i 

Κουστούμια αντρών και αγοριών Ι 

Παντελόνια αντρών και αγοριών Ι 

Σακάκια αντρών και αγοριών i 

Εξωτερικά ενδύματα αντρών και αγοριών i 

Πανωφόρια και σακάκια για γυναίκες Ι 
και κορίτσια ί 

Κουστούμιαταγιέρ για γυναίκες και 
κορίτσια 

Φορέματα για γυναίκες και κορίτσια 

Φούστες για γυναίκες και κορίτσια 

Μπλούζες για γυναίκες και κορίτσια 

Εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες 
και κορίτσια 

Πουκάμισα αντρών και αγοριών 

! Πυζάμες αντρών και αγοριών 

Ι Εσωτερικά ενδύματα αντρών και αγοριών 

Ι Πουκάμισα για γυναίκες και κορίτσια 

! Εσωτερικά ενδύματα για γυναίκες 
Ι και κορίτσια, 

Αρχική ποσό
τητα /αξία 

3 300 τεμ. 

4 100 τεμ. 

32 900 τεμ. 

3 000 τεμ. 

12 000 τεμ. 

7 000 τεμ. 

16.000 τεμ. 

49 000 τεμ. 

32 000 τεμ. 

52 000 τεμ. 

56 000 τεμ. 

Ι 20 600 τεμ. 

Ι 1 600 τεμ. 

Ι 3 000 τεμ. 

Ι θ 200 τεμ. 

Ι 10 000 τεμ. 
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i Κλάση 
/ Κυπριακού 
ί Δασμολογίου 

Περιγραφή εμπορευμάτων 
ί Αρχική ποσό

τητα /αξία. 

60.05.71*72+79 
62.02.12*13+19 

62.03.10 

64.0104 

69.05 

73. 13.10 

ex 73.18 

73. 1823 
73.1824 
73.1892 
73.1893 
73.1894 

73.23 

73.31.19 

73.32. 10 

73.36.10 

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριό
τητας και κουζίνας 

Σάχοι και σακίδια συσκευασίας (πολυ
προπυλένιο) 

Υποδήματα 

Κεραμίδια 

Γαλβανισμένες κυματοειδείς χαλύβδινες 
λαμαρίνες 

Εωλήνες παντός είδους.από σίδηρο και 
χάλυβα : 

Μεταλλικά κουτιά (μόνο για συσκευασία 
χρωμάτων) 

Καρφιά 

Ξυλόβιδες 

Θερμάστρες χώρων, υγραερίου για 
οικιακή χρήση 

360 000 i 
Ι 

120 000 μον.Ι 
Ι 
! 
Ι 

105 000 ζ. Ι 
ι 

560 000 μον.ί 
Ι 

1 000 τ Ι 
Ι 
Ι 

2 000 τ 
ι ιοο τ 
100 τ 

1 500 τ 
2 000 τ 

3 300 μον. 

92 τ Ι 
Ι 

400 χγρ.Ι 
i 

600 μον.i 
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Κλάση 
Κυπριακού 
Δασμολογίου 

Περιγραψή εμπορευμάτων 
Αρχική ποσό
τητα /αξία 

73.33.12 

76.02 

βχ 7602.10 

ex 76.02.90 

76.06 

83.02.10 

83.13.10 

83.15.10 

84.18.93 

34.56.10 

85.04.10 
93.07.10 

94.01 ♦ 03 

ex 97.03 

Κάδοι από σίδηρο ή χάλυβα 

Ράβδοι, γωνίες. μορψές και τομές από 
αργ'ιλιο. κατεργασμένες. Σύρματα από 
αργίλιο : 

Ράβδοι, γωνίες, μορφές και τομές 
στιλβωμένες, ανοδιωμένες, επιχρισμέ
νες ή επικαλυμμένες 

Άλλα : 
 εκτός από τα σύρματα 

Σωλήνες κάθε είδους στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς, 
και ράβδοι κοίλες από αργίλιο 

Μεντεσέδες (διαστάσεων 8CX55, 90X55, 
110X55) 

Πώματα βιδωτά τύπου pilfer proof 

Πώματα τύπου crown 

Ηλε'κτρόδια 

Φίλτρα αέρα, ελαίου, και πετρελαίου, 
ντήζελ για αυτοκίνητα 

Αναμικτήρες σκυροδέματος 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές αυτοκινήτων 

Φυσίγγια γεμάτα 

Φυσίγγια άδεια 

'Επιπλα 

Μπαλόνια 

136 uov. 

240 τ 

190 τ 

2 000 Ίεμ. 

423 χιλ. τεμ. 

2 520 χιλ. τεμ. 

16 200 χγρ 

30 000 τεμ 

20 μον 

1 500 μον 

800 000 μον. 

300 000 μον. 

C ί 2 εχ. 

55 γρόσσες 

Σημειώσεις : 

λ 
τεμ. 

χγρ. 
C£ 
εχ. 
μον. 

= μετρικός τόννος 
= λίτρο 
= τεμάχιο 
= ζεύγος 
= χιλιόγραμμο 
- Κυπρςακή λίρα 
= εκατομμύριο 
= μονάδα 

γρόσσα = 12 δωδεκάδες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Πίνακας που αναφέρεται, στο άρθρο 16 και αφορά στα άρθρα 17. 22 και 23 

Ι Κλάση ! 
Ι Κυπριακού ! 
Ι Δασμολογίου Ι 

Ι 06.03 Ι 

Ι 07.01.10 

! 07.01.90 

! 07.01.90 

Ι 07.01.90 

Ι 07.01.90 

Ι 07.01.90 

Ι 07.01.90 

Ι 07.01.90 

! 07.01.90 

Ι 07.01.90 

ί 07.01.90 

Ι 07.01.90 

Περιγραφή εμπορευμάτων | 

Κομένα λουλούδια (2) Ι 

Πρώιμες πατάτες Ι 

Κινέζικη κράμβη (3) 

Μαρούλι ICEBERG (3) 

Φρέσκα φασολάκια (1) 

Καρότα (3) 

Γογγύλια (2) 

Σπαράγγια (1) 

Αγγινάρες (1) (4) 

Ι Κρεμμύδια (1) 

Ντομάτες (1) 

Ι Γλυκοπιπεριέ.ς (2) 

Ι Κολοχυθάκια (1) 

Κλάση Ι 
Κοινού Ι 

Δασμολογίου Ι 

06.03 Α ί 

07.01 Α II α) Ι 
β)(3) Ι 

07.01 Β ex III Ι 

07.01 Δ ex Ι Ι 

07.01 2 II ex α)i 

07.01 Η ex II Ι 

07.01 Η ex IV Ι 

07.01 Κ Ι 

07.01 λ Ι 

07.01 ex 9 Ι 

Ι 07.01 Μ ex Ι Ι 

! 07.01 Σ Ι 

Ι 07.01 ΤΙ Ι 

(1) Υπόκειται στο κοινοτικό χρονοδιάγραμμα. 
(2) Υπόκειται στις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις. 
(3) Υπόκειται στο κοινοτικό χρονοδιάγραμμα και τις κοινοτικές δασμολογικές 

ποσοστώσεις. 
(4) Υπόκειται στις κοινοτικές ποσότητες αναφοράς. 
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Ι Κλάση I 
! Κυπριακού 1 
ί Δασμολογ ί Ου ! 

! 07.01.90 Ι 

Ι 07.01.90 Ι 

Ι 07.01.90 

I ex 07.04 

! 08.01.90 

Ι 08.01.90 

ί 08.02 

Ι 08.02 

ί 08.02 

Ι 08.02 

Ι 08.04 

Ι 08.04 

! 08.08 

Ι 08.08 

ΙβΧ 08.09 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Εέλινο (1) 

Μελιτζάνες (3) 

Μπάνκες 

Λαχανικά αποζεραμένα. αφυδατωμένα 
(πιπεριές) 

Αχλάδια της ποικιλίας avocata 

Μάγγες 

Νωπά πορτοκάλια 

Μανταρίνια, tangerines, νωπά 

Λεμόνια, νωπά 

Γκρέϊπ-φρούτ 

Ι Επιτραπέζια σταφύλια (3) 

Ι Ξερά σταφύλια (2) 

Ι Φράουλες C1) 

I Passion Fruit 

Ι Πεπόνια (1) 

I 
ι Κλάση 
ϊ Κοινού 
! δασμολογίου 
Ι 
ί 

ί .07.01 Τ ex III 
ι 
ι 
! 07.Οι Τ II 
| 
Ι 07.01 Τ ex III 
Ι 
Ι 07.04 ex Β 
Ι 
ι 
ι 
i 08.0? Δ 
ι 
Ι 08.01 ex θ 
| 
Ι 08.02 ex Α 
ι 
ι 
! 08.02 ex Β 
ι 1 
Ι 08.02 ex Γ 
| ι 
Ι 08.02 Δ 
ι 
1 
! 08.04 A I ex α) 
ί ex 3) 
ι 
ι 
Ι 08.04 Β Ι . 
ι 
Ι 
i 08.08 A ex II 
ι 
ι 
Ι 08.08 Ζ ex II 
ι 
ι 
I ex 08.09 
Ί 

(1 ) Υπόκειται στο κοινοτικό χρονοδιάγραμμα. 
(2 ) Υπόκειται στ ις κοινοτ ικές δασμολογικές ποοοστύσεις. 
(3) Υπόκειται στο κοινοτικό χρονοδιάγραμμα και τ ι ς κοινοτικές δασμολογικές 

ποσοστώσεις. 
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! Κλάση 
Ι Κυπριακού 
ι Δασμολογίου 

lex 08.09 

lex 08,09 

lex 08.09 

■ 09.04 

1 09.10 

lex 12.03 

! 12.07 

1 12.08 

! 20.06.99 

I 20.06.99 

I 20.07 

I 20.07 

i Περιγραφή εμπορευμάτων 

Ι Καρπούζια 

Ι Ακτινίδια (1) 

Ι Καρπός διοσπύρου (κάκι) Π ) 

Ι Πιπέρια (·:ου γένους Capsicum και ίου 
Ι γένους Pimenta) 

ί θυμάρι, κρόκος (ζαφορά) και φύλλα 
ί όόφνης 

! Σπόροι φυτών 

! Αρωματικά φυτά 

Ι Χαρούπια και χαρουπόσπορος 

Ι Φρουτοσαλάτες 

Ι Φέτες γκρέϊπ-φρούτ 

Ι Χυμοί πορτοκαλιών 

Ι Χυμοί γκρέΐπ-φρούτ 

Ι ί 
! Κλάση ' 
Ι Κοινού ! 
ί Δασμολογίου Ι 

I ex 08.09 Ι 

i ex 08.09 ! 

I ex 08.09 i 

1 09.04 A II γ) 1 

I 09.10 A l a ! } !
1 

! II Β 
ί Γ I 
1 II 

1 12.03 Ε 

ί 12.07 Δ 

ί 12.08 Β και Γ 

Ι 20.06 Β II α)βχ 9 
I B)ex 9 

( 20.06 Β II α) 2 
I ex 8 
Ι Β II b) 2 
I ex 8 
Ι Β II γ) 1 
I ex 66) 
Ι Β II γ) 2 
I ex 08) 

Ι 20.07 A III ex α) 
I ex β) 
Ι Β II α) 1 0) 1 

Ι 20.07 
I A III ex α) 
I ex 0) 
I B II α) 2 0) 2 

(1) Υπόκειται στο κοινοτικό χρονοδιάγραμμα. 
(4) Υπόκειται στις κοινοτικές ποσότητες αναφοράς. 
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Ι Κλάση Ι 
Ι Κυπριακού ' 
Ι Δασμολογίου 

iex 20.ΟΤ

Ι ex 22.05 

lex 22.05 

Περιγραφή εμπορευμάτων I 

Χυμοί σταφυλιών στους οποίους περιλαμ
βάνεται και ο μούστος σταφυλιών (2) 

(2) 
Κρασιά λικέρ (Vins de liqueur) 

Ι Κρασιά (από νωπά σταφύλια) (2) 

ι 
ι 

Κλάση Ι 
Κοινού ! 

Δασμολογίου Ι 

20.07.ΒΙ Ι 

α) 1. αα) 11 .22 Ι 
3) 1. αα) 11,22 ! 

22.05 Γ II ex α) Ι 
ex 3) Ι 

III α) ex 21 
β) ex 31 

IV α) ex 21 
3) ex 31 

22.05 Γ I ex α) Ι 
I ex 3) Ι 
! II ex α) Ι 
I ex β) Ι 

(2) Στα όρια των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, 

(2) Ζτα όρια των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Πίνακας που αναφέρεται στα άρΰρα 16. 17 και 23 

Ι Κλάση 
Ι Κυπριακού 
ί Δασμολογ ί ου 

ί 20.06. 

! 20.06. 

Ι 20.07 

Ι 20.07 

lex 20.07 

lex 22.05 

lex 22.05 

99 

99 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

♦ρουτοοαλάτες 

Φέτες γκρέϊπφροάτ 

Χυμοί πορτοκαλιών 

Χυμοί γκρέϊπφρούτ 

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περι~ 
λαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) 

Κρασιάλιχέρ (vins xle liqueur) 

Κρασιά από νωπά σταφύλια 

Κλάση Ι 
Κοινού Ι 

Δασμολογ ί ου Ι 

20.06 

20.06 

Υ 

Β II α) Ι 
ex 9) 1 

0) Ι 
ex 9) Ι 

Β II α)2 Ι 
ex 8 Ι 

0)2 Ι 
ex 8 Ι 
1 ex 66) ί 
2 ex 08) Ι 

20.07 A III ex α)Ι 
ex 0) Ι 

Β II α)1 0)1 Ι 

20.07 

Β II 

20.07 
α) 1, 

0) 1. 

22.05 

22.05 

A III ex α)Ι 
ex b) I 
a)2 b)2 I 

BI I 
αα) Π.22 I 

era) 11.22 1 

Γ II ex α) 1 
ex 8) 1 

III a) ex2 1 
0) ex3 1 

IV a) ex2 1 
β) ex3 1 

Γ 1 ex a) 1 
ex 0) 1 

II ex a) 1 
ex 0) 1 

1 
1 
1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Πίνακας πο" αναφέρεται στα άρθρα 16. 24 

Ι Κλάση Ι 
! Κυπριακού Ι 
! Δασμολογί ου Ι 

r 01.01.10 

lex 02.01 

lex 03.01 

I 03.02 

! 03.03 

lex 04.02.19 

I 
Περιγραφή εμπορευμάτων ! 

"Αλογα 

Βοδινό κρέας 

Κατεψυγμένα ψάρια 
(εκτός από ξιφία χσι πέστροφα) 

Αποζεραμένα, αλατισμένα ψάρια (εκτός 
από καπνιστή πέστροφα) 

Μαλακόστρακα και μαλάκια 

Ι Ζαχαρούχο γάλα σε κουτιά για λιανική 
Ι πώληση 

Αρχική Ι 
Ποσότητα Ι 

12 άλογα Ι 

1 000 τ \ 

400 τ ' 

150 τ Ι 

150 τ Ι 

i 1 500 τ Ι 

(♦) Αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται* οι ι ς διατάζεις του άρσρου 24 παράγραφος 2 
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Ι Κλάση I 
Ι Κυπριακού 
Ι Δασμολογίου ' 

Sex 04.02.19 

I 04.03 

lex 04.04 

lex 07.01.10 

I 09.02 

I 10.01 

1 10.03 

I 10.05 

Περιγραφή εμπορευμάτων I 

Άγλυκο αυμπι.·ενωμένο γάλα 
(εβαπορέ) σε κουτιά για λιανική 
πώληση (♦) 

Βούτυρο 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 
(εκτός από κασκαβάλι, τουλούμι, 
χαλούμι, φέτα, άσπρο τυρί, κασέρι, 
κεφαλοτύρι. γραΒιέρα από πρόβειο/κα
τσιχίσιο/αγελαόινό γάλα και άλλα πα
ρόμοια) (Ό 

Πατάτες για σπορά (♦)(!) 

Τσάι 
Eitopi 

Ι Κριθάρι 

! Κσλαμπόκι 

Αρχική ! 
Ποσότητα Ι 

500 τ Ι 

450 τ Ι 

6 0 0 ζ Ι 

7 000 τ Ι 

Χ.Π.0. Ι 

χ.π.ο. Ι 
Χ.Π.Ο. ! 

Χ.Π.Ο. Ι 

(♦) Αυτά τα προϊόντα 6cv υπόκεινται στις διατάζεις τον άρθρου 24 παράγραφος 2 

Χ.Π.Ο. Β Χωρίς ποσοτικό όριο. 

(1) Αυτή Π ποσόστωση θα μπορούσε να μειωθεί κατά 20 * οποιοδήποτε έτος στην 
περίπτωση περιορισμών στην παραγωγή. 
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Κλάση i 
Κυπριακού I 
Δασμολογίου I 

10.06 t 

11 .01 

11.02 

lex 15.07.91 

lex 15.07.99 

ί 15.13 

Περιγραφή εμπορευμάτων I 

Ρύζι I 

Αλεύρια δημητριακών σε συσκευασία 
γ La λιανική πώληση του 1 1/2 χιλ. 
ή λιγότερο 

Πλιγοϋρια (εκτός από το BULGUR) σε 
συσκευασία για λιανική πώληση του 
1 1/2 χιλ. ή λιγότερο 

Λάδια φυτικά ακατέργαστα 

Ι Λάδια φυτικά κατεργασμένα 

Ι Μαργαρ'ινη (♦) 

Αρχική 
Ποσότητα 

Χ.Π.Ο. 

400 Τ 

1 400 Τ 

5 000 τ 

ί 1 000 τ 

Ι 600 τ 

(♦) Αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται στις διατάζεις του άρθρου 24 παράγραφος 2. 

Χ.Π.Ο. = Χωρίς ποσοτικό όριο 
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Ι Κλάση ί 
Ι Κυπριακού ! 
i Δασμολογίου 

i 17.01 ! 

lex 22.05 

lex 23.01 

lex 23.04 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Ζάχαρη (1) 

Κρασιά αφρώδη(♦) 

Αλεύρια και σκόνες ψαριών, μαλακο
στράκων ή μαλακίων ακατάλληλα για 
διατροφή του ανθρώπου 

Πίτες και άλλα υπολείμματα της εξα
γωγής των φυτικών λαδιών, με εξαί
ρεση τα κατακάθια ή μούργες 

Ι Αρχική 
! Ποσότητα ί 

Ι Ι 
Ι Ι 
Ι Χ.Π.Ο. Ι 
ί ι 
Ι Ι 
Ι 180 hi ! 
Ι Ι 
ι ι 
Ι 4 0 0 0 τ Ι 
Ι Ι 
Ι ί 
Ι Ι 
ι ι 
Ι 11 0 0 0 τ ι 
! Ι 
! Ι 
Ι Ι 
ι ι 
ι ι 

(1) Σταδιακή κατάργηση των δασμών για εισαγωγές κοινοτικής καταγωγής συμφωνά με 
το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 16. 

Χ.Π.Ο - Χωρίς ποσοτικό όριο 

(♦) Αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2. 



1738 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Επί των άρθρον 11, 12 και 24 

1. Οι ποσότητες στα παραρτήματα 1. 3 καν 6 ανοίγονται σε μια 6όση στην 
αρχή του ημερολογιακού έτους. 

Ωστόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ανοίξει αυτές τις ποσότητες σε 
δύο ή περισσότερες ίσες δόσεις. Ιτην περίπτωση τόσο του βοδινού κρέα
τος, όσο και του τυριού και του πηγμένου γάλακτος για τυρί (curd), 
αυτές οι διατάξεις υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις για να ληφθεί υπόψη 
η τοπική παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο των προηγουμένων 
δόσεων μεταφέρεται στην επόμενη δόση, για να τηρηθεί η συνολική ετήσια 
ποσότητα. 

2. Η Κυπριακή Δημοκρατία κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε έτος τις συνολικές 
ετήσιες ποσότητες που ανοίχτηκαν. 

3. Η Κυπριακή Δημοκρατία χορηγεί τις άδειες γιο τις ποσότητες μέσα σε 
μέγιστο χρονικό όριο πέντε εργασίμων ημερών από την υπο3ολή κάθε 
αιτήσεως βάσει εσωτερικών ρυθμίσεων για την κατανομή τους στους 
Κυπρίους εισαγωγείς. 

4. Η άδεια εισαγωγής ισχύει για διάστημα μέχρι 6 μήνες. 

5. Κάθε έτος η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει στοιχεία στην Επιτροπή για τη 
χρησιμοποίηση των ποσοτήτων στα Παραρτήματα 1, 3 και 6. 
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ΤΕΛΓΚΗ ΠΡΑΞΗ 

OL πληρεξούσιοι 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΝ ΕΥΡΟΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 
αφενός, και 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
αφετέρου, 

συνελθόντες στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου χίλια εννεακόσια 
ογδόντα επτά. 

για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου γι. α τον καθορισμό των όρων και 
διαδικασιών εφαρμογής του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και 
για την προσαρμογή ορισμένων.διατάξεων της συμφωνίας. 

κατά τη στιγμή της υπογραφής, 

- ενέκριναν τις ακόλουθες Κοινές Δηλώσεις των Συμβαλλομένων Μερών : 

1) κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 29 του Πρωτοκόλλου, 

2) κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου pro rata 
temporis 

3) κοινή δήλωση σχετικά με τις πρώιμες πατάτες, 

4) κοινή δήλωση σχετικά με τους κανόνες καταγωγής. 

- έλαβαν υπό σημείωση τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
σχετικά με ένα τρίτο χρηματικό πρωτόκολλο, 
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- έλαβαν υπό σημςίωση τις ακόλουθες δηλώσεις Της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας : 

ι) περί too ορισμού των γερμανών υπηκόων, 

2) περί -ης εφαρμογής του πρωτοκόλλου στο Βερολίνο, 

- έλαβαν υπό- σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας : 

1) σχετικά με τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων για τελωνειακούς 
σκοπούς, 

2) σχετικά με τα προϊόντα των Παραρτημάτων \, 5 και ό, 

- και έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες ανταλλαγές επιστολών : 

1) ανταλλαγή επιστολών σχετικά με τη δασμολογική ποσόστωση των πρώιμων 
πατατών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, 

2) ανταλλαγή επιστολών σχετικά με τη δασμολογική ποσόστωση των κομμένων 
ανθέων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5, 

3) ανταλλαγή επιστολών σχετικά με τη μείωση της εισφοράς για τις 
εισαγωγές στην Κοινότητα του τυρού τύπου κασκαβάλι που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 6. 

Οι δηλώσεις και ανταλλαγές επιστολών που αναφέρονται παραπάνω 
προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη. 

Οι πληρεξούσιοι συμφώνησαν ότι οι δηλώσεις και ανταλλαγές επιστολών 
υποβάλλονται, όπως ακριβώς η συμφωνία σύνδεσης, σε οποιαδήποτε διαδικασία 
είναι ενδεχομένως απαραίτητη για τη διασφάλιση του κύρους τους. 
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?or el Consejo de las C:munidades Europeas, 
For Radet for De europasiske Fallesskaber, 
Filr den Rat der EuropSischen Gemein3Chaften, 
Γι,α το Ευαβούλν,ο των Ευοωτταϊκών Κοινοτήτων, 
For the Council of the European Communities, 
Pour le Conaeil des Cemnunaut£s europlennes, 
Per iL Ccr.3igiio delle Ccmunita Europee, 
Voor de Haad van de Europese Gemeenschap-pen, 
Pelo Conselho das Corrrunidades Eurcpeias, 

I 

*n 

Por el Coblerno de la Republic* de Chipre, 
For regeringen for republikken Cypern, 
Filr die Regierung der Republik Zypern, 
Tta την Κυθέονηση της Κυπριακής Δη^κοατ£ας, 
For the Government of the Republic of Cyprus, 
Pour le Gcuverneir.ent de la R€publique de Chypre, 
Per il Governo della Repubblica de Cipro, 
Voor de Regering van de Republiek Cyprus, 
Pelo Governo da Republica de Chipre, 

O u u v ^ ^ - -



1742 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ TKL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Γίνεται κατανοητό από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η ολοκλήρωση του δευτέρου 
σταδίου της συμφωνίας για τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης θα επιτευχθεί 
πλήρως σε διάστημα δεκαπέντε ετών από την ivaptr\ ισχύος του Πρωτοκόλλου. 
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΟΣΗ TON ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11. 12. 18. 19. 22 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι εάν η έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
δεν συμπίπτει με την αρχή του ημερολογιακού έτους, τα ποσοτικά όρια που 
αναφέρονται στα άρθρα 11, 12. 18, 19, 22 και 24 του εν λόγω Πρωτοκόλλου 
εφαρμόζονται κατά χρονική αναλογία. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης ότι ο καταλογισμός σε ποσοτικά όρια 
των κοινοτικών εισαγωγών προϊόντων καταγωγής'Κύπρου και των. κυπριακών 
εισαγωγών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια 
σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΟΣΗ TQN ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ MEPQN 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΜΕΣ ΠΑΤΑΤΕ! ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 07.01 Α II ex α) 

Για να μη διαταραχθεί η κοινοτική αγορά, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να 
συναντώνται στα πλαίσια μιας Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για να CCCTOCOUV 
την κατάσταση στις αγορές πατάτας (κατάσταση της συγκομιδής και διαθέσιμες 
ποσότητες) τόσο στις κοινοτικές χώρες εισαγωγής όσο και στις μεσογειακές 
χώρες εξαγωγής. Τα μέλη αυτής της Ομάδας Εργασίας θα διοριστούν από τις 
κυβερνήσεις των κυρίων χωρών εξαγωγής και εισαγωγής. 

Η Επιτροπή Εργασίας, της οποίας προεδρεύει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, θα συνέρχεται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, και ιδίως πριν από 
τη σπορά στις χώρες εξαγωγής, και κατά την περίοδο των παραδόσεων. 

Αυτές οι συνεδριάσεις θα επιτρέψουν στις κύριες χώρες εξαγωγής πατάτας να 
ενημερώνονται, αφενός, σχετικά με τις αγορές στις οποίες απευθύνονται οι 
εξαγωγές και, αφετέρου, σχετικά με τις ανταγωνιστικές αγορές, και σκοπός 
τους θα είναι η κατάρτιση ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων εξαγωγής που 
αποσκοπούν στην αποφυγή συγκέντρωσης παραδόσεων σε περιόδους ευαίσθητες για 
την κοινοτική αγορά. 
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΟΙΗ ΤΟΝ ΕΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑΝ MEPtfN 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή εφαρμογή από μέρους 
της Κύπρου του Κοινού Δασμολογίου κατά το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας, 
συμφωνούν ότι, για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό 
της έννοιας των προϊόντων "καταγωγής" και σχετικά με τις μεθόδους 
διοικητικής συνεργασίας, οι ειδικές διατάζεις που αναφέρονται στον Πίνακα Α 
του εν λόγω Πρωτοκόλλου δεν ισχύουν για τις εισαγωγές προϊόντων που 
υπόκεινται στη δασμολογική κλάση αριθ. 61.01. 

2. Η Κοινότητα έχει λάβει υπό σημείωση τις πρόσθετες κυπριακές αιτήσεις για 
παρεκκλίσεις από τις δασμολογικές κλάσεις 61.02 και 61.03 για τις οποίες θα 
ληφθεί απόφαση από τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας και του Συμβουλίου 
Σύνδεσης σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 

3. Η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει στην πρώτη φάση του 
δεύτερου σταδίου τα συγκεκριμένα αιτήματα της Κύπρου, δεόντως αιτιολογημένα, 
για περαιτέρω παρεκκλίσεις από τους κανόνες καταγωγής. 

4. Οσον αφορά την κατάργηση των κανόνων καταγωγής για το εμπόριο προϊόντων 
που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση μεταξύ Κοινότητας και Κύπρου, το 
Συμβούλιο Σύνδεσης θα λάβει απόφαση στο πλαίσιο του άρθρου 30 του παρόντος 
Πρωτοκόλλου, αφού βεβαιωθεί ότι η Κύπρος : 

- υιοθέτησε πλήρως το Κοινό Δασμολόγιο για τα προϊόντα που καλύπτονται από 
την τελωνειακή ένωση, 

- έλαβε κάθε μέτρο για την εφαρμογή των άποραίτητων μέτρων κοινοτικής 
εμπορικής πολιτικής, για τα οποία η Κοινότητα θα ενημερώσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία σε εύθετο χρόνο. 

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πριν το τέλος της πρώτης φάσης, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Η Κοινότητα επαναλαμβάνει ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει, ατό την 
1η Ιανουαρίου 1968, μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, τους διακανονισμούς για 
χρηματοδοτική συνεργασία που θα μπορούσαν να γίνουν στο πλαίσιο ενός τρίτου 
χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα σχέση που εγκαθιδρύθηκε 
με το παρόν Πρωτόκολλο- η συνεργασία αυτή μπορεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στη χρηματοδότηση των κυπριακών τομέων παραγωγής ώστε να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού. 
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ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ THE ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ 

Ως υπήκοοι της Ομοοπονόιαχής Δημοκρατίας της Γερμανίας θεωρούνται όλοι οι 
Γερμανοί κατά την έννοια του θεμελιώδους νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. 
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ΔΗΛΠΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Το πρωτόκολλο ισχύει επίσης στο Land του Βερολίνου, εφόσον η Κυβέρνηση της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν προβεί σε αντίθετη δήλωση προς 
τα συμβαλλόμενα μέρη εντός τριών μηνών από της ενάρξεως ισχύος του 
πρωτοκόλλου. 
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ΔΗΛΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ 
ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της 
Κύπρου και να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου, η 
Κύπρος : 

θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποδεχθεί τη συμφωνία για την 
εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 
(Κώδικας Δασμολογητέας Αξίας της GATT) και για να εφαρμόσει τον κώδικα 
δασμολογητέας αξίας της GATT το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος του 
Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των όρων και διαδικασιών εφαρμογής του 
δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσαρμογή ορισμένων 
διατάξεων της συμφωνίας, 

το αργότερο ως το τέλος της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου, θα 
προσαρμόσει τη νομοθεσία της ώστε να συμμορφωθεί προς τις κοινοτικές 
διατάξεις σχετικά με την δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων. 

θα εξακολουθήσει τις συχνές διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ανωτέρω Κώδικα, καθώς 
και την εφαρμογή της aM^ttpu νομοθεσίας και διατάξεων. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 . 5 ΚΑ Ι 6 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνει ότι, όσον αφορά τα προϊόντα 
των Παραρτημάτων 1, 5 και 6 του Πρωτοκόλλου, η Κύπρος 9α φροντίσει να μην 
αυξηθούν ο» δασμοί του Γενικού Δασμολογίου της Κύπρου για αυτά τα προϊόντα 
καταγωγής Κοινότητας και να μην θιγούν οι παραδοσιακές κοινοτικές συναλλαγές 
αυτών των προϊόντων από το σύστημα αδειών εισαγωγής. Στις περιπτώσεις όπου 
μπορεί να φανεί απαραίτητη η λήψη μέτρων προς όφελος της ισόρροπης ανάπτυξης 
της κυπριακής οικονομίας, θα ενημερώνεται προηγουμένως η Κοινότητα· η 
ενημέρωση αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου Σύνδεσης. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΜΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Α, Επιστολή της Κοινότητας 

Κύριε. 

ι. Σύμφωνα με τους όρους ίου άρθρου 18 παράγραφος 1 ίου Πρωτοκόλλου για τον 
καθορισμό των όρων και διαδικασιών εφαρμογής του δευτέρου σταδίου της 
Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της 
συμφωνίας. προβλέπεται παραχώρηση για τις πρώιμες πατάτες που υπάγονται 
στη διάκριση 07.01 Α II 85 του Κοινού Δασμολογίου. 

2. Στο πλαίσιο αυτής της παραχώρησης, η Κύπρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
εξασφαλίσει ότι, στο μέλλον, οι εξαγωγές της αυτού του προϊόντος προς την 
Κοινότητα θα απευθύνονται, ως επί το πλείστον, στις κύριες παραδοσιακές 
της αγορές. 

3. Για να εφαρμοσθεί αυτή η παραχώρηση, σας παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε 
την αποδοχή από μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου του όρου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 της παρούσας επιστολής. 

Με τιμή. 

Εξ ονόματος 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ■ 
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Β. ErtLOTολη της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κύριε, 

Εχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει 
ως εξής : 

"1 . Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου 
για τον καθορισμό των όρων και διαδικασιών εφαρμογής του δευτέρου 
σταδίου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσαρμογή 
ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας, προβλέπεται παραχώρηση για τις 
πρώιμες πατάτες που υπάγονται στη διάκριση 07.01 Α II β) του 
Κοινου Δασμολογ ί συ. 

2. Στο πλαίσιο αυτής της παραχώρησης, η Κύπρος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι, στο μέλλον, οι εξαγωγές της αυτού 
του προϊόντος προς την Κοινότητα θα απευθύνονται ως επί το 
πλείστον, στις κύριες παραδοσιακές της αγορές. 

3. Για να εφαρμοσθεί αυτή η παραχώρηση, σας παρακαλώ να μου 
επιβεβαιώσετε την αποδοχή από μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου του 
όρου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας επιστολής." 

Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω την αποδοχή, εκ μέρους της Κυβέρνησης της 
Κύπρου, των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της επιστολής σας. 

Με τιμή, 
EC ονόματος της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΩΠΩΝ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΑΝΘΕΩΝ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Α. Επιστολή της Κοινότητας 

Κύριε. 

1. Το άρθρο 19 παράγραφος 5 του Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των όρων και 
διαδικασιών εφαρμογής του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας, προβλέπει τη σταδιακή 
κατάργηση των δασμών για τις εισαγωγές στην Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων 
και μπουμπουκιών ανθέων που εμπίπτουν στη διάκριση 06.03 Α του Κοινού 
Δασμολογίου, καταγωγής Κύπρου, για ποσότητα μέχρι 50 τόννους. 

2. Για τα τριαντάφυλλα και τα γαρύφαλα που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή 
τη σταδιακή κατάργηση των δασμών, η Κύπρος αναλαμβάνει να τηρήσει το επίπεδο 
τιμών κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ως εξής : 

- το επίπεδο τιμών κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο προς 85 ̂  του επιπέδου των κοινοτικών τιμών για τα ίδια 
προϊόντα κατά τις ίδιες περιόδους. 

- το επίπεδο των κυπριακών τιμών καθορίζεται βάσει των τιμών των εισαγομένων 
προϊόντων στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής της Κοινότητας, χωρίς να 
αφαιρεθούν οι δασμοί, 

- το επίπεδο των κοινοτικών τιμών βασίζεται στις τιμές παραγωγής που ισχύουν 
στις αντιπροσωπευτικές αγορές των κυριοτέρων κρατών μελών παραγωγής, 

- για την ανάλυση των κοινοτικών τιμών παραγωγής και των τιμών εισαγωγής των 
κυπριακών προϊόντων, διακρίνονται δύο τύποι τριαντάφυλλων, με μεγάλα ή 
μικρά άνθη, και δύο τύποι γαρυφάλων. με ένα άνθος ή με πολλά. 
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3. Εάν, κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ημερών εμπορίας, για τον ίδ ιο τύπο 
προϊόντος και γ ια τουλάχιστον 30% των ποσοτήτων που εισάγονται στην 
Κοινότητα γ ια ι ι ς οποίες υπάρχουν δηλώσεις τ ι μ ή ς , το επίπεδο της κυπριακής 
ΐ ι μ ή ς ε ί να ι κάτω από 85 % του επιπέδου κοινοτ ικής τ ιμής , η δασμολογική 
προτίμηση αναστέλλεται . 

4. Η Κοινότητα επαναφέρει τη δασμολογική προτίμηση όταν διαπιστώσει επίπεδο 
κυπριακής τ ιμής ίσο ή ανώτερο του 85 % του επιπέδου της κοινοτικής τ ιμής 
κατά τη δ ιάρκε ια δύο συνεχόμενων ημερών εμπορίας, ή έζι διαδοχικών εργάσιμων 
ημερών εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις τ ιμής γ ια τα προϊόντα καταγωγής Κύπρου. 

5. Εάν, γ ι α πέντε μέχρι επτά δ ιαδοχ ικές ημέρες εμπορίας, το επίπεδο της 
κυπριακής τ ιμής κυμαίνεται γύρω στο 85 % του επιπέδου της κοινοτικής τ ιμής 
και ε ίνα ι κατώτερο από αυτό το όριο γ ια τ ρ ε ι ς ημέρες, η δασμολογική 
προτίμηση αναστέλλεται για περίοδο έ£ι ημερών. Αστόσο, η Κοινότητα 
επαναφέρει τη δασμολογική προτίμηση εάν, κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών 
ημερών εμπορίας , διαμορφώνεται ένα επίπεδο κυπριακής τιμής Ίσο ή ανώτερο από 
το επίπεδο της κοινοτικής τ ιμής . 

6. Για να εφαρμοσθεί αυτή η παραχώρηση. Σας παρακαλώ να μου επι3ε3αιώσετε 
την αποδοχή, εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου, των όρων που αναφέρονται 
σ τ ι ς παραγράφους 2. 3 , 4 και 5. 

Me "Τιμή, 

Ε£ ονόματος του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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Β. Επιστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κυρ ι ε . 

Εχω την τιμή να οας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας. η οποία έχει 
ως εξής : 

"1. Το άρθρο 19 παράγραψος 5 του Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό Των όρων 
και διαδικασιών εφαρμογής του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας Σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας 
προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των δασμών για τις εισαγωγές στην 
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων που εμπίπτουν 
στη διάκριση 06.03 Α του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Κύπρου, για 
ποσότητα μέχρι 50 τόννους. 

2. Για τα τριαντάφυλλα και τα γαρύφαλα που μπορούν να επωφεληθούν από 
αυτή τη σταδιακή κατάργηση των δασμών, η Κύπρος αναλαμβάνει να τηρήσει 
το επίπεδο τιμών κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ως εζής : 

- το επίπεδο τιμών κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο προς 85 % του επιπέδου των κοινοτικών τιμών για τα 
ίδια προϊόντα κατά τις-ίδιες περιόδους, 

- το επίπεδο των κυπριακών τιμών καθορίζεται βάσει των τιμών τον 
εισαγομένων προϊόντων στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής της 
Κοινότητας, χωρίς να αφαιρεθούν οι δασμοί, 

- το επίπεδο των κοινοτικών τιμών βασίζεται στις τιμές παραγωγής που 
ισχύουν στις αντιπροσωπευτικές αγορές των κυριοτέρων κρατών μελών 
παραγωγής, 

- για την ανάλυση των κοινοτικών τιμών παραγωγής και Των τιμών 
εισαγωγής των κυπριακών προϊόντων, διακρίνονται δύο τύποι 
τριαντάφυλλων, με μεγάλα ή μικρά άνθη, και δύο τύποι γαρυφάλων, με 
ένα άνθος ή με πολλά. 
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3. Εάν. κατά τη δ ιάρκε ια δύο διαδοχικών ημερών εμπορίας, γ ια τον ί δ ι ο 
τύπο προϊόντος και γ ια τουλάχιστον 30% των ποσοτήτων που εισάγονται 
στην Κοινότητα γ ια τ ι ς οποίες υπάρχουν δηλώσεις τ ι μ ή ς , το επίπεδο της . 
κυπριακής τ ιμής ε ίνα ι κάτω από 85 % του επιπέδου κο ινοτ ικής τ ι μ ή ς , η 
δασμολογική προτίμηση αναστέλλεται . 

4. Η Κοινότητα επαναφέρει τη δασμολογική προτίμηση όταν διαπιστώσει 
επίπεδο κυπριακής τ ιμής ίσο ή ανώτερο του 35 % του επιπέδου της 
κοινοτικής τ ιμής κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών εμπορίας, ή 
έ£ι διαδοχικών εργάσιμων ημερών εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις τ ι μ ή ς γ ια τα 
προϊόντα καταγωγής Κύπρου. 

5. Εάν. γ ια πέντε μέχρι επτά διαδοχικές ημέρες εμπορίας , το επίπεδο 
της κυπριακής τ ιμής κυμαίνεται γύρω στο 85 * του επιπέδου της 
κοινοτικής τ ιμής και ε ί ν α ι κατώτερο από αυτό το όριο γ ι α τ ρ ε ι ς ημέρες, 
η δασμολογική προτίμηση αναστέλλεται για περίοδο έξ,ι ημερών. Ωστόσο, 
η Κοινότητα επαναφέρει τη δασμολογική προτίμηση εάν. κατά τη διάρκεια 
τριών διαδοχικών ημερών εμπορίας, διαμορφώνεται ένα επ ίπεδο κυπριακής 
τιμής Ίσο ή ανώτερο από το επίπεδο της κοινοτ ικής τ ι α ή ς . 

6. Για να εφαρμοσθεί αυτή η παραχώρηση, Εας παρακαλώ να μου 
επιβεβαιώσετε την αποδοχή εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου των όρων 
που αναφέρονται σ τ ι ς παραγράφους 2, 3. 4 και 5 . " 

Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω την αποδοχή, εκ μέρους της κυβέρνησης της 
Κύπρου, των όρων που αναφέρονται σ τ ι ς παραγράφους 2, 3 , 4 και 5 της 
επιστολής σας. 

Με τ ιμή, 

Εξ ονόματος της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Α. Επιστολή της Κοινότητας 

Κύριε.# 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 του Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των 
όρων και διαδικασιών εφαρμογής του δευτέρου σταδίου της Συνθήκης Σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και την προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας, η εισφορά κατά την 
εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τυριού κασκαβάλι της 
δασμολογικής διάκρισης 04.04.Ε. 13) 2, καταγωγής Κύπρου, μπopeί να μειωθεί. 
Η εισφορά που θα προκύψει από τη μείωση καθορίζεται στο επίπεδο των 
65.61 ECU/100 Kg. 

2. Η παραπάνω μείωση της εισφοράς πραγματοποιείται υπό τον όρο να τηρήσουν 
οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου τις διατάζεις του κανονισμού της Επιτροπής 
(ΕΟΚ) αριθ. 1767/82, και εφόσον τα τυριά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
της παρούσας επιστολής εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
στην κοινοτική τιμή "ελεύθερο στα σύνορα" που καθορίζει για τα τυριά αυτά ο 
κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79, και υπό τον όρο τέλος να 
εγκρίνει η Επιτροπή τις υπηρεσίες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση 
πιστοποιητικών γι'αυτά τα προϊόντα κατά την εξαγωγή από την Κόπρο. 

3. Για να εφαρμοσθεί αυτή η παραχώρηση. Σας παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την 
αποδοχή εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου των όρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσας επιστολής. 

Με τιμή. 

Εξ ονόματος του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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Β. Επιστολή ^πς Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κύριε, 

Έχω την τιμή να οας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει 
ως εξής ι 

"1. Σύμφωνα με to άρθρο 19 παράγραφος 6 του Πρωτοκόλλου για τον 
καθορισμό των όρων και διαδικασιών εφαρμογής του δευτέρου σταδίου της 
Συνθήκης Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της 
Συμφωνίας, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα τυριού κασκαβάλι της δασμολογικής διάκρισης 04.04.Ε. Ι β) 2, 
καταγωγής Κύπρου, μπορεί να μειωθεί. ,Η εισφορά που θα προκύψει από τη 
μείωση καθορίζεται στο επίπεδο των 65,61 ECU/100 Kg. 

2. Η παραπάνω μείωση της εισφοράς πραγματοποιείται υπό τον όρο να 
τηρήσουν οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου τις διατάξεις του κανονισμού της 
Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 1767/82, και εφόσον τα τυριά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 της παρούσας επιστολής εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα στην κοινοτική τιμή "ελεύθερο στα σύνορα" που 
καθορίζει για τα τυριά αυτά ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 
2915/79, και υπό τον όρο τέλος να εγκρίνει η Επιτροπή τις υπηρεσίες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών γι αυτά τα 
προϊόντα κατά την εξαγωγή από την Κύπρο. 

3. Για να εφαρμοσθεί αυτή η παραχώρηση. Σας παρακαλώ να επιβεβαιώσετε 
την αποδοχή εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου των όρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας επιστολής.»* 

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω την αποδοχή εκ μέρους της Κυβέρνησης της 
Κύπρου των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας επιστολής. 

Με τιμή. 
Εξ ονόματος της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 
αφενός, και 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

αφετέρου , 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 
19 Δεκεμβρίου 1972, η οποία στο εξής καλείται "η συμφωνία", 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία 
προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν από κοινού τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα 
που πρέπει να επέλθουν στη συμφωνία λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της 
Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα, και όρισαν για το σκοπό αυτό ως πληρεξούσιους : 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TON ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

Uffe ELLEMANN-JENSEN, 
Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, 
Εν ενεργεία Πρόεδρος ίου Συμβουλίου ίων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Claude CHEYSSON. 
Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : 

Γεώργιος ΙΑΚΩΒΟΥ. 
Υπουργός Εξωτερικών, 

01 ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, τα οποία 
βρέθηκαν εν τάζει, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Τα κείμενα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των 
πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, καθώς και των δηλώσεων που 
είναι προσαρτημένες στην τελική πράξη, συντάσσονται στην ισπανική και 
πορτογαλική γλώσσα και είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το 
Συμβούλιο Συνδέσεως εγκρίνει το ισπανικό και το πορτογαλικό κείμενο. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Διατάζεις που εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Ισπανίας 

Τμήμα Ι 

Γενικό καθεστώς 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, το Βασίλειο της 
Ισπανίας εφαρμόζει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, στα 
προϊόντα καταγωγής Κύπρου δασμούς κατά την εισαγωγή ίδιους με εκείνους που 
εφαρμόζει στα ίδια προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας, με τη σύνθεση της 
στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατά τον τρόπο που 
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 και στο άρθρο 3. 

2. Το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την 
εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κύπρου σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 

- την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 77,5 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 62,5 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 47,5 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 35 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο 22,5 % του δασμού βάσης. 

- την 1η Ιανουαρίου 1992,. κάθε δασμός μειώνεται στο 10 % του δασμού βάσης, 

- η τελευταία μείωση του 10 % θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1993. 
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3. Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζονται 
στρογγυλευμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. 

ΑΡΘΡΟ 3 

1. 0 δασμός βάσης στον οποίο πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που 
πράγματι εφαρμοζόταν από το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι της Κοινότητας 
την 1η Ιανουαρίου 1985. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 : 

 για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ο δασμός βάσης είναι 
εκείνος που εφήρμοζε το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι της Κύπρου την 
1η Ιανουαρίου 1985. 

 για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, οι δασμοί βάσης είναι εκείνοι 
που αναφέρονται για καθένα από αυτά : 

Ι Κλάση του 
Ι κοινού 
Ι δασμολογίου 

Ι 24.02 

Ι 27.09 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί, 
εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού 
(σερμπέτια) : 

Α. Τσιγάρα 

Β. Πούρα και πουράκια 

Γ. Καπνός για κάπνισμα 

Δ. Καπνός για μάσημα και 
καπνός για εισπνοή (tabaco) 

Ε. Άλλα, στα οποία περιλαμβά
νονται και ο συσσωματωμένος 
καπνός με τη μορφή φύλλων 

Λάδια ακατέργαστα περελαίου ή 
ασφαλτούχων ορυκτών 

Δασμοί βάσης Ι 

5 0 % Ι 

55 % Ι 

46.8 % Ι 

2 6 % Ι 

' 1 0 , 4 % Ι 

ατελώς Ι 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Εάν το Βασίλειο της Ισπανίας καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την 
εισαγωγή που επιβάλλονται στα προϊόντα πού εισάγονται από την Κοινότητα, με 
τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το 
καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, 
τους δασμούς που εφαρμόζει σε αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Κύπρου,, με 
εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 

ΑΡΘΡΟ 5 

1. Το Βασίλειο της Ισπανίας υποβάλλει σε ποσοτικούς περιορισμούς κατά την 
εισαγωγή : 

- έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988, τα προϊόντα καταγωγής Κύπρου που αναφέρονται 
στο παράρτημα II, 

- έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, τα προϊόντα καταγωγής Κύπρου που αναφέρονται 
στο παράρτημα III. 

2. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνίστανται στην εφαρμογή 
ποσοστώσεων. 

3. Οι αρχικές ποσοστώσεις αναφερόντα ι"? στα παραρτήματα II η III αντιστοίχως: 

0 ρυθμός προοδευτικής αύξησης των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα II καθώς και των ποσοστώσεων αριθ. 1 έως 5 και 10 έως 14 που 
αναφέρονται στο παράρτημα III είναι 25 % στην αρχή κάθε έτους, όσον αφορά 
τις ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ECU και 20 % στην αρχή κάθε έτους όσον 
αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ποσότητα. Η αύξηση προστίθεται 
πάντα σε κάθε ποσόστωση και η επόμενη αύξηση υπολογίζεται επί του συνολικού 
αριθμού που προκύπτει. 

Για τις ποσοστώσεις αριθ. 6 έως 9 που αναφέρονται στο παράρτημα III, ο 
ετήσιος ρυθμός προοδευτικής αύξησης είναι ο εξής : 
- την 1η Ιανουαρίου 1986 : 13 %, 
- την 1η Ιανουαρίου 1987 : 18 %, 
- την 1η Ιανουαρίου 1988 : 20 %, 
- την 1η Ιανουαρίου 1989 : 20 %. 



1764 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι οι εισαγωγές στην Ισπανία 
ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα II ή III ήταν, στη 
διάρκεια δύο συνεχών ετών, κατώτερες από το 90 % της ποσόστωσης, η εισαγωγή 
του προϊόντος καταγωγής Κύπρου ελευθερώνεται από την αρχή του έτους που 
ακολουθεί τα δύο αυτά έτη, αν το εν λόγω προϊόν έχει ήδη ελευθερωθεί τη 
στιγμή εκείνη έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 
Δεκεμβρίου 1985. 

Αν το Βασίλειο της Ισπανίας ελευθερώσει τις εισαγωγές ενός από τα προϊόντα 
που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III προέλευσης Κοινότητας, με τη 
σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, ή αν αυξήσει μία ποσόστωση που 
εφαρμόζεται έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 
31 Δεκεμβρίου 1985, πέρα από το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, ελευθερώνει επίσης και τις εισαγωγές του προϊόντος αυτού 
καταγωγής Κύπρου ή αυξάνει ανάλογα την ποσόστωση. 

5. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τη διαχείριση των ποσοστώσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 τους ίδιους κανόνες και διοικητικές μεθόδους 
με εκείνους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής 
Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Για τα προϊόντα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 καταγωγής 
Κύπρου, το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά τους δασμούς που 
αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης,, με αφετηρία τους· δασμούς 
βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα IV και σύμφωνα με το ρυθμό που 
προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2. 

Τμήμα Μ 

Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της συνθήκης 
για την ίδρυση: της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

ΑΡΘΡΟ 7 

1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Κύπρου, το Βασίλειο 
της Ισπανίας εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που 
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αναφέρονται παρακάτω, ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύφος 
τόυ δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εζής 
ρυθμό : 

- την 1η Μαρτίου 1986. η διαφορά μειώνεται στο 90,9 % της αρχικής διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45.4 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1995. η διαφορά μειώνεται στο 9.0 % της αρχικής 
διαφοράς. 

Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς 
από την 1η Ιανουαρίου 1996. 

2. Το Βασίλειο της Ισπανίας αναβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, την 
εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στον τομέα των οπωροκηπευτικών που 
υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθώς και των παραγώγων τους. 
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Από την 1η Ιανουαρίου 1990. ίο Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τα 
προϊόντα αυτά ένα δασμό ό οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύφος του 
δασμού που πράγματι εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1989 και το ύφος του 
προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό : 

- την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 85,7 % της αρχικής · 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 71,4 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1992. η διαφορά μειώνεται στο 57,1 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 42.8 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 28,5 % της αρχικής 
διαφοράς 

- την 1η Ιανουαρίου 1995. η διαφορά μειώνεται στο 14.2 % της αρχικής 
διαφοράς. 

Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς 
από την 1η Ιανουαρίου 1996. 

3. 0 δασμός βάσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 είναι 
καθοριζόμενος στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Το Β α σ ί λ ε ι ο της Ισπανίας εφαρμόζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

πρωτοκόλλου έ ν α ν τ ι των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 , 

τ ο καθεστώς που απορρέει από τ η συμφωνία όσον αφορά τα μη δασμολογικά 

πλεονεκτήματα κ α ι τ ι ς με ιώσε ι ς των εισφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Μπορούν να εφαρμοσθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Ισπανία 
των προϊόντων καταγωγής Κύπρου: 

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
παράρτημα V, 

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995 για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται, σύμφωνα 
με το άρθρο 81 της πράξης προσχώρησης, στο συμπληρωματικό μηχανισμό που 
εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ισπανία των προϊόντων προελεύσεως 
Κοινότητας με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, εκτός από τα 
προϊόντα που εμπίπτουν ο*τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος ΐ και δεν 
υπόκεινται, την 1η Μαρτίου 1986, σε κοινή οργάνωση των αγορών, οι διατάζεις 
της συμφωνίας, όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων 
ισοδυνάμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των 
ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος, δεν 
εφαρμόζονται σε αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα, 
εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην 
Ισπανία κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. 
Η διάταξη αυτή ισχύει μόνον έως ότου συσταθεί κοινή οργάνωση των αγορών για 
τα προϊόντα αυτά, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και μόνο στο 
βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της 
εθνικής οργάνωσης. 

ΤΜΗΜΑ III 

Κανάριοι νήσοι και Σέουτα και Μελίλλια 

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, το καθεστώς 
συναλλαγών των Καναρίων νήσων Kat της Σέουτα και Μελίλλια με την Κύπρο είναι 
το ίδιο με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά τις συναλλαγές της Κοινότητας με 
την Κύπρο, με την προϋπόθεση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει στα προϊόντα 
καταγωγής Καναρίων νήσων και Σέουτα και Μελίλλια την ίδια μεταχείριση με 
εκείνη την οποία παρέχει στην Κοινότητα. 
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2. Οι δασμοί που υφίστανται στις Κανάριους νήσους και στη Σέουτα και 
Μελίλλια στα προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καθώς και η επι3άρυνση 
η αποκαλούμενη "ARBITRIO INSULAR - TARIFA GENERAL" που υφίσταται στις 
Καναρίους νήσους, καταργούνται προοδευτικά έναντι των προϊόντων καταγωγής 
Κύπρου με τον ίδιο ρυθμό και τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται 
στα άρθρα 2, 3 και 4. 

3. Οι δασμοί που υφίστανται στις Κανάριους νήσους και στη Σέουτα και 
Μελίλλια στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Κύπρου, προσεγγίζουν 
προοδευτικά τους προτιμησιακούς δασμούς που εφαρμόζει η Κοινότητα στα 
προϊόντα αυτά, με την επιφύλαξη της δυνατότητας για τα εδάφη αυτά να 
παρέχουν στα εν λόγω προϊόντα ευνοϊκότερη μεταχείριση από εκείνη που παρέχει 
η Κοινότητα. 

Σε καμιά περίπτωση, ωστόσο, ο ρυθμός και οι όροι των μέτρων δασμολογικού 
αφοπλισμού δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ρυθμό και τους όρους που 
καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4. 

4. Η επιβάρυνση η αποκαλούμενη "ARBITRIO INSULAR - TARIFA ESPECIAL" των 
Καναρίων νήσων καταργείται έναντι των προϊόντων καταγωγής Κύπρου, την 
ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Ωστόσο, η εν λόγω επιβάρυνση μπορεί να διατηρηθεί κατά την εισαγωγή των 
προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στον πίνακα που αναφέρεται στο παράρτημα VI 
σε ποσοστό 90 % του συντελεστή που αναφέρεται για καθένα από τα προϊόντα 
αυτά στον εν λόγω πίνακα και με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μειωμένος 
συντελεστής εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων 
καταγωγής Κύπρου. Η εν λόγω επιβάρυνση θα καταργηθεί συγχρόνως και έναντι 
της Κοινότητας. 

Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να είναι ποτέ ανώτερη από εκείνη που προβλέπει 
το ισπανικό δασμολόγιο, έτσι όπως τροποποιήθηκε για να εξομοιωθεί 
προοδευτικά με το κοινό δασμολόγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Διατάζεις που εφαρμόζονται στην Πορτογαλική Δημοκρατία 

Τμήμα Ι 

Γενικό καθεστώς 

ΑΡΘΡΟ 12 

1. Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί, από την.έναρξη ισχύος του παρόντος 
πρωτοκόλλου, τους δασμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Κύπρου. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί 
προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα 
καταγωγής Κύπρου που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII σύμφωνα με τον 
ακόλουθο ρυθμό : 

- την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 65 % του δασμού βάσης. 

- την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1991. κάθε δασμός μειώνεται στο 30 % του δασμού βάσης, 

- την 1η Ιανουαρίου 1992 και την 1η Ιανουαρίου 1993 πραγματοποιούνται οι 
τελευταίες δύο μειώσεις από 15 % η κάθε μία. 

3. Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζονται 
ατρογγυλευμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

1. Ο δασμός βάσης επί του οποίου πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που 
πράγματι εφαρμοζόταν από την Πορτογαλική Δημοκρατία έναντι της Κύπρου την 
1η Ιανουαρίου 1985. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα προϊόντα του 
παραρτήματος VIII, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί τους δασμούς με 
αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε 
προϊόν, με την προϋπόθεση ότι οι δασμοί αυτοί είναι ανώτεροι από τους 
δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία έναντι της Κύπρου 
την 1η Ιανουαρίου 1985. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Αν η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την 
εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με 
τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το 
καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, 
τους δασμούς που εφαρμόζει σ'αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Κύπρου, με 
εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα VII. σημείο Β. 

ΑΡΘΡΟ 15 

1 . Οι φορολογ ικές επιβαρύνσε ις ισοδυνάμου αποτελέσματος με τους τελωνε ιακούς 

δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία 

στα προ ϊόντα καταγωγής Κύπρου καταργούνται από τ η θέση σε ισχύ του παρόντος 

πρωτοκόλλου. 

2 . Οι ακόλουθες επιβαρύνσε ις ο ι οποίες εφαρμόζονται από την Πορτογαλική 

Δημοκρατ ία κατά τ ι ς συναλλαγές της με την Κύπρο καταργούντα ι προοδευτικά με 

τον εξής ρυθμό : 

α) η επιβάρυνση του 0,4 % κ α τ ' α ζ ί α ν που εφαρμόζετα ι : 

- στα εμπορεύματα που ε ι σ ά γ ο ν τ α ι προσωρινά, 

- στα εμπορεύματα που επανε ισάγοντα ι (με εζα ίρεση τα 

εμπορευματ ο κ ι β ώ τ ι α ) , 
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- στα .εμπορεύματα που εισάγονται με το καθεστώς ενεργητικής 
τελειοποίησης το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιστροφή των δασμών 
που εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή των χρησιμοποιηθέντων 
εμπορευμάτων, μετά την εξαγωγή των προϊόντων που παρήχθησαν από 
αυτά ("drawback") 

- μειώνεται σε 0,2 % από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος 
πρωτοκόλλου και 

- καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1988, 
β) η επιβάρυνση του 0,9 % κατ αζίαν που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που 

εισάγονται για να καταναλωθούν : 

- μειώνεται σε 0,6 % την 1η Ιανουαρίου 1989, 

- μειώνεται σε 0,3 % την 1η Ιανουαρίου 1990 και 

- καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1991. 

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος πρωτοκόλλου τους δασμούς που έχουν ταμιευτικό χαρακτήρα ή το 
ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που υφίστανται, κατά την ημερομηνία αυτή στις 
εισαγωγές των προϊόντων καταγωγής Κύπρου. 

2. Για τα προϊόντα του παραρτήματος IX, ο δασμός ταμιευτικού χαρακτήρα ή το 
ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική 
Δημοκρατία καταργούνται σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2. 

3. Ετην περίπτωση κατά την οποία η Πορτογαλική Δημοκρατία κάνει χρήση της 
δυνατότητας την οποία έχει σύμφωνα με το άρθρο 196 παράγραφος 3 της πράξης 
προσχώρησης, να αντικαταστήσει το δασμό ταμιευτικού χαρακτήρα ή το 
ταμιευτικό στοιχείο ενός τέτοιου δασμού από έναν εσωτερικό φόρο, το στοιχείο 
που ενδεχομένως δεν θα καλύπτεται από τον εσωτερικό φόρο αντιπροσωπεύει το 
δασμό βάσης με αφετηρία τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάργηση. Το 
στοιχείο αυτό καταργείται κατά τις συναλλαγές με την Κύπρο με το ρυθμό που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 
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ΑΡΘΡΟ 17 * 

Η Πορτογαλική Δημοκρατία διατηρεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1987, ποσοτικούς 
περιορισμούς κατά την εισαγωγή έναντι της Κύπρου για τα αυτοκίνητα οχήματα 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος που έχει συμφωνηθεί 
ανάμεσα στην Κοινότητα και την Πορτογαλική Δημοκρατία σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αριθ. 18 της πράξης προσχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Για τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΟΚ) α ρ ι θ . 3033/80, 
καταγωγής Κύπρου, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί τους τελωνειακούς 
δασμούς που αποτελούν το σταθερό σ τ ο ι χ ε ί ο της επιβάρυνσης με αφετηρία τους 
δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα Χ και με το ρυθμό που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 

Τμήμα II 

Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της συνθήκης 
γ ι α την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

ΑΡΘΡΟ 19 

1. Για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Κύπρου, η 
Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που 
αναφέρονται παρακάτω, δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύφος του 
δασμού βάσης και το ύφος του προτιμησιακού δασμού με τον εξής ρυθμό : 
- την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9 % της αρχικής διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6 % της αρχικής 
διαφοράς. 
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- την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την Ιη Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1 % της αρχικής 
διαφοράς, 

- την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9,0 % της αρχικής 
διαφοράς, 

Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς 
από την 1η Ιανουαρίου 1996. 

2. Η Πορτογαλική Δημοκρατία ανα3άλλει, έως την αρχή του δευτέρου σταδίου, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 260 της πράξης προσχώρησης, την εφαρμογή του 
προτιμησιακού καθεστώτος για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στις ακόλουθες 
πράξεις : 

- κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα 
του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, 

- κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, 

- κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς. 

Για τα προϊόντα αυτά, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει από την αρχή του 
δεύτερου σταδίου -ένα δασμό που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του 
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δασμού που πράγματι εφαρμόζεται στο τέλος του πρώτου σταδίου και το ύψος του 
προτιμησιακού δασμού, σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό : 

i) στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου είναι πενταετής : 

 την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 83.3 % της αρχικής 
διαφοράς, 

 την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6 % της αρχικής 
διαφοράς. 

 την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49.9 % της αρχικής 
διαφοράς, 

 την 1η Ιανουαρίου 1994. η διαφορά μειώνεται στο 33,2 % της αρχικής 
διαφοράς, 

 την 1η Ιανουαρίου 1995. η διαφορά μειώνεται στο 16.5 % της αρχικής 
διαφοράς, 

ii) στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου, είναι επταετής : 

 την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 87,5 % της αρχικής 
διαφοράς, 

 την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 75 % της αρχικής 
6ιαφοράς, 

 την 1η Ιανουαρίου 1991. η διαφορά μειώνεται στο 62,5 % της αρχικής 
διαφοράς, 

 την Τη Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 50 % της αρχικής 
διαφοράς, 

 την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 37,5 % της αρχικής 
διαφοράς. 

 την 1η Ιανουαρίου 1994» η διαφορά μειώνεται στο 25 % της αρχικής 
διαφοράς,. 

 την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 12,5 % της αρχικής 
διαφοράς. 
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iii) Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς 
δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 

3. 0 αναφερόμενος στις παραγράφους 1 και 2 δασμός βάσης είναι ο 
καθοριζόμενος στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Για τα προϊόντα του άρθρου 19 παράγραφος 2, η Πορτογαλική Δημοκρατία 
αναβάλλει έως την αρχή του δεύτερου σταδίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 260 
της πράξης προσχώρησης, την εφαρμογή του καθεστώτος που προκύπτει από τη 
συμφωνία όσον αφορά τα μη δασμολογικά πλεονεκτήματα και τις μειώσεις των 
εισφορών. 

ΑΡΘΡΟ 21 

1. Εως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, μπορούν να εφαρμοσθούν ποσοτικοί περιορισμοί 
κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία των προϊόντων καταγωγής Κύπρου που 
αναφέρονται στο παράρτημα XI. 

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, μπορούν να διατηρηθούν ποσοτικοί περιορισμοί 
κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία των προϊόντων καταγωγής Κύπρου που 
αναφέρονται στο παράρτημα XII. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, τα οποία δεν 
υπόκεινται, την 1η Μαρτίου 1986, σε κοινή οργάνωση των αγορών, οι διατάζεις 
της συμφωνίας όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων 
ισοδυνάμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των 
ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος, δεν εφαρμόζονται . 
σ'αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα εφόσον 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην 
Πορτογαλία κατά την ημέρα της προσχώρησης. 

Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως τη σύσταση της κοινής οργάνωσης των αγορών 
γι αυτά τα προϊόντα, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και εφόσον 
είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της εθνικής 
οργάνωσης. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 23 

Το Συμβούλιο Συνδέσεως επιφέρει στους κανόνες καταγωγής τις τροποποιήσεις 
που ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες συνεπεία της προσχωρήσεως του 
Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Το 
παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 25 

Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από το καθένα διαδικασίες. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα 
του μήνα μετά την γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, οι μειώσεις δασμών, 
συζήσεις ποσοστώσεων και κάθε άλλο μέτρο προβλεπόμενο από αυτό για το έτος 
κατά τη διάρκεια του οποίου επέρχεται η έναρξη ισχύος του, εφαρμόζονται 
αμέσως. Το παρόν πρωτόκολλο δεν παράγει αποτελέσματα για τις χρονικές 
περιόδους που προηγήθηκαν της ενάρξεως ισχύος του. 

ΑΡΘΡΟ 26 

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, 
γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, και πορτογαλική 
γλώσσα, και όλα τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά. 
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Πίνακας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κλάση του κοινού 
δασμολογίου 

60.05 

61.01 

61.02 

61.03 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Ενδύματα εξωτερικά, συμπληρώματα της ένδυσης και άλ

λα ε(δη πλεκτά, μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με 
καουτσούκ 

Εξωτερικά ενδύματα αντρών και αγοριών 

Εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και μικρά 
παιδιά 

Ενδύματα εσωτερικά για άντρες και αγόρια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κολάρα, οι ξεχωριστοί γιακά
δες (ψεύτικα κολάρα), τα επιστήθια και τα μανικέτια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 

ΓΚνακας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη περίττωση 

Ποοόοτωοη 
αριθ. 

2 

Κλάση 
του Κοινού 

Δασμολογίου 

85.15 

87.01 

_ Βοοική 
Περιγραφή εμπορευμάτων | „ο ο ο ο τ ω ο η 

Συοκευές εκπομπή; και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία. 
Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση (οτις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι συοκευές λήψης που είναι συνδυασμένες με 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευές λήψηςεικόνων για 
την τηλεόραση. Συσκευές ραδιοκατεϋθυνσης. ρσδιοανίχνευσης, ραδιοβόλισης 
και ραδιοτηλεχειρισμοϋ: 

Α. Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία. 
Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση (στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λήψης που είναι συνδυασμένε; με 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευές λήψης εικόνων 
για την τηλεόραση: 

III. Συσκευές λήψης, έστω και συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπα
ραγωγής του ήχου: 
β) Αλλες: 

ex 2. Μη κατονομαζόμενες: 
— Έγχρωμης τηλεόρασης, με διάμετρο οθόνη;: 

— Πάνω από 42 cm έως και 52 cm 
— Πάνω από 52 cm 

5 Μονάδες 

Ελκυστήρες (άλλοι από αυτούς της κλάσης 87.CP), στους οποίους περιλαμβάνο 2 Μονάδες 
νται και οι ελκυστήρες με δυναμοδότη. βίντσι ή τροχαλία: 

ex Β. Γεωργικοί ελκυστήρες (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους) και ελκυστή
ρες δασών, τροχοφόροι: 
— Κυλινδρισμού ίσου ή μικρότερου των 4 000 cm' 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I I 

ΓΚνακας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση 

Κλοοη 
του Κοινού 

Δασμολογίου 
Περίτρανη εμπορευμάτων 

Βαοική 
ηοοόστωοη 

Θειάφι κάθε είδου;. με εξαίρεση αυτό που παράγετε ι με εξάχνωση. με κατοκρή-

μντση και το κολλοειδές: 
40 

29.03 

36.01 

36.02 

ex 36.04 

36.05 

36.06 

Παράγωγα υδρογονανθράκων σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα: 

Β. Παράγωγο νιτρωμένα και νττροδωμένα: 

ex Ι. Τρινιτροτολουόλια. δινιτροναφθαλένια: 
— Τρινιτροτολουόλια 

Προωθητικέ; πυρίτιδες: 

Εκρηκτικέ; ύλε; παρασκευασμένε; { 

Θρυαλλιδε; βραδεία; καύση;, θρυαλλίδε; ακαριαία; λειτουργία;. Καψούλια [ 
κάθε είδου;. Εμπορεύματα. Πυροκροτητές: 

c . ί 
— Εκτο; απο τα η/χκτρικα j 

ι 
Είδη πυροτεχνία; (πυροτεχνήματα, κροτίδε;, παραφίνωμένα φιτίλια, πύραυλοι Ι 
για το διασκορπισμό των χαλαξοφόρων νεφών και παρόμοια): Ι 

5 τό 

Σπίρτα 

39.02 ι Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυμερισμού (πολυαιθυλένιο, πολυτετραλογο-

ναιθυλένια, πολυισοβουτυλένιο, πολυστυρόλη, χλωριούχο πολυβινύλιο, οξικό ί 
■ πολυβινύλιο, χλωροξικό πολυβινύλιο και άλλα πολυβινυλικά παράγωγα, παρά- j 

γωγα πολυακρυλικά και πολυμεθακρυλικά, ρητίνε; κουμαρο'ινδενίου, κλπ.): I 

Γ. Ά λ λ α : j 

Ι. Πολυαιθυλένιο: ί 
ex β) Με άλλε ; μοριρέ;: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

ex I I . Πολυτετραλογοναιθυλένια: j 

— -Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων ί 

ex I I I . Πολυσουλφοαλογόναιθυλένια: Ι 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων j 

ex IV. Πολυτροπυλένιο: j 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων j 

ex V. Πολυισοβουτυλένιο: I 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων ι 

V I . Πολυστυρόλη και τα συμπολυμερή αυτής: 

ex β) Με άλλες μορφές: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

V I I . Χλωριούχο πολυβινύλιο: 

ex β) Με άλλες μορφές: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

ex V1I1. Χλωριούχο χολυβινυλιδένιο, συμπολυμερή τον χλωριούχου βιννλι-

δενίου και του χλωριούχου βινυλίου: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

ex IX . Οξικό πολυβινύλιο: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

ex Χ- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και τον οξεικού βινυλίου: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

1 τόνος 
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Ποοόοιωση 
,οριθ. 

4 

5 

6 

7 

Κλάβη 
του Κοινού 

Δασμολογίου 

39.02 
(συνέχεια) 

39.07 

ex 58.01 

58.02 

ex 58.04 

58.09 

60.01 

60.04 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

ex XI. Αλκοόλες, ακετάλες και αιθέρες πολυβινυλικοί: 
— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

ex XII. Πολυμερή ακρυλικά, πολυμερή μεθακρυλικά, συμπολυμερή 
ακρυλομεθακρυλικά: 
— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

ex XIII. Ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου και ρητίνες κουμαροϊνδε
νίου: 
— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

XIV. Άλλα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού: 
ex β) Με άλλες μορφές: 

— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

Τεχνουργήματα από ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.06: 
Β. Αλλα: 

Ι. Από αναγεννημένη κυτταρίνη 
III. Από βουλκανισμένη κυτταρίνη 
V. Από λευκωματώδεις ύλες οκληρυμένες 

α) Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των 
φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή 
λουρίδων, ταινιών, κλπ., που αναφέρονται στην κλάση 92.12 

γ) Ελάσματα για κορσέδες, για ενδύματα ή συμπληρώματα ενδυμά

των και τα παρόμοια 
ex δ) Αλλα: 

— Εκτός από τα σκάφανδρα προστασία; κατά των ραδιενεργών 
ακτινοβολιών ή μολύνσεων, μη συνδυασμένα με αναπνευστι
κές συσκευές 

Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του οτημονιού, έστω και 
έτοιμοι, έκτος από τους χειροποίητους 

Άλλοι τάπητες, έστω και έτοιμοι. Υφάσματα με των ονομασία «κιλίμια», 
«σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοια, έστω και έτοιμα: 
Α. Τάπητες 

Βελούδα, πλούοες, υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα αχό σενίλλη, με εξαίρεση 
τα είδη των κλάσεων 55.08 και 58.05: 
— Βαμβακερά 

Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους (διχτυωτόfileU. εργασμένα (με 
σχέδια, στολίσματα, κλπ.). Δαντέλες (με τη μηχανή ή στο χέρι) σε τόπια, ταινίες 
ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα): 
Β. Δαντέλες: 

ex 1. Με το χέρι: 
— Με εξαίρεση τις δαντέλλες από βαμβάκι, μαλλί, και τεχνητές ή 

συνθετικέ; ίνες 
II. Με τη μηχανή 

Υφάσματα πλεκτά μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ, σε τόπια: 
Γ. Από άλλες υφαντικές ύλες: 

Ι. Από βαμβάκι 

Ενδύματα εσωτερικό (εσώρουχα) πλεκτά, μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με 
καουτσούκ: 
Α. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 

86: 
Ι.Τιοερτ: 

α) Από βαμβάκι 
II. Ιουπουλ: 

α) Από βαμβάκι 
111. Άλλα: 

β) Απο βαμβάκι 

Βασική 
κοοόοτωση 

1 . 0 0 0 ECU 

500 χλΥρ 

100 χλνι? 

75 χλνρ 
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Ποοοστωοη Κλοοη 
του Κοινού 

Δασμολογίου 
Περιγραφή εμπορευμάτων Βαοική 

ηοσοστωοη 

60.04 
(αυνέχαα) 

Β. Αλλα: 

Ι. Τιοερτ: 
α) Από βαμβάκι 

II. Ιουπουλ: 
α) Αηό βαμβάκι 

IV. Αλλα: 
δ) Αηό βαμβάκι 

Ενδύματα εξωτερικά, συμπληρώματα, τη; ένδυση; και άλλα είδη πλεκτά, μη 
ελαστικά ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ: 

Α. Ενδύματα εξωτερικά και συμπληρώματα τη; ένδυση;: 
II. Αλλα: 

ex α) Ενδύματα από πλεκτά υφάσματα τη; κλάση; 39.08: 
— Από βαμβάκι 

β) Αλλα: 
Ι. Ενδύματα για βρέιρη. Ενδύματα για κορίτσια μέχρι και το 

εμπορικό μέγεθο; 86: 
γγ) Από βαμβάκι 

2. Μαγιά και κιλότε; μπάνιου: 
ββ) Από βαμβάκι 

3. Φόρμε; αθλητικέ;: 
ββ) Από βαμβάκι 

4. Άλλα ενδύματα εξωτερικά: 
αα) Φορέματαπουκάμισα (σέιιι^ιέ). μπλού;ε;πουκάμισα 

και μπλούξε;, για γυναίκε;. κορίτσια και μικρά παιδιά: 
55. από βαμβάκι 

ββ) Σαντάιγ, πουλόβερ (με ή χωρί; μανίκια , τουίνσετ, γιλέ

κα και σακάκια [με εξαίρεση τα σακάκια που αναφέρο

νται στη διάκριση 60.05 Α II β) 4 θθ)|: 
11. Για άντρε; και αγόρια: 

εεε) Από βαμβάκι 
22. Για γυναίκε;, κορίτσια και μικρά παιδιά: 

ξζξ) Από βαμβάκι 
γγ) Φορέματα: 

44. Από βαμβάκι 
δδ) Φούστε;. στι; οηοίε; περιλαμβάνονται και οι φούστε;

πανταλόνια (ξιπκιλότ): 
33. Από βαμβάκι 

εε) Παντελόνια: 
ex 33. Από άλλε; υφαντικέ; ύλε;: 

— Από βαμβάκι 
ξξ) Κουστούμια και σύνολα για άντρε; και αγόρια, με εξαί

ρεση τα ενδύματα του σκι: 
ex 22. Από άλλε; υφαντικέ; ύλε; 

— Από βαμβάκι 
ηη) Κουστούμιαταγιέρ και σύνολα για γυναίκε;, κορίτσια 

και μικρά παιδιά, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι: 
44. Απο βαμβάκι 

θθ) Πανωφόρια και σακάκια κομμέναραμμένα: 
it) Άνορακ, μπλουξόν και παρόμοια: 

ex II. Από μαλλί ή τρίχε; εκλεκτή; ποιότητα;, από 
βαμβάκι, από συνθετικέ; ή τεχνητέ; υφαντικέ; 
ίνες: 
— Από βαμβάκι 

κκ) Κουστούμια και σύνολα του σκι, που αποτελούνται από 
δύο ή τρία τεμάχια: 
ex II. Από μαλλί ή τρίχε; εκλεκτή; ποιότητα;, από 

βαμβάκι, από συνθετικέ; ή τεχνητέ; υφαντικέ; 
ινε;: 
— Από βαμβάκι 

λλ) Άλλα ενδύματα εξωτερικά: 
44. Από βαμβάκι 
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Ποοοοτωοη 
αριβ. 

8 

Κλόοη 
του Κοινού 

Δαοιιολσγϊσυ 

60.05 
(συνέχεια) 

61.01 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

5. Συμπληρώματα του ενδύματος: 
ex τγ) Από άλλες υφαντικέ; Ολες: 

— Από βαμβάκι 
D. Άλλα: 

ex III. Από άλλες υφαντικέ; ύλες: 
— Αχό βαμβάκι 

Εξωτερικά ενδύματα αντρών και αγοριών: 
Α. Ενδύματα τύπου «καουμπόυ» και άλλα παρόμοια ενδύματα για μεταμφίεση 

και για διασκέδαση, εμπορικού μεγέθους μικρότερου του 158. Ενδύματα από 
υφάσματα των κλάσεων 59.08, 59.11 ή 59.12: 
II. Άλλα: 

ex α) Πανωφόρια: 
— Από βαμβάκι 

ex β) Άλλα 
— Από βαμβάκι 

Β. Άλλα: 
Ι. Ενδύματα εργασίας: 

α) Φόρμες και ποδιές: 
1. Από βαμβάκι 

β) Άλλα: 
Ι. Από βαμβάκι 

II. Μαγιό και κιλότες μπάνιου: 
ex β) Από άλλες υφαντικές ύλες: 

— Από βαμβάκι 

Βαοική 
χοοόοτωοη 

100 χλγρ· 

61.02 

III. Ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και ανάλογα ενδύματα που φοριού
νται μέσα στο σπίτι: 
β) Από βαμβάκι 

IV. Παρκάς, ανοράκ, μπλου^όν και παρόμοια: 
β) Από βαμβάκι 

V. Λοιπά: 
α) Ιακάκια χάθε είδους: 

3. Από βαμβάκι 
β) Πανωφόρια τύπου παρντεσού. αδιάβροχα και άλλα πανωφόρια, στα 

οποία περιλαμβάνονται και οι κάπες: 
3. Από βαμβάκι 

γ) Κουστούμια και σύνολα, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι: 
3. Από βαμβάκι 

6) Κοντά παντελόνια (σορτς, βράκες, κλπ.): 
3. Από βαμβάκι 

ε) Παντελόνια: 
3. Από βαμβάκι 

ζ) Κουστούμια και σύνολα του σκι, που αποτελούνται από δύο ή τρία 
τεμάχια: 
ex 1. Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, από βαμβάκι, από 

συνθετικέ; ή τεχνητές υφαντικέ; ίνε;: 
— Από βαμβάκι 

η) Άλλα ενδύματα: 
3. Από βαμβάκι 

Εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και μικρά παιδιά: 

Α. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 1 
86. Ενδύματα τύπου «καουμπόυ·· και άλλα παρόμοια ενδύματα για μεταμφίε
ση και για διασκέδαση, εμπορικού μεγέθους μικρότερου του 158: 
Ι. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια μέχρι και το εμπορικό 

μέγεθος 86: 
α) Από βαμβάκι 

Β. Άλλα: 
Ι. Ενδύματα από υφάσματα των κλάσεων 39.08, 59.11 ή 59.12: 

ex α) Πανοωφόρια: 
'— Από βαμβάκι 
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Ποοόοτωοη 
αριθ. 

Κλάση 
ton Κοινού 

Δασμολογίου 
Περιγραφή εμιορευματων Boonη 

κοοοοτυοη 

61.02 
(συνέχεια) 

\ 

ex 0) Αλλα: 
— Από βαμβάκι 

II. Αλλα: 
α) Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας: 

Ι. Από βαμβάκι 
β) Μαγιό μπάνιου: 

ex 2. A t o άλλε; υφαντικέ; ύλε;: 
— Από βαμβάκι 

γ) Ρόμπες λουτρού, φορέματα δωματίου, εηώμια (λι;εζ) και ανάλογα 
ενδύματα ηου φοριούνται μέοα ατο σπίτι: 
2. Από βαμβάκι 

δ) Πάρκα;, ανοράκ, μπλουζόν και παρόμοια: 
2. Από βαμβάκι 

ε) Άλλα: 
Ι. Σακάκια κάθε είδους: 

γγ) Από βαμβάκι Ι 
2. Πανωφόρια και αδιάβροχα, οτα οποία περιλαμβάνονται και οι ! 

κάπε;: ' 
γγ) Από βαμβάκι 

<· 3. Κοστούμιαταγιέρ και σύνολα, με εξαίρεση τα ενδύματα του > 
σκι: 
γγ) Από βαμβάκι Ι 

4. Φορέματα: ! 
εε) Από βαμβάκι ι 

5. Φούοτε;, οτι; οποίε; περιλαμβάνονται και οι φούστε;παντελόνια : 

(ζιπκιλότ): 
γγ) Από βαμβάκι 

6. Παντελόνια: 
γγ) Από βαμβάκι 

7. Φορέμάταπουκάμισα (σεμιζιέ). μπλούζεςπουκάμισα και μπλού
ζες: 
γγ) Από βαμβάκι 

8. Κουστουμιά και σύνολα του σκι, που ατοτελούνται απο δύο ή' 
τρία τεμάχια: 
ex αα) Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτή; ποιότητα;, από βαμβάκι, 

από τεχνητέ; ή συνθετικέ; υφαντικέ; ίνες: ; 
— Από βαμβάκι 

9. Άλλα ενδύματα: ' 
γγ) Από βαμβάκι 

| Εσώρουχο για άντρε; και αγόρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάρα, οι 
' ξεχωριστοί γιακάδες (ψεύτικα κολάρα), τα επιστήθια και τα μανικέτια: 

Ι Α. Πουκάμισα και πουκαμισάκια: 
' II. Από βαμβάκι 
Ι 
; Β. Πιτ;άμε;: 
Ι II. Από βαμβάκι 

Ι Γ. Άλλα: 
ι II. Από βαμβάκι 

50 χλνρ. 

61.04 Εσώρουχα για γυναίκες, κορίτσια και μικρά παιδιά: 

Α. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια 
86: 
Ι. Από βαμβάκι 

Β. Άλλα: 
Ι. Πιτζάμες και νυχτικά: 

β) Από βαμβάκι 
II. Άλλα: 

β) Από βαμβάκι 

μέχρι και το εμπορικό μέγεθος ι 

Ι 

j 
Ι 
Ι 
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Ποοόοτυοη 
αριθ. 

10 

Π 

12 

13 

Κλόοη 
too Κοινού 

Δασμολογίου 

84.41 

85.1J 

87.01 

93.02 

93.04 

Ι 

93.05 

93.06 

• 
i 

14 Ι 93.07 

Ι 
Ι 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Ραπτομηχανές (για υφάσματα, δέρματα, υποδήματα, κλπ.), οτις οποίες περιλαμ
βάνονται και τα έπιπλα για ραπτομηχανές. Βελόνες για τις μηχανές αυτές: 

Α. Ραπτομηχανές, οτις οποίες περιλαμβάνονται και τα έπιπλα για ραπτομηχα
νές: 
Ι. Ραπτομηχανές που Βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρί

στρας και στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα 
ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλεισ
τικά στο σημείο της μασουρίοτρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς 
κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα: 
α) Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και 

τα πλαίοια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU 
β) Αλλες 

Συσκευές, εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία. 
Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση (στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λήψης που είναι συνδυασμένες με 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευές λήψης εικόνων για 
την τηλεόραση. Συσκευές ραδιοκατεύθυνσης, ραδιοανίχνευοης, ραδιοβόλισης 
και ραδιοτηλεχειρισμου: 

Α. Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία. 
Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση (στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λήψης που είναι συνδυασμένες με 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευές λήψης εικόνων 
για την τηλεόραση: 
111. Συσκευές λήψης, έστω και συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπα

ραγωγή; του ήχου: 
β) Αλλες: 

ex 2. Μη κατονομαζόμενες: 
— Έγχρωμης τηλεόραση;, με διάμετρο οθόνης 42 cm ή 

μικρότερη 

Ελκυστήρε; (άλλοι από αυτού; τής κλάση; 87.07), στους οποίους περιλαμβάνο
νται και οι ελκυστήρε; με δυναμοδότη, βίντσι ή τροχαλία: 

Α. Ελκυστήρε; χειροδηγούμενοι, με κινητήρα έκρηξη; ή εσωτερική; καύση; 

Περίστροφα και πιστόλια 

Όπλα πυροβόλα (άλλα από αυτά που περιλαμβάνονται στι; κλάσει; 93.02 και 
93.03). στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη 
δύναμη τη; πυρίτιδα;, όπως τα πιστόλια φωτοβολίδων, τα πιστόλια και τα 
περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο, τα αντιχαλαζικά πυροβόλα, τα πυροβόλα 
για την εκτόξευση σχοινιών, κλπ: 

ex Α. Τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού και σκοποβολής: 
— Εκτός από τις καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολή; με μια ραβδωτή 

κάνη και δακτυλική κρούση, τιμή; κατά μονάδα ανώτερη; των 200 
ECU 

Άλλα όπλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τουφέκια, οι καραμπίνε; και τα 
πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο) 

Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια για όπλα άλλο από αυτά τη; κλάση; 93.01 (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα ημιτελή για κάνε; των πυροβόλων όπλων) 

Βλήματα και πυρομαχικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι νάρκες. Μέρη και 
ξεχωριστά τεμάχια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε 
είδους και οι τάπες των φυσιγγιών 

Βαοική 
χοοόοτωβη 

1 μονάδα 

3 μονάδες 

1 μονάδα 

5.000 ECU 

1 τόνος 
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flAPAPTHMAHi

ΓΚνακας που προβλέπεται στο άρθρο 6 

Κλάση 
tou κοινού 

δασμολογίου 

17.04 

19.03 

19.08 

Περιγραφή εμπορευμάτων χ 

Ζαχαρώδη παρασκευάσματα χωρίς κακάο: 

Γ. Παρασκεύασμα με την ονομασία "άσπρη σοκολάτα" 

Ζυμαρικά εν γένει: 

Α. Που περιέχουν αυγά 

Β. Αλλα: 

Ι. Που δεν περιέχουν αλεύρι ή οιμιγδάλι από μαλακό σιτάρι 

II. Μη κατονομαζόμενα 

Προϊόντα τη; εκλεκτή; αρτοποιία;, τη; ζαχαροπλαστικής και τη; μπισκοτοποιία;, έστω και με 
προσθήκη κακάου σε οποιαδήποτε αναλογία: 

Α. Παρασκευάσματα με την ονομασία «ψωμί με καρυκεύματα», περιεκτικότητα; κατά βάρο; σε 
ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε 
ζοχαρόζη): 

Ι. Κατώτερη; του 30 1» 

II. Ίση; ή ανώτερη; του 30 ίο και κατώτερη; του 50 % 

III. Ίσης ή ανώτερη; του 50 % 

Β. Άλλα: 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρο; λιγότερο του 5 °"ο άμυλα κάθε είδου; 
περιεκτικότητα; κατά βάρο; σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποι

ημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη): 

α) Κατώτερη; του 70 Ή: 

— Χωρί; ζάχαρη ούτε κακάο 

— Άλλα 

β) Ίσης ή ανώτερη; του 70
 r

t% 

II. Περιεκτικότητα; κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδου; ίση; ή ανώτερη; του 5 *· και 
κατώτερη; του 32 *!*: 

α) Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρο; λιγότερο του 5 ?· ζαχαρόζη (στην οποία 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη): 

— Χωρίς ζάχαρη ούτε κακάο 

 Άλλα 

β) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 5 *· και 
κατώτερης του 30 * · : 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5 % λιπαρές ύλες που 
προέρχονται από το γάλα 

2. Άλλα 

Δαομοί βάσης 
(σταθερά στοιχεία) 

13,00 

18,10 

18,10 
18,10 

1C.00 
10,00 
10,00 

8.7C 
1C.00 
10,00 

8,70 
10,00 

10,00 
10,00 
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Κλάση 
ταυ κοινού 

βαθμολογίου 

19.08 
(συνέχεια) 

Περιγραφή (*»opcuvat(»v 

Β. II. γ) Περιεκτικότητας κατά βάρος αε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοποιημένο ζάχαρο «ου μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης τον 30 % και 
κατώτερης του 40 %: 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 1» λιχαρές ύλες που 
προέρχονται αχό το γάλα 

2. Άλλα 

δ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 40 ft: 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιτότερο του 1,5 f» λιπαρές ύλες που 
προέρχονται από το γάλα 

2. Άλλα 

III. Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάβε είδους ίσης ή ανώτερης του 32 % και 
κατώτερης του 50 V»: 

α) Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο τον 5 ft ζαχαρόζη (στην οποία 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη): 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 14 ft λιπαρές ύλες που 
προέρχονται από το γάλα: 

— Χωρίς ζάχαρη ούτε κακάο 

 Άλλα 

2. Άλλα: 

— Χωρίς ζάχαρη ούτε κακάο 

 Άλλα 

β) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 5 % και 
κατώτερης του 20 ft: 

1. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 ft λιπαρές ύλες που 
προέρχονται από το γάλα 

2. Άλλα 

γ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης τον 20 %: 

1. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που 
προέρχονται από το γάλα 

2. Ά λ λ ο 

IV. Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 50 ft και 
κατώτερης του 65 ft: 

α) Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 5 f» ζαχαρόζη (στην οποία 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη): 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιχαρές ύλες που 
προέρχονται από το γάλα: 

— Χωρίς ζάχαρη ούτε κακάο 

— Άλλα 

2. Άλλα: 

— Χωρίς ζάχαρη ούτε κακάο 

— Ά λ λ ο 

Δοομοί βάσης 
(σταθερά στοιχώ) 

m 

10,00 
10,00 

10,00 
10,00 

8,70 
10,00 

8,70 
10,00 

10,00 
10,00 

10,00 
10,00 

8,70 
10,00 

8,70 
10,00 
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Κλάση 
του κοινού 

βαθμολογίου 

19.08 
(συνέχεια) 

38.19 

Περιγραφή εμχοριυνάτων 

Β. IV. β) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνετα και το ιμβερ

τοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 5 *h: 

1. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές Ολες που 
προέρχονται από το γάλα 

2. Άλλα 

V. Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάβε είδους ίσης ή ανώτερης του 6S ft: 

α) Που δεν χεριεχουν ή ;:εριέχουν κατά βάρος λιγότερο του 5 1» ζαχαρόζη (στην οποία 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη): 

— Χωρίς ζάχαρη ούτε κακάο 

 Αλλα 

β) Άλλα 

Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών βιομηχανιών ή των συναφών βιομηχανιών 
(στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που 
δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Υπολειμματικά προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών ή των συναφών βιομηχανιών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται 
αλλού: 

Τ. Dγλυκιτόλη (σορβιτόλη), άλλη *πό αυτ°. που αναφέρεται στη διάκριση 29.04 Γ III: 

Ι. Σε υδατικό διάλυμα: 

α) Που περιέχει ομαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 V» κατά βάρος, η οποία 
υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε Dγλυκιτόλη 

β) Άλλη 

11. Άλλη: 

α) Που περιέχει ρμαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία 
υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε Dγλυκιτόλη 

β) Άλλη 

Δασιιοι βάση; 
(σταθερά στοιχεία) 

10,00 
10,CO 

8,70 
10,00 
10,00 

22,80 
14,40 

22,80 
14,40 

Ι, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Πίνακας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σημείο α) 

Κλάση 
του κοινού 
δασμολογίου 

07.01 

08.02 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Λαχανικά και φυτά βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη : 

Η. Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο 
(σκούλι), σέλινα, ραπάνια και άλλες παρόμοιες βρώσι
μες ρίζες : 
ex I I . Καρότα και· γογγύλια : 

 Καρότα 

ex θ. Κρεμμύδια, ασκαλώνια και σκόρδα : 
— Κρεμμύδια και σκόρδα 

Μ. Ντομάτες 

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά : 

ex Α. Πορτοκάλια : 
 νωπά 

Β. Μανταρίνια,(στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
tangerines και satsumasT Clementines, wilkings και 
άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών : 
ex I I .Άλλα : 

— Μανταρίνια,ί στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
tangerines και satsumas), νωπά 

08.04 

ex Γ. Λεμόνια: 
 νωπά 

Σταφύλια, νωπά ή ζερά : 

Α. Νωπά : 
Ι . Επιτραπέζια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Πίνακας που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 

Κλααη 
Tim kmttxi 

19.03 

21.04 

39.02 

39.07 

42.02 

48.05 

ex 4*.14 

Π«>ιγί>ο«^ tkCdprvMOTun 

Ζυμαρικό cv γένη: 

Β Αλλο 

Σάλτηε; Μχαχιιρικά και καρυκεύματα, ούνβετα: 

Β. Io ) . to t ; με Βαοη τον κολτο τη; ντομάτα; 

Προϊόντα χολυμερισμού και πΐφχολυμεριομού (πολιΛίτλλίνιο. χολυτετραλογοναιβί'λένια. 
χολιΑσυβουτυλένιο. κολυατυρολη, χλωριούχο χολιΒινυλιο. οξικό κολυβινύλιο. χλωροςικο 
κολυβινύλιο και άλλα χολυβιννλικά παράγωγα, καράγωγα κολυακρυλικά και χολυμε9ακριλι

κά. ρητίνες κουμαροινδενίου, κλχ.Ι: 

Γ. Αλλα: 
n IV. Πολυπροπυλένιο 

— Σε ταινίες, κάχους μεγαλύτερου τον 0,1 mm 

VII. Χλωριούχο χολυΒινύλιο: 
e\ 0) Με άλλε; μορφές: 

— 1ε σωλήνες ρ 

Τεχνουργήματα ακό ύλε; των κλάσεων 39.01 μέχρι και 39.06: 

Β. Άλλα: 
V. Αχό άλλε; ύλες: 

t* δ) Αλλο: 
— Πιάτα διαμέτρου I* εω; 21 cm και κνκελλα αχό κολυοτυρενιο 

— Ιάκοι. οακίδια και παρόμοια είδη αχό πολυαιθυλένιο 

— Λοχεία, εκτός αχό νταμιτΖόνες. φιάλες και φιαλίδια, αχό κολυοτυρενιο 

— Ib ' .  ντ ; κατεργασμένοι και εξαρτήματα σωληνώσεων, αχό χλωριούχο χολυ

Βινύλιο 

Είδη τοςιδού (μπαούλα, Βαλίτσες, καχελιϊρες. οάκοι ταξιδιού, οάκοι ράχης, κλκ) . οάκοι 
χρομηβειών, οακίδια χεριού, χαρτοφύλακες εν γίνει, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και 
κέρματα, θήκες γιο είδη κμλωκιομού,'βηκες εργαλείων, καχνοοακαύλες, θήκες και κουτιά εν 
γένει (για όχλα, μουοικά όργανα, κνάλια, κοαμήματα, φιαλίδια, χεριλαίμια, χαχούτοια. 
Βούρτσες, κλχ.) και παρόμοια, οπό δέρμα φυσικό, τεχνητό ή αναοχηματιαμένο. αχό βουλκα

«ιομένη κυτταρίνη, ακό «ύλλα οπό τεχνητές κλαοτικες ύλες, αχό χαρτόνι ή αχό ύοαομα: 

tx Α. Αχό φύλλα αχό τεχνητές κλαατικές ύλες: 
— Ιάκοι αχό χολιαιΐυλενιο 

Χαρτί και χαρτόνια αχλώς κυματοειδή (οντουλέ) (εβτω και με εκικάλυφη εχίκεδων φύλλων), 
ρυτιδωμένα (κρεκε). χ τύχω to (χλισε). έκτυχα (γκοφρέ) ή διάτρητα (κερφορέ). αε κυλίνδρους ή 
οε φύλλα: 

Α. Χαρτί και χαρτόνια κυμστοτιδή 

e» Β. Αλλο: 
— Χαρτί ρυτιδωμένο (κρεχέ) για οικιακή χρήβη Βάρους ανά m' ίοου ή μεγαλύτερου των 

15 | και μικρότερου των S01 

Είδη αλληλογραφίας: χαρτί εχιοτολών σε δεσμίδες (μπλοκ), φάκελοι, επιστολικές, κάρτες. 
ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφία; Κάντια. φόκελοιΘή

κες και χορόμοας μορφέ; συσκευαοίος ακό χαρτί ή χαρτόνι, χου περιέχουν ουνδυαβμούς ειδών 
αλληλογραφία;: 
— Χαρτί επιστολών οε δεσμίδες 

£UVUVMTII; 
ϊ··Ι 

12 

9 

10.5 

10.5 

15 
10.5 

15 

10.5 

10.5 

Μ 

12.5 

ι; 
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Περιγραφή εμπορευμάτων 

Αλλα χαρτιά και χορτόνιο κομμένο at σχήματα για ορισμένη χρήση: 

ex Β. Αλλα: 
— Χαρτί νγεία; σε ρολά 
— Xapti για μηχανές γραφείου και παρόμοια at ταινίες ή «ηνία 

Κουτιά, σάκοι και άλ«χς συσκευασίες οπό χαρτί ή χαρτόνι, ειδή οπό χαρτόνι για γ ρ α φ ώ . 
καταστήματα και παρόμοιε; χρήσει;: 
tx Α. Κονια. αακοι και άλλες συσκεύασα; and χαρτί ή χαρτόνι: 

— Κουτιά από χαρτ; η χαρτόνια κυματιστά 

— Ιάκοι. φάκελοιθήκε; και χω\ΐό από χαρτί Kraft 

— Κοιτιά γιο «ούρα και τσιγάρα 

Κατάστιχα, τετράδιο, σημειωματάρια ιοημειόοε«»ν. ο^οδείςεων και παρόμοια), αυαοωμοτω

μένα Φίλλο χορτιού τ«α σημειώσει; (μπλοκ σημειώσεων), σημειωματάρια ημερολογιακά 
ίοτςεντες). χαρτοθέτες επιτραπέζιοι Ιοουμέν). ταςιβέτε; (κλασέρ με ή χωρίς κινητά βυΑλα). 
φάκίλοικοΛύμματα και αλλά είδη σχολικά, γραφείου ή χορτοποιία;. οηό χβρτι ή χαρτόνι, 
λεικώματα γιο δείγματα και γιο συλλογές και κολύμματο βιβλίων, από χαρτί ή χαρτόνι: 
— Ιυοσωμστωμενα φύλλα χαρτιού για σημειώσεις (μπλοκ σημειώσεων) και τετράδιο 

Ετικέτες κάθε είδους από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένε; ή μη. εικονογραφημένε; ή μη. έστω και 
κομμιωμένες: 
— Ετικέτες κάβε είδους εκτός α«ό τις ετικέτες βε σχήμο δακτυλίου γιο πούρα 

Αλλο τεχνουργήματα από χαρτομάζα, χαρτί, χβρτόνι και χαρτοβάμβακα: 
Β. Σπάργανα και απορροφητικές πάνες γιο βρέφη 

ex Ι. Μη σισκευοημένα γιο τη λιανική πώληση: 

— Από χαρτοβάμβακα 

ex II. Αλλα: 
— Από χαρτοβάμβακα 

ex Δ. Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καβοριότητα; «στο οποίο ουμπεριλαμβόνοντοι και οι 
πετοεc; κοΛαριομούοπό τα φτιασίδια και τα μαντίλια) κα; μαγειρείου Αοπρόρον,χα και 
άλλο ενδύματα: 
— Πετοετε; και τραπεζομάνδιλα 

ex Ε. Πετσέτες «γεια; (σιρβιέτες) κοι τομπόν: 
— Πετσέτες υγεία; από χαρτοβάμβακα 



1791 

Κλάση 
tot rcx.iX· 

JSaCfcOiiviot' 

48.21 
(συνέχεια) 

70.10 

a 76.0» 

94.03 

94.04 

riCllirPOm CpTOJCUMUTui 

Z. Αλλα: 
n Ι. Ei6n τ>ο χρήβεις χε ιρουργική . ιατρικές και ι χ α η ' κ . μη συσκευασμένα τιο τη 

λιανική κώληοη: 
— Σχάρτανα και κάνες για χρήσεις υηεινής. ο χ ό χαρτοβάμβακα 

em II Μη κατονομαζόμενα: 
— Σχάργανα και κανίς για χ ρ ή σ η ς υγιεινής, α χ ό χαρτοβάμβακα 

Νταμιτζάνες. ««όλες. φιαλίδια, χλατύβτομες φώλες . δοχεία, σωληνάρια για δισκία και τα 
καρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, ακό γυαλί Πώματα και. λοιχά είδη 
■αματιαμου α κ ό γυαλί: 

— Εκτός α χ ό τα είδη για τη μεταφορά ή για τη συσκευασία κοκ παράγονται α κ ό βωλήνα με 
■Αχός γυαλιού μικρότερο β κ ό I mm και ακό τα κώματα και λοιχά είδη κλιματισμού 

Κατασκευές και μέρη αυτών (υκόοτεγα. γέφυρες και βασικά μίρη αυτών, κυργο», κυλώνες, 
στύλο», σκελετοί, στέγες , κλαίβιο βνρών και καραβνρων. κιγκλιδώματα, κλκ.) . α χ ό αργίλιο. 
• ύ λ λ α , ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες, κλκ., ακό αργίλιο, κροετοιμασμένα για 
να χρησιμοποιηθούν σ η ; κατασκευές: 
— θ ύ ρ ε ς , χαράβυρα και κλαίσιο βορών και χαραβΰρνν 

— · ύ λ λ α . ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες, κλκ . . α κ ό κράμα αργιλίου, κρο

κτοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές 

Αλλα έπιπλα και μέρη αυτών: 

ex Β Α λ λ α : 

— Κρεβάτια α π ό κοινά μ έ τ α λ λ α 

— Ράφια και μέρη αυτωι α κ ό κοινά μέταλλα 

ΐ ο μ ι έ δ ε ς . Είδη κλινοστρωμνής και τα π α ρ ό μ ο ι α , με ελατήρια η ηαραγέμιομα α κ ό ο π ο ι α δ ή π ο τ ε 
ύλη. ό π ω ς τα σ τ ρ ώ μ α τ α , τα καλύμματα των χαδιών , τα π α π λ ω μ α τ ά , τα μαξιλάρια , τα 
παραγεμισμένα χ α μ η λ ά καθίσματα (πουφ) , κ λ π . , στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά α π ό 
καουτσούκ ή τ ε χ ν η τ έ ; π λ α σ τ ι κ έ ; ύλες . σε κ α τ ά σ τ α σ η σ π ο γ γ ώ δ η ή κυφελώδη . επ ικαλυμμένα ή 
μη: 

Α. Είδη κ λ ι ν ο ο τ ρ ω υ ν ή ; και τα π α ρ ό μ ο ι α , α π ό τεχνητές π λ α σ τ ι κ έ ς ύ λ ε ς , οχ κ α τ ά σ τ α σ η 
σ π ο γ γ ώ δ η η κ υ ν ε λ ω δ η . ε π ι κ α λ υ μ μ έ ν α ή μη 

ex Β. Α λ λ α : 

— Σομιέδε; . . σ τ ρ ώ μ α τ α και μαξιλάρια 

ϊΐΛτελίίτης 
I't l 

14 

14 

9 

Μ 

1.4 

13 
II .5 

12 

13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

t Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 12 παράγραφος 2 
Α. Ευαίσθητα προϊόντα έναντι της Κοινότητας υε τη 

σύνθεση της στις 31 Δεκεμ3ρίου_1985 

Κλάοη 
του κοινού 

δασμολογίου 
Περιγραφή εμπορευμάτων 

05.01 ί Τρίχες κεφαλή; ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες και απολιπασμένες. Απορρίμ
ματα τριχών κεφαλής ανθρώπου 

05.02 ' Τρίχες χοντρές γουρουνιού ή αγριογούρουνου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την 
! ψηκτροποιια. Απορρίμματα των τριχών αυτών 

05.03 Χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω 
Ι και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες: 
! 

05.05 ί Κατάλοιπα ψαριών 

05.07 | Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλα τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω 
Ι και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που 
j έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρηση τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή 
: μέρη φτερών 
Ι 

05.08 Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα ή απλά επεξεργασμένα 
ι (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή και αποζελατινωμένα. Σκόνες και 

απορρίμματα από αυτές τις ύλες 
i 

05.09 · Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη. 
Ι ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, όχι όμως κομμένα σε σχήματα, στα οποία περιλαμ
: βάνονται και τα απορρίμματα και οι σκόνες. Κεράτινα ελάσματα (μπαλένες η μπανέλες) 
ι φάλαινας και παρόμοιων ζώων, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, όχι όμως κομμένα σε 
! σχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με τη μορφή τριχών (γένια) και τα 
, απορρίμματα των προϊόντων αυτών 

05.12 

05.13 

05.14 

05.15 

Κοράλλι και παρόμοια, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, όχι όμως κατεργασμένα. 
Κοχύλια κενά. ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, όχι όμως κομμένα σε σχήματα. Σκόνες 
και απορρίμματα από κενά κοχύλια 

Σπόγγοι φυσικοί 

Ι Αμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες και χολή, έστω και 
! αποξεραμένα. Ζωικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
• προϊόντων, νωπές διατηρημένες με απλή ψύξη, καταψυγμένες ή αλλιώς διατηρημένες κατά 
| τρόπο προσωρινό 

: Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού, ζώα των 
j κεφαλαίων 1 ή 3. μη ζωντανά, ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση 
ί ex Β. Άλλα: 
! — Τένοντες και νεύρα. Αποκόμματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα μη δεψασμένων 
ι δερμάτων 

09.03 | Ματέ 

13.02 (Γορα λάχα,έστω και λευκασμένη. Γόμες, γομορητίνες, ρητίνες και φυσικά βάλσαμα: 

13.03 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάραγάρ 
και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα: 
Α. Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά: 
Β. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις: 

ex Ι. Σε ξερή κατάσταση: 
— Πηκτικές ενώσπς 

ex II. Αλλες: 
— Πηκτικές ενώσεις 

Γ. Αγάραγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα 
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14.01 Φυτικές Ολες που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή οτη σπαρτοπλεκτική 
(λυγαριές, καλάμια, μπαμπού, καλάμια του είδους Rotin, βούρλα, ράφια, στελέχη δημητρια
κών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας και παρόμοια) 

14.02 Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (καπόκ, τζίβα φυτική, τζίβα 
θαλάσσια και παρόμοια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες 
ύλες 

14.03 Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών και ψηκτρών (σόργο, 
πιασσάβα, αγριάδα, ιστλ και παρόμοια), έστω και σε δέσμες στριμμένε'; ή σε δέματα 

14.05 Προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού 

13.05 Εριολίπη και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτά, στα οποία περιλαμβάνεται και η 
λανολίνη 

15.06 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά (λάδι από πόδι βοδιού, λίπη από κόκαλα, λίπη από απορρίμματα, 
κλπ.) 

15.08 Λάδια ζωικά ή φυτικά, βρασμένα, οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, 
πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς τροποποιημένα 

15.10 Λιπαρά οί,ζα βιομηχανικά, όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα), λιπαρές αλκοόλες 
βιομηχανικές 

15.11 Γλυκερίνη, στην οποία περιλαμβάνονται και τα γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 

15.15 Άσπρο φάλαινας και άλλων κητοειδών (σπέρμα κήτους), ακατέργαστο, πιεσμένο ή εξευγε
νισμένο, έστω και τεχνητά χρωματισμένο. Κεριά από μέλισσες και άλλα έντομα, έστω και 
τεχνητά χρωματισμένα 

15.16 Κεριά φυτικά, έστω και τεχνητά χρωματισμένα 

15.17 Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων 
ή των ζωικών ή φυτικών κεριών ί 
Α. Λαδά* δερμάτων 

17.04 Ζαχαρώδη παρασκευάσματα χωρίς κακάο 

18.03 Κακάο σε όγκους ή τύπους (πάστα κακάου), έστω και αποβουτυρωμένο 

18.04 Βούτυρο κακάου, στο οποίο περιλαμβάνεται και το λίπος και το λάδι κακάου 

18.05 ι Κακάο σε σκόνη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
18.06 ', Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 

ι 
19.02 · Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών ή για διαιτητικέ; ή 

: μαγειρικές χρήσεις, με βάση τα αλεύρια, τα σιμιγδάλια, τα άμυλα κάθε είδους ή τα 
: εκχυλίσματα βύνης, έστω και με προσθήκη κακάου σε αναλογία κατώτερη του 50"Ό κατά 
! βάρος 
ι 
i 

19.03 j Ζυμαρικά εν γένει 
19.04 | Ταπιόκα, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη από άμυλο πατάτας 

Ι 
19.05 j Προϊόντα με βάση τα δημητριακά, που παίρνονται με διόγκωση ή καβούρντισμα: διογκωμένο 

! ρύζι (puffed rice), καλαμπόκι σε νιφάδες (cornflakes) και παρόμοια 

19.07 Ψωμί, γαλέτα και άλλα προϊόντα της συνηθισμένης αρτοποιίας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. 
! μελιού, αυγών, λιπαρών υλών, τυριού, καρπών ή φρούτων. Όστιες. κάψουλες για φάρμακα. 
Ι αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια 
Ι προϊόντα 

19.08 Προϊόντα της εκλεκτής αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της μπισκοτοποιίας, έστω και 
με προσθήκη κακάου σε οποιαδήποτε αναλογία 

21.02 Εκχυλίσματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με 
| βάση τα εκχυλίσματα ή τα αποστάγματα αυτά. Κιχώριο (ραδίκι) καβουρντισμένο και άλλα 
Ι καβουρντισμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα τους 
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21.03 

21 04 

21.05 

21.06 

21.07 

22.06 

22.08 

22.09 

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη 

Σάλτσες. Μπαχαρικά και καρυκεύματα, σύνθετα 

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμού; από χορταρικά ή κρέας. Σούπες και ζωμοί από 
χορταρικά ή κρέας, παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιη
μένα 

Ζύμες φυσικές, ενεργοί ή αδρανείς. Ζύμες τεχνητές παρασκευασμένες: 
Α. Ζύμες φυσικές ενεργοί 
Γ. Ζύμες τεχνητές παρασκευασμένες 

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού: 
Α. Δημητριακά σε κόκκους ή σε στάχυα, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα 
Β. Ζυμαρικά μη παραγεμισμένα, ψημένα. Ζυμαρικά παραγεμισμένα 

| Γ. Παγωτά\ 
! Δ. Γιαούρτια παρασκευασμένα. Γάλατα παρασκευασμένα σε σκόνη για τη διατροφή των 
| παιδιών ή για χρήσεις διαιτητικές ή μαγειρικέ", 
! Ε. Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fondues») 
| Η. Αλλα 

22.01 ' Νερό, νερά μεταλλικά, νερά αεριούχα, πάγος και χιόνι 

22.02 : Λεμονάδες, αεριούχα νερά αρωματισμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά νερά 
! με την ίδια κατεργασία) και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων και 
: λαχανικών της κλάσης 20.07 
ι 

22.03 j Μπίρες 

{ Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια παρασκευασμένα με τη βοήθεια αρωματικών 
Ι φυτών ή υλών 

: Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, που έχει αλκοολικό τίτλο 80 *ο vol και πάνω. Αιθυλική 
Ι αλκοόλη μετουσιωμένη, οποιουδήποτε αλκοολικού τίτλου: 
! ex Α. Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη, οποιουδήποτε αλκοολικού τίτλου: 

— Εκτός από την αλκοόλη που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της συνθήκης ΕΟΚ 

! Β. Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, που έχει αλκοολικό τίτλο 80·ο vol και πάνω 

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, που έχει αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 °Ό vol. 
Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσμα
τα (με την ονομασία «συμπυκνωμένα εκχυλίσματα») για την παρασκευή ποτών: 
Α. Αιθυλική αλκοόλη, μη μετουσιωμένη, που έχει αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80"ο vol και 

παρουσιάζεται σε δοχεία που περιέχουν: 
ex Ι. 21 ή λιγότερο: 

— Εκτός από την αλκοόλη που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της συνθήκης της ΕΟΚ 

ex II. Πάνω από 21: 
— Εκτός από την αλκοόλη που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της συνθήκης της ΕΟΚ 
Β. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα (με την ονομασία «συμπυκνωμένα εκχυ

λίσματα») 
Γ. Οινοπνευματώδη ποτά: 

Ι. Ρούμι, αράκ, τάψια 
II. Τζιν 

III. Ουίσκι 
IV. Βότκα που έχει αλκοολικό τίτλο45,4·Ό vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμάσκηνων, 

αχλαδιών ή κερασιών 
ex V. Αλλα: 

— Με βάση δημητριακά 
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24.02 Καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί' εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού (οερμπέτια) 

28.01 Αλογόνα (φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο): 
Β. Χλώριο 

28.03 Ανθρακες (κυρίως αιθάλε; από άνθρακα) 

28.54 Υπεροξείδιο υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), στο οποίο περιλαμβάνεται και το στερεό 
οξυγονούχο ύδωρ 

29.01 Υδρογονάνθρακες: 
Α. Ακυκλοι: 

ex Ι. Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα: 
— Εκτός από το ακετυλένιο 

ex II. Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 
— Εκτός από το ακετυλένιο 

Β. Κυκλοαλκάνια και κυκλοαλκένια: 
Ι. Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγα αυτού 

II. Αλλοι: 
ex α) Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα: 

— Εκτός από το δεκαυδροναφθαλίνιο 
ex β)- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις: 

— Εκτός από το δεκαυδροναφθαλίνιο 
Γ. Κυκλοτερπενικοί 
Δ. Αρωματικοί: 

Ι. Βενζόλιο, τολουόλιο. ξυλόλια 
II. Στυρόλιο 

III. Αιθυλοβενζόλιο 
IV. Κουμένιο (ισοπροπυλοβενζόλιο) 

ex V. Ναφθαλίνιο, ανθρακένιο: 
— Ανθρακένιο 

VI. Διφαινύλιο, τριφαινύλιο: 
ex VII. Αλλοι: 

— Εκτός από το τετραυδροναφθαλίνιο 

29.04 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα. νιτροδωμένα παράγωγα 
j αυτών: 
ι Γ. Πολυαλκοόλες 
j II. ο-μαννίτης (μαννιτόλή) 
j ill. D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη) 
! 

29.10 ! Ακετάλες. ημιακετάλες και ακετάλες και ημιακετάλες με οξυγονούχες ομάδες απλές ή 
! συμπλοκές, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα. νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα 
j αυτών: 
; ex Β. Αλλα: 

~ Μεθυλογλυκοξίτες 

29.14 Οξέα μονοκαρβοξυλικά. οι ανυδρίτες. τα αλογονίδια, υπεροξείδια αυτών- τα αλογονωμένα. 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα. νιτροδωμένα παράγωγα αυτών: 
Α. Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα: 

ex XI. Αλλα: 
— Εστέρες της ο-γλυκιτόλης (σορβιτόλης) 

Β. Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κεκορεσμένα: 
ex IV. Αλλα: 

β) Αλλα: 
— Εστέρες της D-γλυκιτόλης (σορβιτόλης) 
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29.35 

29.15 Ι Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες. το αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα αυτών τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα αυτών: 
Α. Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα: 

ex V. Αλλα: 
! — Ιτακονικό οξύ. τα άλατα και οι εστέρες αυτού 
ί Γ. Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά: 

Ι. Φθαλικό; ανυδρίτης 
i ex 111. Αλλα 
ι 
Ι — Φθαλικοί (ορθό)διβουτυλεστέρες 

— Ορθοφθαλικοί διοκτυλεστέρες 
| — Φθαλικά διιαοοκτύλιο. διιοοεννεανύλιο. διισοδεκϋλιο 
! — Αλλοι διισοβουτυλικοί εστέρες 
ί 
ι 

29.16 J Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλη;, φαινόλης, αλδεύδη; ή κετόνης και άλλα καρβοξυλικά 
οξέα με απλές ή συμπλοκές οξυγονούχες ομάδες, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 

1 υπεροξέα αυτών τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα. νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα 
j αυτώ: 
Ι Α. Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης: 
ι Ι. Γαλακτικό οξύ. άλατα και εστέρες αυτού 
I III. Τρυγικό οξύ, άλατα και εστέρες αυτού 
ι 
; IV. Κιτρικό οξύ. άλατα και εστέρες αυτού 
| V. Γλυκονικό οξύ άλατα και εστέρες αυτού 
! ex VIII. Αλλα: 
Ι _, . , . . . . . . 
j — Γλυκερικο οξυ, γ/.υκο/.ικο οςυ. σακχαρικο οξυ, ισοσακχαρικο οςυ. επτασακ
* ' χαρικό οξύ, άλατα και εστέρες αυτών 
Ι 

29.23 Ι Αμινοενώσεις με απλές ή συμπλοκές οξυγονούχες ομάδες: 
ί Δ. Αμινοξέα: 
! Ι. Λυσίνη. εστέρες αυτής, και τα άλατα αυτών 
! III. Γλουταμινικό οξύ και τα άλατα αυτού 

Ενώσεις ετεροκυκλικές. στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα πυρηνικά οξέα: 
ex Π. Αλλες: 

— Ανυδριτικά παράγωγα της Dγλυκιτόλης (σορβιτόλης) (όπως π.χ. σορβιτάνες), 
εκτός από τη μαλτόληκαΐτην ισομαλτόλη 

— Λακτόνες που αποτελούν εσωτερικούς εστέρες υδροξυοξέων και προέρχονται από 
γλυκονικά οξέα 

— Ενδιάμεσα προϊόντα της χημικής μετατροπής της πενικιλλίνης στα αντιβιοτικά των 
διακρίσεων 29.44 Α ή Γ 

29.38 

29.43 

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβά
νονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγα αυτών, που χρησιμοποιούνται 
κυρίως ως βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα: 
Β. Βιταμίνες, όχι αναμειγμένες, έστω και σε υδατικό διάλυμα: 

ex II. Βιταμίνες Β;, Β,, Β,, Β,, και Η: 
— Βιταμίνη Β,2 

IV. Βιταμίνη C 

Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχσρόζη, τη γλυκόζη και τη λακτόξη. Αιθέρες και 
εστέρες των ζαχάρων και άλατα αυτών, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 29.39,29.41 και 
29.42: 
ex Β. Αλλα: 

— Φρουκτόξη 
— Εστέρες και άλατα φρουκτόζης 
— Σορβόξη, εστέρες και άλατα αυτής 
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30.03 

31.02 

Αντιβιοτικά: 
ex Α. Πενικιλίνες: 

— Εκτός από εκείνες για την κατασκευή των οσπρίων απαιτούνται περισσότερο από 
15,3 kg λευκής ζάχαρης ανά χιλιόγραμμο 

ex Γ. Αλλα αντιβιοτικά: 
— Οξυτετρακυκλίνη και ερυθρομυτίνη και τα άλατα τους 

Φάρμακα για την ιατρική επί του ανθρώπου ή την κτηνιατρική: 
Α. Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 

II. Άλλα 
Β. Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 

II. Άλλα: 
α) Που περιέχουν πενικιλίνη, στρεπτομυκίνη ή παράγωγα των προϊόντων αυτών 

ex β) Μη κατονομαζόμενα: 
— Που περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, εκτός από 

αυτά που περιλαμβάνονται στη διάκριση Β.II. α)· ινσουλίνη, άλατα χρυσού 
για τη θεραπεία της φυματίωσης, οργανικές αρσενικοενώσεις για τη θεραπεία 
της σύφιλης και προϊόντα για τη θεραπεία της λέπρας 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα: 
Α. Νιτρικό νάτριο φυσικό 

ex Γ. Αλλα: 
— Εκτός από νιτρικό αμμώνιο, από νιτρικό ασβέστιο με περιεκτικότητα σε άζωτο 

κατώτερη ή ίση με 16^0. από νιτρικό ασβέστιο και μαγνήσιο και από ουρία 

32.09 Βερνίκια. Υδροχρώματα, χρωστικές ύλες παρασκευασμένες με νερό του είδους εκείνων που 
χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων. Αλλα χρώματα επίχρισης. Χρωστικές ύλες 
διαλυμένες σε λινέλαιο, ελαφρό πετρέλαιο (white spirit), τερεβινθέλαιο (νέφτι), βερνίκι ή άλλα 
μέσα, του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης. 
Φύλλα για την επισήμανση με σίδερο. Βαφές που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για 
τη λιανική πώληση. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού: 
Α. Βερνίκια. Υδροχρώματα, χρωστικές ύλες παρασκευασμένες με νερό, του είδους εκείνων 

που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων. Αλλα χρώματα επίχρισης. 
Χρωστικές ύλες διαλυμένε; σε λινέλαιο, ελαφρό πετρέλαιο (white spirit), τερεβινθέλαιο 
(νέφτι), βερνίκι ή άλλα μέσα. του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
των χρωμάτων επίχρισης. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαί
ου: 

Ι. Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών ή αιθέριο λάδι Ανατολής 
ex II. Αλλα: 

— Εκτός από μη πολύτιμα μέταλλα σε πολτούς που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης 

ex Β. Φύλλα για την επισήμανση με σίδερο: 
— Με βάση κοινά μέταλλα 

Γ. Βαφές που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση 

32.12 '[ Στόκοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ο τόκοι και οι σκόνες ρητίνης). Σταρώματα που 
: χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα και επιχρίσματα μη πυρίμαχα, του είδους εκείνων που 
! χρησιμοποιούνται στην οικοδομική 

32.13 ! Μελάνια γραφής ή σχεδίασης, μελάνια τυπογραφίας και άλλα μελάνια: 
! Β. Μελάνια τυπογραφίας 

Γ. Αλλα μελάνια 

ex 34.02 Προϊόντα οργανικά, που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση. Παρασκευάσματα που' 
ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση και παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), με ή 
χωρίς σαπούνι: 
— Αιθοςυλικά άλατα 
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Καζείνες, καζεΐνικό άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζείνης 

Αλβουμίνες. αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών: 
Α. Αλβουμίνες: 

II. Αλλες: 
α) Qoαλβουμίνη και γαλακτοαλβουμίνη 

Δεξτρίνη και κόλλες δεξτρίνης. Αμυλα κάθε είδους διαλυτά ή φρυγμένα. Κόλλες από άμυλα 
κάθε είδους 

Κόλλες παρασκευασμένες, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα 
κάθε είδους κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες, συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση, αε συσκευασίες καθαρού βάρους κατώτερου ή ίσου του I kg 

Ένζυμα, 
αλλού 

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται 

Χαρτί, δελτάρια και υφάσματα, ευαισθητοποιημένα, που έχουν εκτεθεί ή όχι στοφώς, αλλά δεν 
έχουν εμφανιστεί: 
 Ηλιογραφικό χαρτί 

Είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής, 
του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του 
χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή αε παρόμοιες βιομηχανίες: 
Α. Είδη για κολλάρισμα και σταθεροποιητικά της βαφής παρασκευάσματα: 

Ι. Με βάση αμυλώδεις ύλες 

Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών βιομηχανιών ή των συναφών βιομηχα
νιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών 
προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Υπολειμματικά προϊόντα 
των χημικών βιομηχανιών ή των συναφών βιομηχανιών, που δεν κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού: 
Π. Συνδετικά για πυρήνες χυτηρίων, παρασκευασμένα με βάση συνθετικές ρητίνες 
Τ. Dγλυκηόλη (σορβιτόλη) άλλη από αυτήν που αναφέρεται στη διάκριση 2904 Γ III 
*. Αλλα 

Προϊόντα συμπύκνωσης, πολυσυμπύκνωσης και φαινολοπλάστες πολυπροσθήκης, τροποποι
ημένα ή μη, πολυμερισμένα ή μη, γραμμικό ή μη (αμινοπλάστες, αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι ακόρεστοι πολυεστέρεις, σιλικόνες, κλπ.): 
ex Α. Ιονοανταλλάκτες: 

— Φαινολοπλάστες, με εξαίρεση τον τύπο «νοβολάκα» 
Γ. Αλλα: 

Ι. Φαινολοπλάστες: 
ex α) Με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχεία α) και β) 

του κεφαλαίου ουτού: 
— Ρητίνες με εξαίρεση τον τύπο «νοβολάκα» 

ex β) Με άλλες μορφές: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, «ου ζυγίζουν περισσό

τερο από 160 g ανά m2
, με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες μη άκαμπτα, ούτε σπογγώδη που 
ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά mz

, με ή χωρίς εγγραφές 
II. Αμινοπλάστες: 

ex β) Με άλλες μορφές: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσό

τερο αχό 160 g ανά m2
. με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες τ> λουρίδες μη άκαμπτα, ούτε σπογγώδη που 
ζυγίζουν περισσότερο αχό 160 g ανά m2

, με ή χωρίς εγγραφές 
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39.01 Γ. III. Αλκύδια και άλλοι πολυεστέρες: 
(συνέχεια) Μ a j yjc μ;α a n o τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο δ) του 

κεφαλαίου αυτού: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσό

τερο από 160 g ανά m2
, με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, μη άκαμπτα ούτε σπογγώδη, που 
ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά m:

, χωρίς εγγραφές 
ex β) Άλλα: 

— Πολυεστέρες μη αλκυδικοί, μη κεκορεσμένοι, με μία από τις μορφές 
που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 
αυτού, για πολυουραιθάνες εκτός αυτών που προορίζονται για χύτευση 
σε τύπους ή για διέλαση 

ex IV. Πολυαμίδια: . 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m2
, με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, μη άκαμπτα ούτε σπογγώδη, που 
ν ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά m2

, χωρίς εγγραφές 

ex V. Πολύουραιθάνες: 
— Με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχεία α) και β) 

του κεφαλαίου αυτού: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες άκαμπτα που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m2
, με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, μη άκαμπτα ούτε σπογγώδη, που 
ζυγίζουν περισσότερο αηό 160 g ανά m, χωρίς εγγραφές 

ex VI. Σιλικόνες: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, μη άκαμπτα ούτε σπογγώδη, που 

ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά m2
, χωρίς εγγραφές 

ex VII. Μη κατονομαζόμενα: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m*, με ή χωρίς εγγραφές 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m:
, χωρίς εγγραφές 

— Ρητίνες, εκτός από τις εποξυρητίνες με μια από τις μορφές που αναφέρονται 
στη σημείωση 3 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου αυτού: 
— Πολυαιθεραλκοόλες 
— Συστατικά πολυουραιθάνών 

39.02 Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυμερισμού (πολυαιθυλένιο, πολυτετραλογοναιθυλένια, 
ηολυισοβουτυλένιο, πολυστυρόλη, χλωριούχο πολυβινύλιο, οξικό πολυβινύλιο, χλωροςικό 
πολυβινύλιο και άλλα πσλυβινυλικά παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικά και πολύ· 
μεθακρυλικά, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, κλπ.): 

Γ. Άλλα: 
1. Πολυαιθυλένιο: 

α) Με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείαα) και β) 
του κεφαλαίου αυτού: 

ex β) Με άλλες μορφές: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο 

από 160 g ανά m:
, με ή χωρίς εγγραφές 

— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 
— Απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων 

II. Πολυτετραλογοναιθυλένια: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m2
, με ή χωρίς έγγραφε'; 

— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 



1800 

Κ/ιάοη 
του κοινού 

δασμολογίου 
Περιγραφή εμπορευμάτων 

39.02 ! Γ. ex III. Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια: 
(συνέχεια/ _ πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m-', με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

ex IV. Πολυπροπυλένιο: 
— Με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο α) και β) του 

κεφαλαίου αυτού, εκτός από προϊόντα για συμπίεση σε καλούπια 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m-'. με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

ex V. Πολυϊσοβουτυλένιο: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m:, με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

VI. Πολυστυρόλη και τα συμπολυμερή αυτής: 
ex β) Με άλλε; μορφές: 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο 
από 160 g ανά m-\ με ή χωρίς εγγραφές 

— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

VII. Χλωριούχο πολυβινύλιο: 
ex α) Με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχεία α) και β) 

του κεφαλαίου αυτού: 
— Προϊόντα για χύτευση σε τύπους 
— Ρητίνες του τύπου γαλάκτωμα για πολτούς 

ex β) Με άλλες μορφές: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο 

από 160 g ανά m-', με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

GX VIII. Χλωριούχο πολυβινυλιδένιο, συμ πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου και του 
χλωριούχου βινυλίου: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m·', με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

ex IX. Οξικό πολυβινύλιο: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που .ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά ΓΠ', με ή χωρίς εγγραφές 
— .Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

ex Χ. Συμ πολυμερή χλωριούχου βινυλίου και οξικού βινυλίου: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m2, με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

ex XI. Αλκοόλες, ακετάλες και αιθέρες πολυβινυλικά: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m>, με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα που έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

ex XII. Πολυμερή ακρυλικά, χολυμερή μεθακρυλικά. συμπολυμερή ακρυλομεθακρυ-
λικά: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσότερο από 

160 g ανά m-\ με ή χωρίς εγγραφές 
— Αυτοκόλλητα χου έχουν ως βάση γαλακτώματα ρητινών 

XIV. Άλλα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού: 
ex β) Με άλλες μορφές: 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, χου ζυγίζουν περισσότερο 
από 1601 ανά m1, με ή χωρίς εγγραφές 

— Αυτοκόλλητα χου έχουν ως βάοη γαλακτώματα ρητινών 
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Αναγεννημένη κυτταρίνη. Νιτρικοί, οξικοί και άλλοι εστέρες τ η ; κυτταρίνης, αιθέρες και 
άλλα χημικά παράγωγα της κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ή μη (σελλοειδίνη και κολλώδια, 
κυτταρινοειόες, κλπ.). Βουλκανισμένη ίνα: 
Β. Αλλα: 

Ι. Αναγεννημένη κυτταρίνη 
β) Άλλη 

ex Ι. Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, τυλιγμένα ή μη, με πάχος κατώτερο 
των 0,75 mm: 
— Με βάρος που δεν υπερβάνει τα 160 g ανά m

2
, χωρίς εγγραφές 

ex 2. Μη κατονομαζόμενα: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 

160 g ανά m\ χωρίς εγγραφές 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισσό

τερο από 160 g ανά m
2
, με ή χωρίς εγγραφές 

I I . Νιτρικοί εστέρες της κυτταρίνης: 
β) Πλαστικοποιημένοι: 

1. Με καμφορά ή με άλλο τρόπο (κυτταρινοειδές κλπ.): 
ex αά) Μεμβράνες σε ρόλλους ή σε ταινίες, για την κινηματογραφία ή τη 

φωτογραφική: 
— Από κυτταρινοειδές 
— Άλλες άκαμπτες, που ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά m

J
, 

με ή χωρίς εγγραφές 
— Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 160 g ανά m\ χωρίς 

εγγραφές 
ex ββ) Αλλοι: 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή σωλήνες από κυτταρινοειδές 
— Άλλες πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που 

ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά ιη, με ή χωρίς εγγραφές 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, με βάρος που δεν υπερβαίνει 

τα 160 g ανά m
:
, με ή χωρίς εγγραφές 

I I I . Οξικοί εστέρες της κυτταρίνης: 
β) Πλαστικοποιημένοι: 

ex 2. Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτο

γραφική: 
— Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 160 g ανά m\ χωρίς εγγραφές 
— Ακαμπτες, που ζυγίζουν περισσότερο από 160 g ανά m

2
, με ή χωρίς 

εγγραφές 
ex 3. Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, τυλιγμένα ή μη, με πάχος κατώτερο 

των 0,75 mm: 
— Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 160 g ανά m

2
, χωρίς εγγραφές 

4. Άλλοι: 

ex ββ) Μη κατονομαζόμενοι: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες άκαμπτα, που ζυγίζουν 

περισσότερο από 160 g ανά m\ με ή χωρίς εγγραφές 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, με βάρος, που δεν υπερβαί

νει τα 160 g ανά m
2
, χωρίς εγγραφές 

IV. Άλλοι εστέρες της κυτταρίνης: 
β) Πλαστικοποιημένοι: 

ex 2. Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτο
γραφική: 
— Άκαμπτες, που ζυγίζουν περισσότερο αχό 160 g ανά m

:
, με ή χωρίς 

εγγραφές 
— Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 160 g ανά m\ χωρίς εγγραφές 
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IV. β) ex 3. Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, τυλιγμένο ή μη, με πάχος κατώτερο 
των 0,7$ mm: 
— Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 160 g ανά m: χωρίς εγγραφές 

4. Άλλοι: 
ex ββ) Μη κατονομαζόμενοι: 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα,, που ζυγίζουν 
περισσότερο από 160 g ανά m', με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, με βάρος που δεν υπερβαίνει 
τα 160 g ανά m1

, χωρίς εγγραφές 

V. Αιθέρες της κυτταρίνης και άλλα χημικά παράγωγα της κυτταρίνης: 
β) Πλαστικοποιημένα: 

— Άλλα: 
ex αα) Αιθυλοκυτταρίνη: 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν 
περισσότερο από 160 g ανά m·', με ή χωρίς εγγραφές 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, με βάρος που δεν υπερβαίνει 
τα 160 g ανά m;

, χωρίς εγγραφές 
ex ββ) Μη κατονομαζόμενα: 

— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν 
περισοότερο από 160 g ανά m2

, με ή χωρίς εγγραφές 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, με βάρος που δεν υπερβαίνει 

τα 160 g ανά m, χωρίς εγγραφές 

ex VI. Βουλκανισμένη ίνα: 
— Πλάκες, φύλλα, ταινίες ή λουρίδες, άκαμπτα, που ζυγίζουν περισοότερο από 

160 g ανά m;
, με ή χωρίς εγγραφές, από τεχνητές πλαστικές ύλες 

Άλλα υψηλά πολυμερή, ρητίνες τεχνητές και πλαστικές τεχνητές ύλες, στα οποία περιλαμ
βάνονται και το αλγινικό οςύ, καθώς και τα άλατα και οι εστέρες αυτού. Λινοςύνη 

Άλλα: 
Ι. Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα ή αιθεροποιημένα 

ex II. Μη κατονομαζόμενα: 
— Δεςτράνες 
— Ετεροπολυζαχαρίνη 
— Άλλα με εξαίρεση τη λινοςύνη 

Τεχνουργήματα από ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.06 συμπεριλαμβανομένης: 

Α. Αντικείμενα για τεχνικές χρήσεις που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη 

Β. Άλλα: 

ex Ι. Από αναγεννημένη κυτταρίνη: 
— Εκτός από: τεχνητά έντερα

 επιστρώματα δαπέδων βεντάλιες και προστατευ
τικά του προσώπου από τη φωτιά με λαβή, που περιλαμβάνουν φύλλα από 
πλαστικές ύλες και σκελετό από ύλες κάθε είδους, εκτός από πολύτιμα 
μέταλλα' ελάσματα και παρόμοια είδη για κορσέδες και άλλα ενδύματα ή για 
συμπληρώματα ενδυμάτων είδη ενδύσεως 

ex II. Από βουλκανισμένη ίνα: 
— Εκτός από: βεντάλιες και προστατευτικά του προσώπου από τη φωτιά με λαβή 

που περιλαμβάνουν φύλλα από πλαστικές ύλες και σκελετό από ύλες κάθε 
είδους, εκτός από πολύτιμα μέταλλα' ελάσματα και παρόμοια είδη για 
κορσέδες και άλλα ενδύματα ή για συμπληρώματα ενδυμάτων 

ex III. Από λευκωματώδεις ύλες σκληρυμένες: 
— Εκτός από: τεχνητά έντερα βεντάλιες και προστατευτικά του προσώπου με 

λαβή που περιλαμβάνουν φύλλα από πλαστικές ύλες και σκελετό από ύλες κάθε 
είδους, εκτός από πολύτιμα μέταλλα 
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Β. ex IV. Από χημικά παράγωγα του καουτσούκ: 
— Εκτός από: επιστρώματα δαπέδων βεντάλιες και προστατευτικά του προσώπου 

από τη φωτιά με λαβή που περιλαμβάνουν φύλλα από πλαστικές ύλες και 
σκελετό από ύλες κάθε είδους, εκτός από πολύτιμα μέταλλα' ελάσματα και 
παρόμοια είδη για κορσέδες και άλλα ενδύματα ή για συμπληρώματα ενδυμά
των είδη ενδύσεως. 

V. Από άλλες ύλες: 
α) Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφι

κών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών, 
κλπ., που αναφέρονται στην κλάση 92.12 

ex δ) Άλλα: 
— Εκτός από: τεχνητά έντερα επιστρώματα δαπέδων είδη ενδύσεως 

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης από βουλκανισμένο καουτσούκ: 
— Εκτός από ιμάντες τραπεζοειδούς τομής 

Επίσωτρα που φουσκώνουν, τέλματα για επίσωτρα που φουσκώνουν που μπορούν να 
αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, αεροθάλαμοι και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες 
(τιράντες), από βουλκανισμένο καουτσούκ, μη σκληρυμένο, για κάθε είδους τροχούς: 
ex Α. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) και πέλματα για επίσωτρα που φουσκώνουν, 

που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται: 
— Πέλματα για επίσωτρα που φουσκώνουν, που μπορούν να αφαιρούνται και να 

ξανατοποθετούνται, τα οποία ζυγίζουν έως 20 kg ανά τεμάχτο 
Β. Άλλα: 

ex Ι. Επίσωτρα που φουσκώνουν και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Τα οποία ζυγίζουν έως 20 kg ανά τεμάχιο 

ex Η. Μη κατονομαζόμενα: 
— Τα οποία ζυγίζουν έως 20 kg ανά τεμάχιο 

Είδη ταξιδιού (μπαούλα, βαλίτσες, καπελιέρες, σάκοι ταξιδιού, σάκοι ράχης κλπ.) σάκοι 
προμηθειών, σακίδια χεριού, χαρτοφύλακες εν γένει, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και 
κέρματα, θήκες για είδη καλλωπισμού, θήκες εργαλείων, καπνοσακούλες, θήκες και κουτιά εν 
γένει (για όπλα, μουσικά όργανα, κυάλια, κοσμήματα φιαλίδια, περιλαίμια, παπούτσια, 
βούρτσες κλπ.) και παρόμοια, από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο, από 
βουλκανισμένη κυτταρίνη, από φύλλα από τεχνητές πλαστικές ύλες, από χαρτόνι ή από 
ύφασμα: 

| ex Α. Από φύλλα από τεχνητές πλαστικές ύλες: 
— Εκτός από: θήκες για πούρα και τσιγάρα, κουτιά σπίρτων, καπνοσακούλες. 

μπαούλα, βαλίτσες, θήκες και παρόμοια αντικείμενα που περιλαμβάνουν θέσεις για 
την τακτοποίηση ειδών καλλωπισμού 

ex Β. Από άλλες ύλες: 
— Εκτός από: θήκες για πούρα και τσιγάρα, κουτιά σπίρτων, καπνοσακούλες, 

μπαούλα, βαλίτσες, θήκες και παρόμοια αντικείμενα του περιλαμβάνουν θέσεις για 
την τακτοποίηση ειδών καλλωπισμού 

Zv>sxa απλώς πριονισμένη κατά μήκος ή εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους ίσου ή κατωτέρου 
των 5 mm. Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και ξυλεία για φύλλα πολύστρωτα αντικολ
λητά (κόντρα πλακέ), του ίδιου πάχους. 

Χαρτί τοιχοστρωσίας, Lincrusia και χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων 

Χαρτί γαι την αποτύπωση αντιγράφων και χαρτί μεταφοράς κειμένων, κομμένο σε κατάλληλα 
μεγέθη έστω και συσκευασμένο σε κουτιά (χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν)], μεμβράνες 
πολυγράφου πλήρεις και παρόμοια 

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια κομμένα σε σχήματα για ορισμένη χρήση 
ex Β. Άλλα: 

— Χαρτί υγείας 

Κουτιά, σάκοι και άλλες συσκευασίες από χαρτί ή χαρτόνι. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, 
καταστήματα και παρόμοιες χρήσεις 
ex Α. Κουτιά σάκοι και άλλες συσκευασίες από χαρτί ή χαρτόνι: 

— Κουτιά, σάκοι και άλλες συσκευασίες με εγγραφές καθώς και κιβώτια χωρίς 
εγγραφές 
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Αλλα τεχνουργήματα από χαρτομάζα, χαρτί, χαρτόνι και χαρτοβάμβακα: 
ex Α. Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανήματα Jacquard και παρόμοια: 

— Από χαρτί, με βάρος όχι μεγαλύτερο από 160 g ανά m2, χωρίς εγγραφές 
Β. Σπάργανα και απορροφητικές πάνες για βρέφη: 

ex Ι. Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 
— Από χαρτομάζα, χαρτοβάμβακα ή χαρτί χωρίς εγγραφές 

ex II. Αλλα: 
— Από χαρτομάζα, χαρτοβάμβακα ή χαρτί χωρίς εγγραφές 

ex Δ. Οθόνες κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 
πετσέτες καθαρισμού από τα φτιασίδια και τα μαντίλια) και μαγειρίου. Ασπρόρουχα και 
άλλα ενδύματα 
— Από χαρτομάζα, χαρτοβάμβακα ή χαρτί χωρίς εγγραφές 

ex Ε. Πετσέτες υγείας (σερβιέτες) και ταμπόν 
— Από χαρτομάζα, χαρτοβάμβακα ή χαρτί χωρίς εγγραφές 

Ζ. Αλλα: 
ex Ι. Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές και υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη 

λιανική πώληση: 
— Από χαρτομάζα, χαρτοβάμβακα ή χαρτί χωρίς εγγραφές 

ex II. Μη κατονομαζόμενα: 
— Από χαρτομάζα, χαρτοβάμβακα ή χαρτί χωρίς εγγραφές, με εξαίρεση τα 

δελτάρια για μηχανές στατιστικής και το διαγραμμισμένο χαρτί για κατα
γραφικές συσκευές 

Ταχυδρομικά δελτάρια, δελτάρια ευχετήρια, δελτάρια Χριστουγέννων και παρόμοια, εικο
νογραφημένα, που έχουν παραχθεί με οποιαδήποτε μέθοδο, έστω και με διακοσμήσεις ή 
επικολλήσεις: 
— Ταχυδρομικά δελτάρια κομμένα ή σε φύλλα 
Ημερολόγια κάθε είδους από χαρτί ή χαρτόνι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ 
ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

Εικόνες, εικόνες χαρακτικής, φωτογραφίες και άλλα έντυπα, του έχουν παραχθεί με 
οποιαδήποτε μέθοδο: 
ex Β. Αλλα: 

— Εκτός από εικόνες, εικόνες χαρακτικής, φωτογραφίες, μετεωρολογικούς χάρτες και 
χάρτες φυσικής ιστορίας, ανακοινώσεις, διατριβές, πραγματείες και εκθέσεις, που 
αφορούν επιστημονικά, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά θέματα, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στην κλάση 49.01, εκδίδονται από επισήμους οργανισμούς ή 
πολιτιστικά ιδρύματα και είναι τυπωμένες σε οποιαδήποτε γλώσσα και βιβλία 
διαφημιστικά, εμπορικά ή τουριστικά 

Υφάσματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα υφάσματα από μονόινα νήματα ή από λουρίδες των κλάσεων S1.0I ή 51.02): 
Α. Υφάσματα από συνθετικές ίνες: 

ex Ι. Για επίσωτρα που φουσκώνουν: 
— Με εξαίρεση τα υφάσματα από μονόινα νήματα και από τεχνητό άχυρο της 

κλάσης 31.02 
ex II. Υφάσματα που περιέχουν νήματα ελαστομερή: 

— Με εξαίρεση τα υφάσματα από μονόινα νήματα και από τεχνητό άχυρο της 
κλάσης 31.02 

ex IV. Άλλα: 
— Με εξαίρεση τα υφάσματα αχό μονόινα νήματα και αχό τεχνητό άχυρο της 

κλάσης 51.02 
Β. Υφάσματα αχό τεχνητές υφαντικές ίνες: 

ex Ι. Για επίσωτρα που φουσκώνουν: 
— Με εξαίρεση τα υφάσματα αχό μονόινα νήματα και από τεχνητό άχυρο της 

κλάσης 51.02 
ex II. Υφάσματα που περιέχουν ελαστομερή: 

— Με εξαίρεση τα υφάσματα αχό μονόινα νήματα και αχό τεχνητό άχυρο της 
κλάσης 51.02 

ex III. Αλλα: 
— Mc εξαίρεση τα υφάσματα αχό μονόινα νήματα και αχό τεχνητό άχυρο της 

κλάσης 51.02 
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Ίνες υφαντικές, συνθετικές και τεχνητές, μη συνεχείς, σε μάζες: 
ex Α. Ίνες υφαντικές συνθετικές: 

— Εκτός α no πολυεστέρα 

Δέσμες για την κατασκευή μη συνεχών συνθετικών και τεχνητών υφαντικών ινών: 
Α. Συνθετικών υφαντικών ινών 

Απορρίμματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες (συνεχείς ή μη συνεχείς), σε μάζες, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα νημάτων και τα ξάσματα από νήματα, 
υφάσματα ή ράκη: 
Α. Από συνθετικές υφαντικές ίνες 

Ίνες υφαντικές, συνθετικές και τεχνητές, μη συνεχείς, και απορρίμματα από συνθετικές και 
τεχνητές υφαντικές ίνες (συνεχείς ή μη συνεχείς), λαναρισμένα, χτενισμένα ή με άλλο τρόπο 
παρασκευασμένα για νηματοποίηση: 
Α. Ίνες συνθετικές υφαντικές 

Νήματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες μη συνεχείς (ή από απορρίμματα από 
συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες) μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 
ex Α. Από συνθετικές υφαντικές ίνες: 

— Νήματα φανταιζί 
ex Β. Από τεχνητές υφαντικές ίνες: 

— Νήματα φανταιζί 

Βελούδα, πλοϋσες. υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα από σενίλλη, με εξαίρεση τα είδη των . 
κλάσεων 55.08 και S8.05: 
— Από μετάξι, συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ύλες, μαλλί και τρίχες εκλεκτής 

ποιότητας 

Είδη κορδελοποιίας και ταινίες χωρίς υφάδι από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και 
κολλημένα (bolducs), με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 58.06: 
Α. Είδη κορδελοποιίας: 

Ι. Από βελούδα, πλσύσες, υφάσματα φλοκωτά ή υφάσματα από σενίλλη: 
ex α) Από συνθετικές υφαντικές ίνες, από τεχνητές υφαντικές ίνες ή από βαμβάκι: 

— Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες 
β) Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe» ή από άλλα 

απορρίμματα από μετάξι 

Νήματα σενίλλης. Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ύλες (άλλα από 
εκείνα της κλάσης 32.01 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες, δηλαδή τρίχες χαίτης και 
ουράς μονόπλων ή βοοειδών, περιτυλιγμένες με νήματα από υφαντικές ύλες). Ταινιοπλέγματα 
(τρέσες) σε τόπια. Αλλα είδη ταινιοπλεκτικής και άλλα ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια. 
Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, κόμποι σε σχήμα καρυδιού, 
θύσανοι σφαιρικοί και παρόμοια: 
ex Α. Ταινιοπλέγματα πλάτους 5 cm ή λιγότερο, από μονόινα νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες 

μορφές των κλάσεων S1.01 ή S1.02, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες από 
λινάρι, από ραμί ή από φυτικές υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 57: 
— Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες, χωρίς μέταλλα 

ex Β. Αλλα: 
— Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες, χωρίς μέταλλα 

Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους (διχτυωτόfilet), ομοιόμορφης ύφανσης: 
ex Α. Τούλια: 

— Από συνθετίΜίς ή τεχνητές υφαντικές ίνες 
ex Β. Υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους (διχτυωτόfilet): 

— Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες 

Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους (διχτυωτόfilet), εργασμένα (με σχέδια, 
στολίσματα, κλπ.). Δαντέλες (με τη μηχανή ή στο χέρι) σε τόπια, ταινίες ή σε αυτοτελρ 
διακοσμητικά σχέδια: 
« Α. Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους (διχτυωτόfilet): 

— Αχό συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες 
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Β. Δαντέλες: 
ex Ι. Με το χέρι: 

— Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες 
ex II. Με τη μηχανή: 

— Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες 

Πιλήματα και είδη από πίλημα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα: 
ex Α. Πιλήματα σε τόπια ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο: 

— Τάπητες «Garpettes», τάπητες και τάπητες διαδρόμων 
ex Β. Άλλα: 

— Τάπητες «Garpettes», τάπητες και τάπητες διαδρόμων 

Λινοτάπητες (λινόλεουμ) για κάθε χρήση, κομμένοι ή μη. Επικαλύματα δαπέδων που 
αποτελούνται από επίχρισμα που γίνεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, κομμένα ή 
όχι: 
— Βάρους μεγαλύτερου από 1 400 g ανά m2 

Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφισμένε; για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις: 
— Υφάσματα εμποτισμένα ή επιχρισμένα, που ζυγίζουν λιγότερο από 1 400 g ανά m2 

Υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) ελαστικά, από υφαντικές ύλες συνδυασμένε; με νήματα από 
καουτσούκ: 
— Με πλάτος όχι μεγαλύτερο από SO cm, εκτός από τα κατασκευασμένα από μαλλί ή 

εκλεκτές τρίχες 

Υφάσματα πλεκτά, μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ, σε τόπια: 
Α. Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
Β. Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες 
Γ. Από άλλες υφαντικές ύλες: 

1. Από βαμβάκι 
ex Π. Από άλλες υφαντικές ύλες: 

— Εκτός από τα μεταξωτά 

Ιάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια 
είδη: 
Α. Από μετάξι, από'απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe» ή από άλλα 

απορρίμματα από μετάξι 
Β. Από συνθετικές υφαντικές ίνες 
Γ. Από τεχνητές υφαντικές ίνες 

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι εσωτερικοί πάτοι, καθώς και τα 
μαξιλαράκια της φτέρνας) από κάθε ύλη, εκτός από μέταλλο: 
ex Α. Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντια) των 

υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, 
και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα: 
— Από καουτσούκ ή από τεχνητές πλαστικές ύλες 

ex Β. Άλλα: 
— Από καουτσούκ ή από τεχνητές πλαστικές ύλες 

Τεχνουργήματα από πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, με εξαίρεση αυτά 
της κλάσης 68.01 και εκείνα του κεφαλαίου 69. Κύβοι και ψηφίδες για μωσαϊκά 

Πέτρες για ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι, μυλόπετρες, τροχοί ή ακόνια και παρόμοια είδη 
για το άλεσμα, την αφαίρεση των ινών, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την 
κοπή ή τον τεμαχισμό, όλα από πέτρες φυσικές, συσσωματωμένες ή μη, από λειαντικές ύλες 
φυσικές ή τεχνητές συσσωματωμένες, ή από κεραμευτικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα τμήματα ή άλλα μέρη αυτών από τις ίδιες ύλες), έστω και με μέρη (πυρήνες, στελέχη, 
δακτύλιοι, κλπ.) από άλλες ύλες, ή με τους άξονες τους, αλλά χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για 
την τοποθέτηση τους: 
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68.04 
(συνέχεια) 

68.06 

69.02 

70.04 

ex 70.05 

ex 70.06 

70.08 

70.14 

70.20 

Β. Άλλα: 
Ι. Από συσσωματωμένες λειαντικές ύλες: 

ex α) Από διαμάντια φυσικά ή συνθετικά: 
— Τεχνητά, εκτός από αυτά του χρησιμοποιούνται για το άλεσμα 

ex β) Αλλα: 
— Τεχνητά, εκτός από αυτά του χρησιμοποιούνται για το άλεσμα 

ex II. Μη κατονομαζόμενα: 
— Τεχνητά, εκτός από αυτά του χρησιμοποιούνται για το άλεσμα 

Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα σε υποθέματα από 
ύφασμα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες, ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή με άλλο τρόπο 
συναρμολογημένα 

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα ανάλογα είδη για την οικοδομική, όλα πυρίμαχα 

Γυαλί χυτό ή κυλινδρισμένο, ακατέργαστο (έστω και οπλισμένο ή επιστρωμένο από 
κατασκευής με άλλο στρώμα γυαλιού), σε πλάκες ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο: 
ex Β. Αλλα: 

— Με πάχος μεταξύ 5 και 10 mm 

Γυαλί τραβηχτό ή φυσητό με την ονομασία «υαλοπίνακες», ακατέργαστο (έστω και 
επιστρωμένο από κατασκευής), σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο: 
— Με πάχος όχι μεγαλύτερο από 3 mm 

Γυαλί χυτό ή κυλινδρισμένο και υαλοπίνακες (έστω και οπλισμένοι ή επιστρωμένοι από 
κατασκευής), απλώς ισοπεδωμένα ή στιλβωμένα στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε πλάκες 
ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο: 
— Μη οπλισμένοι, με πάχος όχι μεγαλύτερο από 5 mm 

Γυαλιά ασφάλειας, έστω και επεξεργασμένα, που αποτελούνται από γυαλί σκληρυμένο με 
βαφή ή που σχηματίζονται από δύο ή περισσότερο συγκολλημένα φύλλα 

Γυάλινα είδη φωτισμού, σηματοδότησης και κοινής οπτικής: 
Α. Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών: 

ex Ι. Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδάλου, ανθέων και άλλα 
ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους: 
— Από γυαλί χρωματιστό, θαμπό (ματ), ιριδίζον, λαξευμένο, μαρμαροειδές, 

αδιαφανές, οπαλιώδες, ζωγραφιστό ή από χυτό γυαλί με κοίλες επιφάνεχς ή 
προεξοχές 

ex II. Αλλα (διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιερες), σε σχήμα λεκάνης και 
κυπέλλου γενικώς, καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, 
κλπ.) 
— Γυαλί για λαμπτήρες 
— Από γυαλί χρωματιστό, θαμπό (ματ), ιριδίζον, λαξευμένο, μαρμαροειδές, 

αδιαφανές, οπαλιώδες, ζωγραφιστό ή από χυτό γυαλί με κοίλες επιφάνειες ή 
προεξοχές 

ex Β. Άλλα: 
— Από γυαλί χρωματιστό, θαμπό (ματ), ιριδίζον, λαξευμένο, μαρμαροειδές, 

αδιαφανές, οπαλιώδες, ζωγραφιστό ή από χυτό γυαλί με κοίλες επιφάνειες ή 
προεξοχές 

Μαλλί αχό γυαλί (υαλομβάμβακας), ίνες από γυαλί και τεχνουργήματα από αυτές τις 
ύλες: 
ex Β. Ίνες υφαντικές και τεχνουργήματα από αυτές: 

— Roving και ματ (συνθετικές υφαντικές ίνες) 



1808 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Αλλα τεχνουργήματα από γυαλί: 

— Από γυαλί χρωματισμένο, θαμπό, χαραγμένο, ιριδίζον, λαξευμένο, μαρμαροειδέ;, σκιερό, 
υπόλευκΌ.ή ζωγραφισμένο, ή από γυαλί χυτευμένο που παρουσιάζει αυλακώσεις ή 
ανάγλυφα σχέδια 

Άργυρος και κράματα αργύρου (στα οποία περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και 
επιπλατινωμένος άργυρος), ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα: 

ex Β. Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής με πλήρη τομή. Πλάκες, φύλλα και 
ταινίες, των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, είναι ανώτερο από 0,15 mm: 
— Σύρματα άλλα, που έχουν υποστεί σφυροκόπηση ή έλαση 

Δ. Φύλλα και λεπτές ταινίες, των οποίων το πάχος, χωρίς υπόθεμα, είναι κατώτερο ή ίσο 
των 0,15 mm 

Σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα, γυμνά ή επενδεδυμένα, με εξαίρεση τα σύρματα με μόνωση για 
την ηλεκτροτεχνία: 

— Χωρίς επένδυση από υφαντικές ύλες 

Χαλυβακράματα και εκλεκτός χάλυβας με άνθρακα, με τις μορφές που αναφέρονται στις 
κλάσεις 73.06 μτ.χρι και 73.14: 

Α. Εκλεκτός χάλυβας με άνθρακα: 
ex VIII. Σύρματα γυμνά ή επενδεδυμένα, με εξαίρεση τα σύρματα με μόνωση για την 

ηλεκτροτεχνία: 
— Χωρίς επένδυση από υφαντικές ύλες, μη επενδεδυμένα με άλλα μέταλλα, και 

τα οποία δεν συνίστανται από κεκραμένο χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος 
ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία στις εξής αναλογίες: 2 Το ή 
περισσότερο πυρίτιο, 2 Το ή περισσότερο μαγνήσιο, 2 °ι> ή περισσότερο χρώμιο. 
2 Το ή περισσότερο νικέλιο, 0,3 "ΐ ή περισσότερο μολυβδαίνιο, 0,3 "Ό ή 
περισσότερο βανάδιο, 0,5 Το ή περισσότερο βολφράμιο, 0,5 Το ή περισσότερο 
κοβάλτιο, 0,3 Το ή περισσότερο αλουμίνιο, 1 Το ή περισσότερο χαλκό 

Β. Χαλυβοκράματα: 
ex VIII. Σύρματα γυμνά ή επενδεδυμένα, με εξαίρεση τα σύρματα με μόνωση για την 

ηλεκτροτεχνία: 
— Χωρίς επένδυση από υφαντικές ύλες, μη επενδεδυμένα με άλλα μέταλλα, και 

τα οποία δεν συνίστανται από κεκραμένο χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος 
ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία στις εξής αναλογίες: 2 Το ή 
περισσότερο πυρίτιο, 2 Το ή περισσότερο μαγνήσιο, 2 Το ή περισσότερο χρώμιο, 
2 Το ή περισσότερο νικέλιο, 0,3 Το ή περισσότερο μολυβδαίνιο, 0,3*0 ή 
περισσότερο βανάδιο, 0,5 ̂ ο ή περισσότερο βολφράμιο, 0,5 °Ό ή περισσότερο 
κοβάλτιο, 0,3 Το ή περισσότερο αλουμίνιο, 1 "ο ή περισσότερο χαλκό 

Σωλήνες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς) από σίδηρο ή χάλυβα, 
με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 73.19: 

ex Α. Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που 
προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Εκτός από τους σωλήνες κάθε είδους ακατέργαστους ή βαμμένους, στιλβωμένους, 

σμαλτωμένους ή επεξεργασμένους με άλλο τρόπο (στους οποίους περιλαμβάνονται 
ot σωλήνες Mannessmann και οι σωλήνες που λαμβάνονται με τη μέθοδο «swaging»), 
έστω και με κεφαλή ή φλάντζα, αλλά χωρίς άλλη κατεργασία, χωρίς ραφή 

Β) Αλλοι: 
II. Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, άλλοι από αυτούς που περιλαμ

βάνονται στην παραπάνω διάκριση Β Ι, με μέγιστο μήκος 4,50 m, από χαλυβό

κραμα που περιέχει κατά βάρος από 0.90 μέχρι και I.ISTo άνθρακα και από 
0,50 μέχρι 2 Τ» χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,50 Το ή λιγότερο μολυβδαίνιο 

ex III. Μη κατονομαζόμενοι: 
— Εκτός αχό τους σωλήνες κάθε είδους ακατέργαστους ή βαμμένους, στιλβω

μένους, σμαλτωμένους ή επεξεργασμένους με άλλο τρόπο (στους οποίους 
περιλαμβάνονται οι σωλήνες Mannessmann και οι σωλήνες που λαμβάνονται 
με τη μέθοδο «{«aging»), έστω και με κεφαλή ή φλάντζα, αλλά χωρίς άλλη 
κατεργασία, χωρίς ραφή 
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Μεταλλικές κατασκευές και μέρη αυτών (υπόστεγα, γέφυρες και βασικά μέρη γεφυρών, 
υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πλαίσια για πόρτες και 
παράθυρα, φράγματα, κιγκλιδώματα, κλπ.), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Φύλλα 
(λαμαρίνες), ταινίες (τσέρκια), ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες, κλπ., από 
χυροσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα,'προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές: 

— Εκτός από υδροφρακτικές πόρτες για υδραυλικές εκγαταστάσεις 

Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια: 

— Συγκολλημένα, με χωρητικότητα όχι ανώτερη από 300 Ι 

Καλώδια, σχοινιά, πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και τα παρόμοια, από σιδερένια ή χαλύβδινα 
σύρματα, με εξαίρεση τα μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία: 

Α. Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη που προορίζονται για πολιτικά 
αεροσκάφη 

ex Β. Άλλα: 
— Εκτός από καλώδια φέροντα, κλειστά ή ημίκλειστα, για εναέριους σιδηροδρόμους 

και καλώδια οπλισμών για σκυρόδεμα που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε 
τάση 

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και μέρη αυτών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: 
— Αρθρωτές, των τύπων Galli, Renold ή Morse, με βήμα π λέξεως όχι μεγαλύτερο από 2 cm, 

εκτός από τα αλυσιδάκια για κλειδιά 

Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα και λοξότμη-
τοι, καρφιά με κεφάλι σε σχήμα κρίκου, καρφοβελόνες αγκυλωτές και πινέζες, όλα από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν 
κεφάλι από χαλκό: 

ex Β. Αλλα: 
— Για σχεδίαση και για το γραφείο 

Βίδες και παξιμάδια (με ή χωρίς βόλτες), καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, έλικες, 
καρφιά με βόλτες, και με κεφάλια σε σχήμα κρίκου ή αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), 
κοπίλιες. σφήνες, περόνες σύνδεσης και παρόμοια είδη βιδοποιίας, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα. Ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κομμένες, καθώς και άλλες που 
προορίζονται να ενεργούν ως ελατήρια) από σίδηρο ή χάλυβα: 

Α. Χωρίς βόλτες: 
ex 1. Έλικες, παξιμάδια, καζανόκαρφα και ροδέλες, κομμένα από σώματα με πλήρη 

τομή, και με πάχος στελέχους ή με διάμετρο οπής όχι πάνω από 6 mm: 
— Εκτός από κοινό χυτοσίδηρο, χάλυβα χύτευσης και ελατό χυτοσίδηρο, εκτός 

από είδη για τη στερέωση σιδηροτροχιών, έλικες και καζανόκαρφα 

ex II. Αλλα: 
— Εκτός από κοινό χυτοσίδηρο, χάλυβα χύτευσης και ελατό χυτοσίδηρο, από είδη 

για τη στερέωση σιδηροτροχιών, έλικες και καζανόκαρφα 

Β. Με βόλτες 
ex Ι. Έλικες και παξιμάδια, κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος 

στελέχους ή με διάμετρο οπής όχι πάνω από 6 mm: 
— Παξιμαδάκια από κοινό χυτοσίδηρο, χάλυβα χύτευσης και ελατό χυτοσίδηρο, 

εκτός αν παρουσιάζονται μαζί με τις βίδες 

ex II. Αλλα: 
— Εκτός από κοινό χυτοσίδηρο, χάλυβα χύτευσης και ελατό χυτοσίδηρο, από είδη 

για τη στερέωση σιδηροτροχιών, βίδες και έλικες, στα οποία περιλαμβάνονται οι 
ροδέλες και τα παξιμάδια όταν περιέχουν τα μέταλλα αυτά. 

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα: 

— Ελατήρια με ελάσματα γιο οχήματα, εκτός από τα ελάσματα που χρησημοποιούνται για το 
προχαίο υλικό σιδηροδοόμων 

— Ελατήρια σπειροειδή, από σύρματα ή στρογγυλές ράβδους, με διάμετρο μεγαλύτερη από 
I mm ή από ράβδους τετράγωνες ή ορθογώνιες, η μικρότερη διάσταση των οποίων είναι 
μεγαλύτερη από 8 mm 
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ex 73.37 

73.38 

ex 74.07 

ex 74.19 

ex 76.02 

76.04 

76.06 

76.08 

76.12 

76.15 

79.01 

Λέβητες (άλλοι από αυτούς της κλάσης 84.01) και σώματα καλοριφέρ για την κεντρική 
θέρμανση, με θέρμανση όχι ηλεκτρική, και μέρη αυτών, από χυροσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. 
Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν 
επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές αέρα δροσερού ή κάτω από κλιματισμό), με θέρμανση 
όχι ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και μέρη αυτών, από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: 

— Από σίδηρο ή χάλυβα, κατεργασμένο, που έχει υποστεί έλαση ή σφυρήλατο 

Είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και οικιακής οικονομίας, καθώς και τα μέρη αυτών, από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, γάντια 
και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή 
χάλυβα: 

Α. Είδη υγιεινής, εκτός από τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη 
Β. Αλλα: 

Ι. Νεροχύτες και νιπτήρες, καθώς και τα μέρη τους, από ανοξείδωτο χάλυβα 
ex II. Μη κατονομαζόμενα: 

— Εκτός από: μαλλί, σπόγγους, πετσέτες, γάντια και παρόμοια είδη για τον 
καθαρισμό, τή στίλβωση και ανάλογες χρήσεις, καθώς και τις χύτρες ταχύτητας 
για μαγείρευμα απευθείας με ατμό 

Σωλήνες κάθε είσους (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς) και ράβδοι κοίλες, από 
χαλκό: 

— Εκτός από τους ακατέργαστους ή βαμμένους, επιβερνικωμένους, επισμαλτωμένους ή 
διαφορετικά παρασκευασμένους (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων Mannesmann και 
των σωλήνων που κατασκευάζονται με τη μέθοδο την ονομαζόμενη «swaging»), έστω και 
εφοδιασμένους με κεφαλές ή φλάντζες, χωρίς όμως άλλου είδους κατεργασία, με πάχος 
τοιχώματος μεγαλύτερο από 1 mm και μεγαλύτερη εσωτερική διάσταση της εγκάρσιας 
τομής μήκους περισσότερο από 80 mm 

Αλλα τεχνουργήματα από χαλκό: 

— Εκτός από τα ακόλουθα είδη: 
— Καρφίδες, σφιγκτήρες και φουρκέτες, για τα μαλλιά εκτός από τα είδη στολισμού, 

δακτυλίθρες, καθώς και σιδερικά για ζώνες, κορσέδες και τιράντες 
— Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και άλλα ανάλογα δοχεία για την τοποθέτηση υλών κάθε 

είδους (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια) με χωρητικότητα πάνω από 
300 Ι, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή 
θερμομόνωση 

— Αλυσίδες, αλυσιδάκια και μέρη αυτών 

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, όλα με τομή πλήρη, από αργίλιο: 

— Χοντρό σύρμα 

Φύλλα και ταινίες λεπές από αργίλιο (έστω και ανάγλυψα, κομμένα σε σχήματα, διάτρητα, 
επενδυμένα, τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί ή χαρτόνι, τεχνητές πλαστικές ύλες ή 
παρόμοια υποθέματα), με πάχος 0,20 mm και λιγότερο (χωρίς το υπόθεμα) 

Σωλήνες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς) και ράθδοι κοίλες, από 
αργίλιο 

Κατασκευές και μέρη αυτών (υπόστεγα, γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες, 
στύλοι, σκελετοί, στέγες, πλαίσια θυρών και παραθύρων, κιγκλιδώματα, κλπ.), από αργίλιο. 
Φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες, κλπ., από αργίλιο, προετοιμασμένα για 
να χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές 

Καλώδια, σχοινιά, πλεξίδες και παρόμοια, από σύρματα αργιλίου, με εξαίρεση τα μονωμένα 
για την ηλεκτροτεχνία 

Είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, όλα από αργίλιο 

Ψευδάργυρος ακατέργαστος. Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου: 

ex Α. Ακατέργαστος: 

— Ηλεκτρολυτικός ψευδάργυρος (πλινθώματα) περιεκτικότητας σε Ζη μεγαλύτερης ή 
ίσης με 99,95 % 
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Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιβτήρια, δίκρανα, γάντζοι και 
τσουγράνες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Κοσσιές, δρεπάνια, 
μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες 
ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία του χεριού: 
— Φτυάρια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, γάντζοι, τσουγκράνες, κοσσιές και δρεπάνια 

Χειροπρίονα, λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα 
και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα): 
Α. Χειροπρίονα 
Β. Λεπίδες πριονιών: 

Ι. Σε ταινίες 
ex III. Άλλες: 

— Λεπίδες για χειροπρίονα 

Λλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού, με εξαίρεση τα είδη του αναφέρονται σε 
άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού. Αμόνια, μέγγενες, καμινέτα, για τη συγκόλληση των 
μετάλλων, φορητά σιδηρουργικά καμίνια, τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκί
νητοι ή ποδοκίνητοι και γυαλοκόπτες με διαμάντι: 
— Σφυριά, σκαρπέλα, σμίλες μαρμάρων, κοπίδια, στιγείς, σουβλιά και κλωβοί συρματωτή

ρων 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για μηχανέςεργαλεία και για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη 
(για κοίλανση, αποτύπωση, διεύρυνση σπειρωμάτων, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή 
σπειρωμάτων, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, λάξευση, τόρνευση, βίδωμα, κλπ.), στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φίλιέρες) για τον εφελκυσμό και διέλαση των 
μετάλλων σε θερμή κατάσταση, καθώς και τα εργαλεία για διατρήσεις (βράχων, κλπ.), στα 
οποία το μέρος που εργάζεται είναι: 
ex Α. Από κοινά μέταλλα: 

— Κοπίδια, τρύπανα ελικοειδή, τρύπανα σχήματος κοχλιαρίου, φραίζες, αποξέστες 
εκτός από τους ρυθμιζόμενους ή έκτατους, έδρανα, ελικωτήρες και κτένια συρμα
τωτήρων 

ex Β. Από μεταλλικά καρβίδια: 
— Κοπίδια, τρύπανα ελικοειδή, τρύπανα σχήματος κοχλιαρίου, φραίζες, αποξέστες, 

εκτός από τους ρυθμιζόμενους ή έκτατους, έδρανα, ελικωτήρες και κτένια συρμα
τωτήρων 

ex Γ. Από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού: 
— Κοπίδια, τρύπανα ελικοειδή, τρύπανα σχήματος κοχλιαρίου, φραίζες, αποξέστες 

εκτός από τους ρυθμιζόμενους ή έκτατους, έδρανα, ελικώτηρες και κτένια σύρμα
τωτήρων 

ex Δ. Από άλλες ύλες: 
— Κοπίδια, τρύπανα ελικοειδή, τρύπανα σχήματος κοχλιαρίου, φραίζες, αποξέστες 

εκτός από τους ρυθμιζόμενους ή έκτατους, έδρανα, ελικώτηρες και κτένια συρμα
' τωτήρων 

Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα 
μαχαίρια), άλλα από τα μαχαίρια της κλάσης 82.06, και λεπίδες αυτών: 
ex Α. Μαχαίρια: 

— Εκτός από τα μαχαίρια για τεχνική και επαγγελματική χρήση 

Κουτάλια, κουτάλες, πιρούνια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια 
ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη Kat τα παρούμοια 

Λαβές από κοινά μέταλλα για τα είδη των κλάσεων 82.09, 82.13 και 82.14 

Κλειδαριές (στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλείστρα και οι συναρμογές κλείστρων· που 
φέρουν κλειδαριά), σύρτες και λουκέτα, που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με 
ηλεκτρισμό και τα μέρη αυτών, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για

 τ
α είδη αυτά, από κοινά 

μέταλλα 

Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, 
σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, κιβώτια ταξιδιού (μπαούλα), 
κασέλες και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και 
καπέλα, υποστηρίγματα, κονσόλες Kat παρόμοια είδη από κοινό μέταλλα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι αυτόματοι μηχανισμοί για το κλείσιμο θυρών) 
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Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση, από κοινά μέταλλα. 
Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες και παρόμοια από κοινά μέταλλα. Καθρέπτες από κοινά 
μέταλλα: 
Α. Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση 

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπεςκλέιστρα. πόρπες με περόνη (ακγράφες), 
άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, .υποδήματα, 
καλλύματα, δερμάτινα είδη και για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή με 
σχιστό στέλεχος από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες από κοινά μέταλλα: 
— Εκτός από χάντρες και πούλιες κομμένες και από καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό 

στέλεχος 

Πώματα μεταλλικά, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, καπάκια (capsules) 
επιπωμάτισης, καπάκια επιπωμάτισης που σχίζονται, πώματα ρυθμιστικά της ροής, 
μολυβδοσφραγίδες και παρόμοια για τη σφράγιση της συσκευασίας, από κοινά μέταλλα 

Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, δίσκοι, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα ή μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή 
που διευκολύνουν το λειώσιμο, για συγκολλήσεις ή για την απόθεση του μετάλλου ή των 
μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων 
για επιμετάλλωση με εκτόξευση 

Συσκευές για την παραγωγή ατμών νερού ή άλλων ατμών (ατμολέβητες). Λέβητες «υπερθερ
μαινόμενου νερού»: 
— Εκτός από τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

Κινητήρες έκρηξης ή εσωτερικής καύσης, εμβολοφόροι: 
Γ. Αλλοι κινητήρες: 

Ι. Κινητήρες' έκρηξης (που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα), με 
κυλινδρισμό: 

α) 250 cm' ή λιγότερο: 
ex Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 
ex 2. Άλλοι: 

— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW και για ποδήλατα κυλινδρισμού 50 cm' 
κατ' ανώτατο όριο 

β) Πάνω από 250 cm1: 
ex Ι. Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολήγησης: 

Ελκυστήρων χειροδηγούμενων της διάκρισης 87.01 Α, 
αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία περι

λαμβάνονται και τα αυτοκίνητα μεικτής μεταφοράς, που έχουν λιγότερες 
από 15 θέσεις καθήμενων, 
αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με κινητήρα 
κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm', 
αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της κλάσης 87.03: 
— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 

2. Αλλοι: 
ex αα) Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 
ex ββ) Μη κατονομαζόμενοι: 

— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 
II. Κινητήρες εσωτερικής καύσης (που η ανάφλεξη τους γίνεται με συμπίεση): 

ex α) Κινητήρες προώθησης πλοίων: 
— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 

β) Αλλοι: 
ex 1. Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: 

Ελκυστήρων χειροδηγούμενων της διάκρισης 87.01 Α, 
αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία περυλαμ

βάνοντσι και τα αυτοκίνητα μεικτής μεταφοράς, που έχουν λιγότερες από 
13 θέσεις καθήμενων, 
αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με κινητήρα 
κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm', 
αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της 
κλάσης 87.03 : 
— Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 



1813 

Κλάση 
του κοινού 
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84.06 
(συνέχεια) 

Γ. ιι. 3) ex 2. Μη κατονομαζόμενοι: 

 Με ισχύ μικρότερη ή ίση με 25 kW 

Δ. Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια: 
ex Ι. Κινητήρων του προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Χιτώνιακύλινδροι, χιτώνια κυλίνδρων, άξονες εμβόλων, έμβολα και κουζι
νέτα 

II. Αλλων κινητήρων: 
ex α) Για αεροδϋναμα: 

— Χιτώνιακύλινδροι, χιτώνια κυλίνδρων, άξονες εμβόλων, έμβολα και 
κουζινέτα 

ex β) Αλλα: 
— Χιτώνιακύλινδροι, χιτώνια κυλίνδρων, άξονες εμβόλων, έμβολα και 

κουζινέτα 

84.07 Τροχοί υδραυλικοί, στρόβιλοι και άλλες κινητήριες μηχανές υδραυλικές: 
ex Α. Κινητήριες μηχανές υδραυλικές και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια αυτών 

Β. Αλλες μηχανές κινητήριες υδραυλικές 

84.10 Αντλίες, αντλίες με κινητήρα ή στρόβιλο, όλες για υγρά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μη 
μηχανικές αντλίες καθώς και οι αντλίες διανομής με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών (με 
«κομπολόι», με κουβάδες, με εύκαμπτες ταινίες, κλπ.), τέτοια διάταξη: 
ex Α. Αντλίες διανομής με μετρική διάταξη ή κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια 

διάταξη: 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

Β. Αλλες αντλίες: 
Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη 

II. Μη κατονομαζόμενες: 
ex α) Αντλίες: 

— Εκτός από τις προοριζόμενες για ποτιστικές εγκαταστάσεις με ψεκασμό 
και τις υποβρύχιες συνδυασμένες με κινητήρα χωρίς εσωτερική επένδυση 
από κεραμευτικές ύλες ή καουτσούκ, βάρους ανώτερου των Ι 000 kg ανά 
τεμάχιο 

β) Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
Γ. Ανυψωτές υγρών (με «κομπολόι», με κουβάδες, με εύκαμπτες ταινίες, κλπ.) 

Ι 
84.11 [ Αεραντλίες, αντλίες κενού, με ή χωρίς κινητήρα ή στρόβιλο. Συμπιεστές αέρος ή άλλων 

• αερίων, με ή χωρίς κινητήρα ή στρόβιλο. Γεννήτριες με ελεύθερα έμβολα. Ανεμιστήρες και 
j παρόμοια: . 
| Γ. Ανεμιστήρες και παρόμοια: 
ι ex Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Με βάρος όχι μεγαλύτερο από 200 kg ανά τεμάχιο, με εξαίρεση τα μέρη και 
ξεχωριστά τεμάχια 

ex II. Αλλοι: 
— Με βάρος όχι μεγαλύτερο από 200 kg ανά τεμάχιο, με εξαίρεση τα μέρη και 

ξεχωριστά τεμάχια 

84.15 Υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό: 
ex Α. Μηχανές και συσκευές (με εξαίρεση τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια αυτών) που 

προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Εκτός από τις συσκευές που είναι συναρμολογημένες σε κοινή βάση ή με αλλη

λεξαρτώμενα στοιχεία, για θαλάμους ψύξεως και θαλάμους και άλλα έπιπλα εισα
γόμενα με τους αντίστοιχους ψυκτικούς μηχανισμούς, βάρους όχι μεγαλύτερου από 
200 kg καθώς και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια τους 

Γ. Αλλες: 
ex Ι. 4\ιγεία με χωρητικότητα ανώτερη των 340 Ι: 

— Βάρους όχι μεγαλύτερου από 200 kg ανά τεμάχιο 
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Γ. ex II. Μη κατονομαζόμενες: 
— Εκτός από τις συσκευές που είναι συναρμολογημένες σε κοινή βάση ή με 

αλληλεξαρτώμενα στοιχεία, για θαλάμους ψύξεως και θαλάμους και άλλα 
έπιπλα εισαγόμενα με τους αντίστοιχους ψυκτικούς μηχανισμούς, βάρους όχι 
μεγαλύτερου από 200 kg, καθώς και τα μέρη και ξεχωριστά τους τεμάχια 

Συσκευές και διατάξεις, έστω και α ν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, για τη θέρμανση, το ψήσιμο, 
to καβουρντισμα, την απόσταξη, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιβα
νισμό, το στέγνωμα, την εξάτμιση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση, την ψύξη και άλλες 
ανάλογες εργασίες, αναγκαίες για την επεξεργασία υλών, που απαιτούν αλλαγή θερμοκρασί
ας, με εξαίρεση τις συσκευές οικιακής χρήσης. Θερμαντήρες νερού και θερμαντήρες λουτρού, 
όχι ηλεκτρικοί: 
ex Α. Συσκευές για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στη διάκριση 28.51 Α 

(Ενραΐόμ): 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

ex Β. Συσκευές ειδικά κατασκευασμένες για το διαχωρισμό των πυρηνικών καυσίμων που 
έχουν αντινοβοληθεί, για την κατεργασία των ραδιενεργών καταλοίπων ή για την 
ανακύκλωση των πυρηνικών καυσίμων που έχουν ακτινοβοληθεί (Ευραχόμ): 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

Γ. Διατ ;ξεις για την εναλλαγή της θερμότητας: 
ex Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
ex II. Αλλα: 

— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
Δ. Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καιρέ και άλλων θερμών 

ροφημάτων: 
ex 1. Θερμαινόμενες με ηλεκτρισμό: 

— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
ex II. Αλλες: 

— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
Ε. Ιατροχειρουργικές συσκευές αποστείρωσης: 

ex Ι. Θερμαινόμενες με ηλεκτρισμό: . 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

ex II. Άλλες: 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

Ζ. Αλλες: 
ex Ι. Θερμαντήρες νερού και θερμαντήρες λουτρού, όχι ηλεκτρικοί: 

— i ια οικιακή χρήση 
ex II. Μη κατονομαζόμενες: 

— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι 
ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που βρίσκονται για επεξεργασία στα εργοστάσια, με 
εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία με βάρος 5 eg και λιγότερο. Σταθμά για κάθε 
ζυγαριά: 
— Πλάστιγγες και ζυγαριές, αυτόματες και ημιαυτόματες, βάρους όχι μεγαλύτερου των 

2S0 kg ανά τεμάχιο, εκτός από τα μέρη και τα ξεχωριστά τεμάχια 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη μετακίνηση 
(ανελκυστήρες, «κρεμαστοί κάδοι», βαρούλκα, γρύλοι, πολύσπαστα, γερανοί γερανογέφυρες, 
μεταφορές, εναέριοι σιδηρόδρομοι, κλπ.), με εξαίρεση τις μηχανές και τις συσκευές της 
κλάσης 84.23: 
ex Α. Μηχανές και συσκευές (με εξαίρεση τα μέρη και τα ξεχωριστά τεμάχια τους), που 

προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Εκτός από βαρούλκα και γρύλλους παντός είδους 

Β. Αλλες: 
ex Ι. Μηχανές και συσκευές ειδικά κατασκευασμένες για τη μετακίνηση πολύ 

ραδιενεργών ουσιών (Ευρατόμ): 
— Εκτός από βαρούλκα, πολύσπαστα και τροχαλίες και όλα τα μέρη και 

ξεχωριστά τεμάχια 
ex II. Γερανοί αυτοκίνητοι σε τροχούς, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πάνω σε 

σιδηροτροχιές: 
— Εκτός από μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
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84.22 
(συνέχεια) 

ex 84.24 

ex 84.27 

84.31 

84.36 

84.37 

ex 84.38 

84.40 

Β. ex. 111. Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊό
ντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ., πλινβωμάτων, όγκων, κορμών ή πρισμά
των, ράβδων και πλακών: 
— Εκτός από μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

ex IV. Μη κατονομαζόμενες: 
— Εκτός από βαρούλκα, πολύσπαστα, τροχαλίες και γρύλλους παντός είδους για 

οχήματα και όλα τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά και κηπευτικά για την προπαρασκευή και την 
κατεργασία του εδάφους, καθώς και για την καλλιέργεια, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
κύλινδροι για τρη διαμόρφωση των πρασιών και των αθλητικών γηπέδων: 
— Αυτιά αρότρων και υνία, εκτός από τα κατασκευασμένα από χιτοσίδηρο ή χυτευτό χάλυβα, 

δίσκοι κάθε είδους για κόψιμο, κοπίδια με μορψή μαχαιριών και κοπίδια με μορφή δίσκου 
για άροτρα· δόντια για καλλιεργητές και διατάξεις πολλαπλών υνίων, δίσκοι για ψεκαστές· 
εργαλεία για σκάλισμα, παραχωμα και όργωμα, για σκαλιστικές μηχανές 

Πιεστήρια, πατητήρια και άλλες συσκευές οινοποιίας, παρασκευής μηλίτη και παρόμοιες: 
— Πατητήριαβυσκευές για την αφοίρεση των ρογών και συνεχή πιεστήρια σταφυλιών εκτός 

από τα μέρη και μενομωμένα τεμάχια 

.Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή της χαρτομάζας, καθώς και για την παρασκευή και 
την τελική επεξεργασία του χαρτιού και του χαρτονιού: 

Α. Για την παρασκευή του χαρτιού και του χαρτονιού 
ex Β. Αλλες: 

— Εκτός από τις ρυθμιζόμενες, βάρους όχι μεγαλύτερου των 2 000 kg ανά τεμάχιο 

Μηχανές και συσκευές για τη νηματοποίηση μέσω φιλιέρας των συνθετικών και τεχνητών 
υφαντικών υλών. Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. 
Μηχανές και αργαλειοί γα το κλώσιμο και τη συστροψή των υφαντικών υλών. Μηχανές για 
την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται κα. οι ανέμες), το τύλιγμα και ίο 
ξετύλιγμα των υφαντικών υλών 

Αργαλειοί για ύφανση, πλέξιμο, κατασκευή τουλιών, δαντελών, κεντημάτων, ταινιοπλεγμά
των και διχτύων. Συσκευές και μηχανές προπαρασκευαστικές της ύφανσης, του πλεξίματος 
κλπ., (διάστρες διατάξεις κολλαρίσματος στημονιών, κλπ.): 
ex Α. Αργαλειοί για ύφανση: 

— Αργαλειοί μηχανικοί βάρους όχι μεγαλύτερου των 2 500 kg ανά τεμάχιο, μη 
αυτόματοι και αυτόματοι, εκτός από τους αυτόματους για βαμβάκι 

ex Β. Αργαλειοί για πλέξιμο: , 
— Ίσιοι 

ex Γ. Αργαλειοί για την κατασκευή τουλιών, δαντελών, κεντημάτων, πλεξίδων, ταινιοπλεγ
μάτων και διχτύων: 
— Αργαλειοί μηχανικοί βάρους όχι ανώτερου των 2 500 kg ανά τεμάχιο 

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών της κλάσης 84.37 (ρατιέρες, μηχανικές 
διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, αλλαγής των σαϊτών, κλπ.). 
Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα, που αναγνωρίζονται φανερά ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κύρια για τις μηχανές και συσκευές της κλάσης αυτής, καθώς και για εκείνες των 
κλάσεων84.36 και 84.37(αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες,φιλιέρες. 
σαίτες, λάμες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα, κλπ.): 
— Εκτός απο πους αργαλειούς για συνεχή νηματοποίηση (ραβδωτοί κύλινδροι βάρους όχι 

μεγαλύτερου των 2,5 kg ανά τεμάχιο* αξονίσκοι, κύλινδροι πίεσης καθώς και άξονες και 
τροχαλίες τάσης των ιμάντων ελέγχου των αξονίσκων, εφοδιασμένοι με κάθε είδους 
ρουλμάν ταινίες από σίδερο ή χάλυβα οδοντωτές για επενδύσεις λαναριών φιλιέρες από 
πολύτιμα μέταλλα 

Μηχανές και συσκευές για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το στέγνωμα τηλεύκανση, τη βαφή, το 
κολλάρισμα και το τελείωμα της επεξεργασίας των νημάτων, των υφασμάτων και των 
τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για το 
πλύσιμο των ρούχων, το σιδέρωμα και το πάτημα των ετοίμων ενδυμάτων, την περιτύλιξη, 
το δίπλωμα και κόψιμο σε σχήματα και οδοντώματα των υφασμάτων). Μηχανές για την 
επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας, κλπ. Μηχανές των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για εκτύπωση πάνω σε νήματα, υφάσματα, πιλήματα, δέρματα, χαρτί 
ταπετσαρίας, χαρτί συσκευασίας και καλύμματα δαπέδων (στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι χαραγμένες πλάκες και κύλινδροι για τις μηχανές αυτές): 
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Β. Μηχανές και συσκευές για το πλύσιμο των ασπρορούχων, με χωρητικότητα ή καθεμία που 
δεν ξεπερνάει τα 6 kg στεγνά ασπρόρουχα. Σουρώστρες (άλλες από τις φυγόκεντρες), για 
οικιακή χρήση: 
ex Ι. Που λειτουργούν με ηλεκτρισμό: 

— Για το πλύσιμο των ασπρορούχων εκτός απο τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
ex II. Αλλες: 

— Για το πλύσιμο των ασπρορούχων εκτός από τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

ex Γ. Αλλες: 
— Μηχανές και συσκευές για το πλύσιμο των ασπρορούχων εκτός από τα μέρη και 

ξεχωριστά τεμάχια 
— Μηχανές και συσκευές γιο τη βαφή των υφαντικών υλών εκτός από τα μέρη και 

ξεχωριστό τεμάχια 

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων και των μεταλλικών καρβιδίων, ά/./.α 
από αυτά των κλάσεων 84.49 και 84.50 

Γ. Αλλες μηχανές-εργαλεία: 

Ι. Τόρνοι: 
ex α) Αυτόματοι που λειτουργούν με κωδικοποιημένο πρόγραμμα: 

— Παράλληλοι τόρνοι με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 
ex β) Αλλοι: 

— Παράλληλοι τόρνοι με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 

III . Μηχανές πλανίσματος: 
ex α) Αυτόματες, που λειτουργούν με κωδικοποιημένο πρόγραμμα: 

— Με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 
ex β) Αλλες: 

— Με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 
IV. Μέγγενες για λιμάρισμα, μηχανές για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο 

μήκος, μηχανές ένστιξης και μηχανές εντομής: 
ex α) Αυτόματες που λειτουργούν με κωδικοποιημένο πρόγραμμα: 

— Μέγγενες για λιμάρισμα και μηχανές για πριόνισμα με βάρος όχι μεγαλύτερο 
από 2 000 kg ανα τεμάχιο 

ex β) Αλλες: 
— Μέγγενες για λιμάρισμα και μηχανές για πριόνισμα με βάρος όχι μεγαλύτερο 

από 2 000 kg ανά τεμάχιο 

V. Μηχανές σκαλίσματος και μηχανές διάτρησης: 
ex α) Αυτόματες, που λειτουργούν με κωδικοποιημένο πρόγραμμα: 

— Μηχανές διάτρησης με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 
ex β) Αλλες: 

— Μηχανές διάτρησης με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 

VI. Μηχανές ακονίσματος. μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, τη 
διόρθωση, την εκλέπτυνση, το γυάλισμα, το ξύσιμο, το ίσιωμα, την κατεργασία της 
επιφάνειας ή για παρόμοιες κατεργασίες, που λειτουργούν με τη βοήθεια τροχού ή 
ακονιού, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος: 
α) Με μικρομετρικό σύστημα ρύθμισης, κατά την έννοια της συμπληρωματικής 

σημείωσης 2 του κεφαλαίου αυτού: 
ex Ι. Αυτόματες, που λειτουργούν με κωδικοποιημένο πρόγραμμα: 

— Μηχανές ακονίσματος πριονιών με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg 
ανά τεμάχιο 

ex 2. Άλλες: 
— Μηχανές ακονίσματος πριονιών με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg 

ανά τεμάχιο 
β) Αλλες: 

ex 1. Αυτόματες, που λειτουργούν με κωδικοποιημένο πρόγραμμα: 
— Μηχανές ακονίσματος πριονιών με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg 

ανά τεμάχιο 
ex 2. Άλλες: 

— Μηχανές ακονίσματος πριονιών με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2000 kg ανά 
τεμάχιο 
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ex 84.47 

84.51 

ex 84.56 

84.59 

ex 84.60 

84.61 

ex 84.62 

ex 34.63 

Μηχανέςεργαλεία, άλλες από αυτές της κλάσης 84.49, για την κατεργασία του ξύλου, του 
φελλού, του κόκαλου, του εβονίτη, των τεχνητών πλαστικών υλών και άλλων παρόμοιων 
σκληρών υλών: 
— Εκτός από τις υδραυλικές πρέσες με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 000 kg ανά τεμάχιο 

Γραφομηχανές χωρίς διάταξη άθροισης. Μηχανές που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα των 
επιταγών: 
Α. Γραφομηχανές 

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το πλύσιμο, το κοπάνιομα, τον 
τεμαχισμό και την ανάμειξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων στερεών ορυκτών 
υλών. Μηχανές και συσκευές για την πλινθοποίηση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε 
τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου 
και άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων 
από άμμο: 
— Μηχανές για το κοπάνισμα, βάρους όχι μεγαλύτερου των S 000 kg ανά τεμάχιο* μηχανές για 

την κοκκίαση και σύνθλιψη, με ή χωρίς κόσκινα, βάρους όχι μεγαλύτερου των 5 000 kg ανά 
τεμάχιο μπετονιέρες σταθερές ή κινητές βάρους όχι μεγαλύτερου των 2 000 kg ανά 
τεμάχιο εκτός από τα μέρη και μεμονωμένα τεμάχια των αναφερομένων μηχανών και 
συσκευών 

Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
σε άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού: 
ex Α. Για την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 28.51 Α (Ευρατόμ): 

— Υδραυλικές πρέσες, βάρους μικρότερου ή ίσου των 5 000 kg ανά τεμάχιο και πρέσες 
με μηχανική μετάδοση, βάρους όχι ανώτερου των 1 000 kg ανά τεμάχιο, εκτός από τα 
μέρη και μεμονωμένα τεμάχια 

ex Γ. Ειδικά κατασκευασμένες για την ανακύκλωση των πυρηνικών καυσίμων που έχουν 
ακτινοβοληθεί (φρύξη των ραδιενεργών μεταλλικών οξειδίων, gainage, κλπ.) (Ευρα
τόμ): 
— Υδραυλικές πρέσες, βάρους μικρότερου ή ίσου των 5 000 kg ανά τεμάχιο και πρέσες 

με μηχανική μετάδοση, βάρους όχι ανώτερου των 1 000 kg ανά τεμάχιο, εκτός από τα 
μέρη και μεμονωμένα τεμάχια 

Ε. Αλλες: 
ex II. Αλλες: 

— Υδραυλικές πρέσες, βάρους μικρότερου ή ίσου των 5 000 kg ανά τεμάχιο και 
πρέσες με μηχανική μετάδοση, βάρους όχι ανώτερου των 1 000 kg ανά 
τεμάχιο, εκτός από τα μέρη και μεμονωμένα τεμάχια 

Πλαίσια χυτηρίου και μήτρες γενικά των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα μέταλλα (άλλες 
από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες (ζύμες 
κεραμευτικής, σκυροκονίαμα, τσιμέντο, κλπ.), το καουτσούκ και τις τεχνητές πλαστικές 
ύλες: 
— Μήτρες για μηχανικές εργασίες 

Είδη κρουνοποιίας και άλλα παρόμοια όργανα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβα
στές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες), για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, 
κάβους και άλλα παρόμοια δοχεία: 

Ρουλεμάν κάθε είδους (με μπίλιες, βελόνες, κώνους ή κυλίνδρους κάθε τύπου): 
— Ρουλεμάν με μια σειρά από υπίλιες, στα οποία οι μπίλιες δεν μπορούν να αφαιρεθούν με το 

χέρι ή στα οποία ή σειρά από μπίλιες δεν μπορεί να αποχωρισθεί, ή στα οποία οι πλευρές των 
δύο δαχτυλιδιών ευθυγραμμίζονται στο ίδιο επίπεδο, του οποίου η εξωτερική διάμετρος 
είναι μεγαλύτερη των 36 mm χωρίς να υπερβαίνει τα 72 mm, εκτός από τα μέρη και 
ξεχωριστά τεμάχια 

Αξονες για τη μετάδοση της κίνησης, στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες, έδρανα και 
κουζινέτα, οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβή;, διατάξεις για την αυξομοίωση και μεταβολή 
Ήί ταχύτητας, σφόνδυλοι και τροχαλίες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές 
τροχαλίες), συμπλέκτες, όργανα σύζευξης (χιτώνια, ελαστικές συζεύξεις, κλπ.), ως και 
αρθρωτές συναργμογές (τύπου Cardan, Oldham, κλπ.): 
ex Α. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Μειωτές, πολλαπλασιαστές και διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας 
Β. Αλλα: 

ex II . Μη κατονομαζόμενα : 
 Μειωτές, πολλαπλασιαστές και διατάξεις 

μεταβολής της ταχύτητας 
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Ηλεκτρογεννήτριες. Ηλεκτροκινητήρες. Μετατροπείς στρεφόμενοι ή στατοί (ανορθωτές, 
κλπ.). Μετασχηματιστές. Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής: 
ex Α. Εμπορεύματα που απαριθμούνται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αερο

σκάφη: 
Ηλεκτρογεννήτριες, μετατροπείς στρεφόμενοι ή στατοί, μετασχηματιστές, πηνία 
αντίδρασης και αυτεπαγωγής 
Ηλεκτροκινητήρες με ισχύ 0.75 kW ή περισσότερο, άλλα κατώτερης των 150 kW: 
— Ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί, ασύγχρονοι

 ηλεκτροκινητήρες μονοφασικοί
 ηλε

κτρογεννήτριες, μετατροπείς στρεφόμενοι ή στατοί (εκτός από ανορθωτές) και 
άλλοι ηλεκτροκινητήρες, με βάρος όχι μεγαλύτερο από 100 kg ανά τεμάχιο

 μετα

σχηματιστές 
Β. Αλλες μηχανές και συσκευές: 

Ι. Ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτροκινητήρες (έστω και με διατάξεις αυξομείωσης και 
μεταβολής της ταχύτητας), στρεφόμενοι μετατροπείς: 

α) Ηλεκτροκινητήρες σύγχρονοι, με ισχύ ίση ή κατώτερη των 18 W 
ex β) Άλλοι: 

— Ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί, ασύγχρονοι
 ηλεκτροκινητήρες μονο

• φασικοί
 ηλεκτρογεννήτριες, μετατροπείς στρεφόμενοι και άλλοι ηλε

κτροκινητήρες, με βάρος όχι μεγαλύτερο από 100 kg ανά τεμάχιο 
sx II. Μετασχηματιστές και μετατροπείς ρεύματος στατοί (ανορθωτές, κλπ.). Πηνία 

αντίδρασης και αυτεπαγωγής: 
— Μετασχηματιστές

 πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής, με βάρος μεγαλύτερο 
από 500 kg ανά τεμάχιο

 μετατροπείς στατοί, εκτός από ανορθωτές, με βάρος 
όχι μεγαλύτερο από 100 kg ανά τεμάχιο 

Ηλεκτρικές στήλες: 
— Ξηρέ: 

Θερμαντήρες νερού, θερμαντήρες νερού λουτρών (θερμοσίφωνες) και συσκευές που βυθίζονται 
στο νερό για τη θέρμανση του, όλα ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση 
κλειστών χώρων και άλλες παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση 
(στεγνώματος, κατσαρώματος). Ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαν
τικές αντιστάσεις, άλλες από αυτές της κλάσης 85.24 
Α. Θερμαντήρες νερού, θερμαντήρες νερού λουτρών (θερμοσίφωνες) και συσκευές που 

βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, όλα ηλεκτρικά: 
Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (εκτός από τα μέρη και τα ξεχωριστά 

τεμάχια τους) 
ex II. Αλλες: 

— Εκτός από τα μέρη και τα ξεχωριστά τεμάχια τους 
Β Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση κλειστών χώρων και άλλες παρόμοιες χρήσεις: 

Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (εκτός από τα μέρη και ξεχωριστά 
τεμάχια τους) 

ex II. Αλλες: 
— Εκτός από τα μέρη και τα ξεχωριστά τεμάχια τους 

Δ. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος 
Ε. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις: 

Ι. Κουζίνες και φούρνοι ηλεκτρικοί και συσκευές για τη θέρμανση των τροφών (με 
εξαίρεση τα μέρη και τα ξεχωριστά τεμάχια τους), που προορίζονται για πολιτικά 
αεροσκάφη 

ex II Αλλες: 
— Μάτια, κουζίνες, φούρνοι και παρόμοιες συσκευές μαγειρικής, οικιακής 

ΧΡήοης 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία και ενσύρματη τηλεγραφία στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια: 
ex Α. Συσκευές τηλεποικωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια: 

— Συσκευές για την τηλεφωνία, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα ξεχωριστά 
τεμάχια για τηλεφωνικές συσκευές και ακουστικά 

ex Β. Αλλες: 
— Συσκευές για την τηλεφωνία, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα ξεχωριστά 

τεμάχια για τηλεφωνικές συσκευές και ακουστικά 
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85.19 Συσκευές κα>. διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση ή σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις 
διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολή
πτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων, κουτιά σύνδεσης, κλπ.). Αντιστάσεις μη θερμαντι
κές, ποτενσιόμετρα και ρεοστάτες. Τυπωμένα κυκλώματα. Πίνακες χειρισμού ή διανομής: 
ex Α. Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, την κατανομή, την προστασία, τη διακλάδωση 

ή τη σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων: » 
— Διακόπτες μη αυτόματοι και διατάξεις κατανομής με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 kg 

ανά τεμάχιο, εκτός από τους κεραμικούς ή γυάλινους καθώς και με βάρος 
μεγαλύτερο από 500 kg ανά τεμάχιο 

— Διακόπτες αυτόματοι, αποσυνδετές.και επαφές , 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 

ex Β. Αντιστάσεις μη θερμαντικές, ποτενσιόμετρα και ρεοστάτες: 
— Ρεοστάτες με βάρος όχι μεγαλύτερο από 2 kg ανά τεμάχιο, εκτός από τους 

κεραμικούς ή γυάλινους, καθώς και με βάρος μεγαλύτερο από 500 kg ανά 
τεμάχιο 

— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια 
Δ. Πίνακες χειρισμού ή διανομής 

85.20 Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης (στους οποίους περιλαμβά
νονται και αυτοί των υπεριωδών ή υπερύθρων ακτινών). Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου: 

Α. Λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης για φωτισμό: 
II. Αλλοι 

ex Β. Αλλοι λαμπτήρες και σωλήνες: 
— Για φωτισμό 

ex.Γ. Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια: 
! Για λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικούς για φωτισμό 

85.23 Σύρματα, πλεξίδες, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξωντκά καλώδια), 
ταινίες, ράβδοι και παρόμοια, με ηλεκτρική μόνωση (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια: 
ex Α. Σύνολα (pieuvres και harnais) ηλεκτρικών καλωδίων, που προορίζονται για πολιτικά 

αεροσκάφη: 
— Με μεταλλικό οπλισμό ή επικάλυψη, έστω και επενδυμένα με άλλε; ύλες, εκτός από 

τα ομοαξονικά καλώδια 
ex Β. Αλλα: 

— Με μεταλλικό οπλισμό ή επικάλυψη, έστω και επενδυμένα με άλλε; ύλες, εκτός από 
τα ομοαξονικά και υποβρύχια καλώδια 

89.01 Πλοία που δεν περιλαμβάνονται στις κλάσεις 89.02 μέχρι 89.05: 
ex Α. Πολεμικά πλοία: 

— Με μηχανική προώθηση ολικής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 4 000 τόνους, 
εκτός από τα κινούμενα πάνω σε στρώμα αέρος 

Β. Αλλα 
ex Ι. Πλοία για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα: 

— Με μηχανική προώθηση ολικής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 4 000 
τόνους, εκτός από τα κινούμενα πάνω σε στρώμα αέρος τα πλοία για. 
αποκλειστικά αθλητική χρήση, ποι· αποκτώνται από ναυτικούς ομίλους οι 
οποίοι έχουν νόμιμα συσταθεί, ή από τα πραγματικά μέλη τους τα πλοία που 
αποκτώνται από τις ενώσεις πλοηγών για υπηρεσιακή χρήση 

II. Αλλα: 
ex α) Με βάρος το καθένα 100 kg ή λιγότερο: 

— Με μηχανική προώθηστ· εκτός από τα κινούμενα πάνω σε στρώμα 
αέρος τα πλοία για αποκλειστικά αθλητική χρήση, που αποκτώνται 
από ναυτικούς ομίλους οι οποίοι έχουν νόμιμα συσταθεί, ή από τα 
πραγματικά μέλη τους τα πλοία που αποκτώνται από τις ενώσεις 
πλοηγών για υπηρεσιακή χρήση 
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89.01 
(συνέχαα/ 

ex 90.03 

ex 90.04 

90.16 

90.24 

90.28 

91.04 

Β. II. ex β) Άλλα: 
— Με μηχανική προώθηση ολικής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 

4 000 τόνους, εκτός από τα κινούμενα πάνω σε στρώμα αέρος' τα πλοία 
για αποκλειστικά αθλητική χρήση, που αποκτώνται από ναυτικούς 
ομίλους οι οποίοι έχουν νόμιμα συσταθεί, ή από τα πραγματικά μέλη 
τους· τα πλοία που αποκτώνται από τις ενώσεις πλοηγών για υπηρεσια
κή χρήση 

Σκελετοί ματογυαλιών και επίρρινων ματογυαλιών, με ή χωρίς λαβή, και παρόμοια είδη, 
καθώς και τα'μέρη των σκελετών αυτών: 
— Εκτός από τα χρυσά 

Ματογυάλια (διορθωτικά της όρασης, προστατευτικά ή άλλα), επίρρινα ματογυάλια, με ή 
χωρίς λαβή, και παρόμοια είδη: 
— Εκτός από όσα έχουν χρυσό ή επίχρυσο σκελετό ή τα προστατευτικά, επαγγελματική; ή 

τεχνικής χρήσης 

Όργανα σχεδίασης, χάραξης και υπολογισμού (μηχανήματα σχεδίου παντογράφοι, θήκες 
μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι, κλπ.). Μηχανές, συσκευές και 
όργανα μέτρησης, επαλήθευσης και ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
σε άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού (μηχανήματα ισορρόπησης, επιπεδόμετρα, μικρό
μέτρα, μετρητές ελέγχου, μέτρα, κλπ.). Συσκευές προβολής περιγραμμάτων: 
ex Α. Όργανα σχεδίασης, χάραξης και υπολογισμού: 

. — Νήματα στάθμης, κανόνες, αναλογικοί κανόνες και πιστολέτα σχεδιασμού 
—' Θήκες μαθηματικών εργαλείων και εξαρτημάτων τους, πόδια διαβητών, διαβήτες, 

γραμμοσύρτες και παρόμοια όργανα 

Συσκευές και όργανα για τη μέτρηση, τον έλεγχο ή τη ρύθμιση των αερίων που έχουν 
υγροποιηθεί ή των υγρών, ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, όπως μανόμετρα, 
θερμοστάτες, σταθμοδείκτες, ρυθμιστές για το τράβηγμα του αέρα στις εγκαταστάσεις 
θέρμανσης ή αερισμού, μετρητές παροχής, μετρητές θερμότητας, με εξαίρεση τις συσ κευές και 
τα όργανα της κλάσης 90.14: 
ex Α. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Μανόμετρα 
Β. Άλλα: 

— Μανόμετρα 

Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές μέτρησης, επαλήθευσης, ελέγχου, ρύθμισης ή 
ανάλυσης: 
Α. Ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές: 

.ex Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Γαλβανόμετρα μη καταγραφικό με θερμική κλίμακα υποδιαιρέσεων, αμπερό

μετρα, βολτόμετρα και βαττόμετρα 
ex II. Άλλα: 

β) Άλλα: 
— Γαλβανόμετρα μη καταγραφικά με θερμική κλίμακα υποδιαιρέσεων, αμπε

ρόμετρα, βολτόμετρα και βαττόμετρα 
Β. Άλλα: 

ex Ι. Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Γαλβανόμετρα μη καταγραφικά με θερμική κλίμακα υποδιαιρέσεων, αμπερό

μετρα, βολτόμετρα και Βαττόμετρα 
. ex II. Μη κατονομαζόμενα: 

— Γαλβανόμετρα μη καταγραφικά με θερμική κλίμακα υποδιαιρέσεων, αμπερό
μετρα, βολτόμετρα και Βαττόμετρα 

Ρολόγια μεγάλα, εκκρεμή, ξυπνητήρια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό 
διαφορετικό'από αυτόν των ρολογιών τσέπης ή χεριού: 
ex Α. Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά: 

— Επιτραπέζια Α κρεμαστά, πλήρη. Βάρους ανώτερου των 500 ι, και μη κλήρη 
__ ανχξαρτήτ** Βάρους 

ex Β. Άλλα: 
— Επιτραπέζια ή κρεμαστά, ■ληφ&

ί
0άρους ανώτερου τον 300 ft. και μη πλήρη 

ανεξάρτητα* Βάρους χ 
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Υποθέματα ήχου για συσκευές της κλάσης 92.11 ή για ανάλογες εγγραφές, όπως δίσκοι, 
κύλινδροι, κεριά, λουρίδες, ταινίες, σύρματα, κλπ., έτοιμα γαι εγγραφή ή γραμμένα. Μήτρες 
και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παρασκευή των δίσκων: 
Β. Γραμμένα: 

Ι. Κεριά, δίσκοι, μήτρες και άλλες ενδιάμεσες μορφές, με εξαίρεση ης μαγνητικές 
ταινίες: 
β) Αλλα 

II. Άλλα: 
α) Δίσκοι για φωνογράφους: 

2. Άλλοι 
β) Άλλα υποθέματα ήχου {λουρίδες, ταινίες, σύρματα, κλπ.): 

Ι. Γραμμένα μαγνητικά για ηχητική επένδυση κινηματογραφικών ταινιών 
« 2. Άλλα: 

— Εκτός από αυτά που χρησιμοποιούνται για ιτη διδασκαλία ξένων γλωσ
σών 

Καθίσματα, έστω και αν αυτά μετατρέπονται σε κρεβάτια (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 
94.02), και μέρη αυτών: 
ex Α. Καθίσματα, άλλα από αυτά που είναι καλυμμένα με δέρμα (με εξαίρεση τα μέρη τους), 

που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: 
— Εκτός από τα. ξύλινα, τα σιδερένια ή χαλύβδινα 

Β. Άλλα: 
ex Ι. Ειδικά κατασκευασμένα για αεροδύναμα: 

— Εκτός από τα ξύλινα, τα σιδερένια ή χαλύβδινα 
ex II. Μη κατονομαζόμενα: 

— Εκτός από τα κατασκευασμένα από ξύλο, σίδηρο ή χάλυβα, από λυγαριά και 
άλλες φυτικές ύλες 

Άλλα έπιπλα και μέρη αυτών: 
ex Α. Έπιπλα, με εξαίρεση τα μέρη τους, που προορίζον ·£ΐ για πολιτικά αεροσκάφη: 

— Από κοινά μέταλλα άλλα από σίδηρο ή χάλυβα 
— Από ξύλο, σκαλιστά, συμπιεσμένα, καλυμμένα με κερί, στιλβωμένα ή γυαλισμένα, 

τορναριστά, χυτευτά, βαμμένα η καλυμμένα από κάθε άλλη ύλη εκτός από το δέρμα 
ή απομιμήσεις του και υφάσματα τα οποία περιέχουν μετάξι ή τεχνητές ή συνθετικές 
υφαντικές ίνες 

— Από ξύλο, ψηφιδωτά, λακαρισμένα, επιχρυσωμένα με πρόσθετα μέρη από εκλεκτά 
ξύλα, διακοσμημένα με μέταλλο ή άλλες ύλες και καλυμμένα από κάθε άλλη ύλη 
εκτός από το δέρμα ή απομιμήσεις του και υφάσματα τα οποία περιέχουν μετάξι ή 
τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές ίνες 

— Από άλλα υλικά, εκτός από λυγαριά και άλλες φυτικές ύλες 
ex Β. Άλλα: 

— Από κοινά μέταλλα άλλα από σίδηρο ή χάλυβα 
— Από ξύλο, σκαλιστά, συμπιεσμένα, καλυμμένα με κερί, στιλβωμένα ή γυαλισμένα, 

τορναριστά, χυτευτά, βαμμένα ή καλυμμένα από κάθε άλλη ύλη εκτός από το δέρμα 
ή απομιμήσεις του και υφάσματα τα οποία περιέχουν μετάξι ή τεχνητές ή συνθετικές 
υφαντικές ίνες 

— Από ξύλο, ψηφιδωτά, λακαρισμένα, επιχρυσωμένα με πρόσθετα μέρη από εκλεκτά 
ξύλα, διακοσμημένα με μέταλλο ή άλλες ύλες και καλυμμένα από κάθε άλλη ύλη 
εκτός από το δέρμα ή απομιμήσεις του και υφάσματα τα οποία περιέχουν μετάξι ή 
τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές ίνες 

— Από άλλα υλικά, εκτός από λυγαριά και άλλες φυτικές ύλες 

Κουμπιά, κουμπιά σούστες, κουμπιά μανικετιών και παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα ημιτελή κουμπιά, οι σκελετοί για κουμπιά και τα μέρη των κουμπιών: 
ex Α. Ημιτελή κουμπιά καισκελετοί για κουμπιά: 

— Εκτός από τα κουμπιά περικαρπίων και περυλαιμίων κάθε είδους, καθώς και άλλα 
είδη από προσελάνη, γυαλί, μετάξι ή άλλες υφαντικές ίνες 

ex Β. Κουμπιά και μέρη αυτών: 
— Εκτός από τα κουμπιά περικαρπίων και περιλαιμίων κάθε είδους, καθώς και άλλα 

είδη από πορσελάνη, γυαλί, μετάξι ή άλλες υφαντικές ίνες 
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Περιγραφή εμπορευμάτων 

Κονδυλοφόροι, στυλογράφοι κάθε είδους και μηχανικά μολυβιά. Θήκες για μολύβια και 
παρόμοια. Ξεχωριστά τεμάχια και εξαρτήματα αυτών (προφυλακτήρες για τις μύτες, 
άγκρκ:τρα συγκράτησης, κλπ.), με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 98.04 και 98.05: 
ex Α. Στυλογράφοι κάθε είδους: 

— Στυλογράφοι και μπικ 
ex Β. Κονδυλοοόροι. μηχανικά μολύβια, θήκες για μολύβια και παρόμοια: 

— Στυλογράφοι και μπικ 
Γ. Ξεχωριστά τεμάχια και εξαρτήματα: 

ex Ι. Τεμάχια κομμένα από πλήρες σώυα, αιό κοινά μέταλλα: 
— Στυλογράφων και μπικ 

ex II. Αλλα: 
— Στυλογράφων και μπικ 

Ταινίες εμποτισμένες με μελάνη για γραφομηχανές και παρόμοιες ταινίες εμποτισμένες με 
μελάνη, τυλιγμένες ή όχι σε πηνία. Μελανωτήρια εμποτισμένα ή όχι, με ή χωρίς κουτί: 
— Ταινίες οε πηνία, για άμεση χρήση 

Αναπτήρες κάθε είδους (μηχσνικοί. ηλεκτρικοί, με καταλύτη, κλπ.) και τα ξεχωριστά μέρη 
τους. εκτός από τις πέτρες και τα φυτίλια: 
ex Α. Τεμάχια κομμένα από πλήρες σώμα από κοινά μέταλλα, στα οποία η μέγιστη διάμετρος, 

δεν ξεπερνάει τα 25 mm: 
— Μη επίχρυσοι, μη επάργυροι, μη επιμεταλλωμένοι με πολύτιμα \iira\r.a 

ex Β. Αλλα: 
!— Μη επίχρυσοι, μη επάργυροι, μη επιμεταλλωμένοι με πολύτιμα μέταλλα, όχι 

κατασκευασμένη από πολύτιμα μέταλλα 

ex 98.12 Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και πορόμοια είδη: 
— Από τεχνητές πλαστικές ύλες και εβονίτη 

file:///iira/r.a
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Β. Ευαίσθητα ποοί'όντα έναντι της Κύπρου 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Είδη ταξιδιού (μπαούλα, βαλίτσες, καπελιέρες, σάκοι ταξιδιού, 
σάκοι ράχης κλπ.) σάκοι προμηθειών, σακίδια χεριού, χαρτοφύ
λακες εν γένει, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, 
θήκες για είδη καλλωπισμού, θήκες εργαλείων, καπνοσακούλες, 
θήκες και κουτιά εν γένει (για όπλα, μουσικά όργανα, κυάλια, 
κοσμήματα, φιαλίδια, περιλαίμια, παπούτσια, βούρτσες κλπ) 
και παρόμοια, από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο, 
από βουλκαν!θμένη κυτταρίνη, από φύλλα τεχνητών πλαστικών, 
από χαρτόνι ή απύ ύφασμα 
ex Α. από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλικών : 

 θήκες για πούρα και τσιγάρα, καπνοσσκούλες και 
πορτοφόλια για κέρματα" θήκες, μπαούλα, βαλίτσες 
και μικρά μπαούλα και παρόμοια είδη που περιέχουν 
θήκες για την τοποθέτηση ειδών καλλωπισμού* μπαούλα, 
βαλίτσες και μικρά μπαούλα εκτός από σακίδια και 
σακίδια γυναικών (τσάντες) 

ex Β. από άλλες ύλες : 

■ θήκες για πούρα και τσιγάρα, θήκες για σπίρτα, 
καπνοσακούλες και πορτοφόλια για κέρματα* θήκες, 
μπαούλα, βαλίτσες, μικρά μπαούλα και παρόμοια 
είδη που περιέχουν θήκες για την τοποθέτηση ειδών 
καλλωπισμού* μπαούλα, βαλίτσες, και μικρά μπαούλα 
εκτός από σακίδια και σακίδια γυναικών (τσάντες) 

νδύματα εξωτερικά, συμπληρώματα της ένδυσης και άλλα 
56η πλεκτά, μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με καουτσου» 

Εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και μικρά παιδιά 

Ενδύματα εσωτερικά για άντρες και αγόρια, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα κολάρα, οι ξεχωριστοί γιακάδες (ψεύτικα 
κολάρα), τα en.στήθια και τα μανικέτια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 13 παράγραφος 2 

Περιγραοή εμπορευμάτων 
Δασμοί 
βόοη; 
Co) 

Προϊόντα οργανικό, που ενεργούν κάνω στην επιφανειακή 
τάση. Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή 
τάση και παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), με ή χωρίς 
σαπούνι: 
— Θειικό νάτριο και θειικό δωδεκανο1ύλιο 
— Θειική'τριαιθανολαμίνη και θειικό δωδεκανοΙύλο 
— Ιουλφονικό οξύ, αλκυλοβενζολοοουλφονικό νάτριο και 

αλκυλοβενζολοοουλφονικό αμμώνιο 
— Μείγματα και παρασκευάσματα θειικού νατρίου, δωδε

κανο1υλίου και θειικής τριαιθανολαμίνης 

Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών βιομηχα
νιών ή των συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊό
ντων), που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. 
Υπολειμματικά προϊόντα των χημικών βιομηχανιών ή των συνα
φών βιομηχανιών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνο
νται αλλού: 

Π. Συνδετικά για πυρήνες χυτηρίων, παρασκευασμένα με 
1 βάση συνθετικές ρητίνες 

ex. Ψ. Άλλα: 
— Πυρίμαχες επενδύσεις του τύπου που χρησιμοποιεί

ται στα χυτήρια για τη βελτίωση της επιφάνειας των 
τετηγμένων κομματιών 

— Παρασκευάσματα για την απομάκρυνση του λεμβη
τόλιθου και παρόμοια για καυστήρες και για την· 
επεξεργασία του νερού των βιομηχανικών ψυκτικών 
εγκαταστάσεων 

Προϊόντα συμπύκνωσης πολυσυμπύκνωοης και πολυπροσθή
κης, τροποποιημένα ή μη, πολυμερισμένα ή μη, γραμμικά ή μη 
(φαινοπλάστες, αμινοπλάστες, αΛκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί 
και άλλοι ακόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόνες κλπ.): 

Γ. Άλλα: 
II. Αμινοπλάστες: 

ex α) Με μια από τις μορφές που αναφέρονται 
στη σημείωση 3 α) και β) του κεφαλαίου 
αυτού: 
— Ρητίνες ουρίας, τροποποιημένες με 

φουρφουρυλική αλκοόλη, σε αιθερικά 
διαλύματα, χρησιμοποιούμενες στα 
χυτήρια 

III. Αλκύδια και άλλοι πολυεστέρες: 
ex β) Άλλα: 

— Κεκορεσμένα πολυτερεφθαλικά αιθυ
λένια, εκτός από τα μαύρα πολυμερή, 
με μια από τις μορφές που αναφέρο
νται στη σημείωση 3 α) και β) του 
κεφαλαίου αυτού παρασκευασμένα με 
χύτευση ή με εξώθηση 

— Σε σκόνη, περιέχοντα πρόσθετα και 
πιγμέντα και χρησιμοποιούμενα για 
την επίχριση ή τη βαφή υπό την επί
δραση της θερμότητας 

ex VII. Μη κατονομαζόμενα: 
— Εποξυρρητίνες (αιθοξυλίνες), σε σκόνη, που 

περιέχουν πρόσθετα και πιγμέντα και που χρη
σιμοποιούνται για την επίχριση ή τη βαφή υπό 
την επίδραση της θερμότητας 

20 

25 

20 

20 

20 
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Κλάση 
too Κοινού 

Δαομολογιου 

39.02 

40.06 

40.07 

48.07 

56.01 

59.03 

ex 39.08 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυιιεριομού (πολυαιθυλένιο, 
πολυτετραλογοναιθυλένια, πολυίσοβουτυλένιο, πολυατυρόλη, 
χλωριούχο πολυβινύλιο, οξικό πολυβινύλιο, χλωροξικό πολυ
βινύλιο και άλλα πολυβινυλικά παράγωγα, παράγωγα πολυ
ακρυλικά και πολυμεθακρυλικά, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, 
κλπ.): . 

Γ. Αλλα: 
VII. Χλωριούχο πολυβινύλιο: 

ex α) Με μια από τις μορφές που αναφέρονται 
στη σημείωση 3 α) και β) του κεφαλαίου 
αυτού: 
— Σε μικροαιώρηση 

ex Χ. Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του 
οξικού βινυλίου: 
— Παρασκευάσματα για τη χύτευση δίσκων 

φωνογράφου 

Καουτσούκ (ή γαλακτώδης οπός καουτσούκ) φυσικό ή συνθετι
κό, μη βουλκανιομένο, που παρουσιάζεται με άλλες μορφές ή 
καταστάσεις (διαλύματα και διασπορές, σωλήνες, ράβδοι, είδη 
καθορισμένης μορφής, κλπ.). Είδη από καουτσούκ φυσικό ή 
συνθετικό, μη βουλκανιομένο (νήματα υφαντικά επικαλυμένα ή 
εμποτισμένα. Δίσκοι, δακτύλιοι, κλπ.): 

ex Β. Αλλα: 
!— Ι Μπαλώματα για την επισκευή αεροθαλάμων ή επι

ίσώτρων (ελαστικών) 

Νήματα και σχοινιά από βουλκανιομένο καουτσούκ, έστω και 
επικαλυμμένα με υφαντικές ύλες. Νήματα υφαντικά εμποτισμέ
να ή επικαλυμμένα με βουλκανιομένο καουτσούκ: 

ex Α. Νήματα και σχοινιά από βουλκανιομένο καουτσούκ, 
έστω και επικαλυμμένα με υφαντικές ύλες: 
— Νήματα γυμνά, κυκλικής διατομής 

Χαρτί και χαρτόνια, με επιχρίσεις ή επαλείψεις, εμποτισμένα ή 
χρωματισμένα επιφανειακά (σε απομίμηση μαρμάρου με διάφο
ρα σχέδια και παρόμοια) ή τυπωμένα (άλλα από εκείνα του 
κεφαλαίου 49), σε κυλίνδρους ή σε φύλλα: 

ex Δ. 'Αλλα: 

— Χαρτί και χαρτόνια επιστρωμένα με εκτόξευση 

Ίνες υφαντικές, συνθετικές και τεχνητές, μη συνεχείς, σε 
μάξες: 

ex Α. Ίνες υφαντικές συνθετικές: 
— Πολυεστέρων, μήκους μικρότερου από 65 mm και 

ανθεκτικότητας μεγαλύτερης από 53 cN/tex 

«Υφάσματα μη υφασμένα» και είδη από «υφάσματα μη υφασμέ
να», έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα: 

ex Β. 'Αλλά: / 
— «Υφάσματα μη υφασμένα», σε τετράγωνα ή παραλ

ληλόγραμμα κομμάτια, επιστρωμένα με εκτόξευση 

— «Υφάσματα μη υφασμένα», σε κομμάτια ή απλώς 
κομμένα με σχήμα τετραγώνου ή παραλληλόγραμ
μου, βάρους τουλάχιστον 17 g ανά m

; και το πολύ 
80 g ανά m

2 

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με παρά
γωγα της κυτταρίνης ή με άλλες τεχνητές πλαστικές ύλες και 
υφάσματα με απανωτές στρώσεις από τις ύλες αυτές: 

— μη εμποτισμένα, επιστρωμένα με εκτόξευση χλωριούχου 
κολυβινυλίου 

— μη εμποτισμένα, εκτός από εκείνα των οποίων η υφασμένη 
ουσία αποτελεί την «καλή» όψη, επιστρωμένα με εκτόξευση 
παραγώγων της κυτταρίνης ή άλλων τεχνητών πλαστικών 
υλών εκτός από την πολυουραιθάνη ̂  

Δασμοί 
βάοη; 
<*) 

20 

20 

20 

20 

25 

35 
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20 

35 

35 
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Περιγραφή tutopiuudtcjv 
Δασμοί 
βάση; 

Αλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγρα
φισμένες για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων 
και για ανάλογες χρήσει;: 

— Επιστρωμένα με εκτόξευση 

Γυαλί χυτό ή κυλινδρισμένα και υαλοπίνακες (έστω και οπλι
σμένοι ή επιστρωμένοι από κατασκευής), απλω; ισοπεδωμένα ή 
στιλβωμένα στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, οε πλάκες ή σε 
φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο: 

— Πλευστό γυαλί, μη οπλισμένο, εκτός από to απλώς στιλβω
μένο γυαλί, πάχους μεγαλύτερου από 2 mm μέχρι και 
10 mm 

Γυυλιά ασφαλείας, έστω και επεξεργασμένα, που αποτελούνται 
από γυαλί σκληρυμένο με βαφή ή που σχηματίζονται από δύο ή 
περισσότερα συγκολλημένα φύλλα: 

ex Β. Αλλα: 
— Κατασκευασμένα από δύο ή περισσότερα αντικολ

λητά φύλλα, για οχήματα ή πλοία 

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου. καλλωπιστηρίου, 
γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρό
μοιων χρήσεων, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 70.19: 

— Από γυαλί νατρίου, κομμένο μηχανικά, εκτός από τα 
χαραγμένα ή διακοσμημένα, τις πλατύστομες φιάλες για 
αποστείρωση και τα αντικείμενα από γυαλί σκληρυμένο με 
βαφή 

— χρωματισμένο, ματ, χαραγμένο, 
ιριδίζον, χαραγμένο, με νερά, 
αδιαφανές, οπαλόχρουν με ανάγλυ
φα εκτός από αντικείμενα με απλό 
σήμα ή εγγραφή χαραγμένη ούτε 
αντικείμενα που έχουν μία επιφά
νεια ματ για εγγραφές 

— άλλα 

Είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και οικιακής οικονομίας, καθώς 
και τα μέρη αυτών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί 
από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, γάντια και 
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και ανάλογες 
χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα: 

Β. Αλλα: 
ex II. Μη κατονομαζόμενα: 

— Λουτήρες, από λαμαρίνα χάλυβα ή σιδήρου, 
πάχους μικρότερου ή ίσου με 3 mm, εσμαλτωμέ

νοι 

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, όλα με τομή 
πλήρη, από χαλκό: 

ex Β. Άλλα: 
— Ράβδοι με στρογγυλή διατομή, από χαλκό όχι σε 

κράμα, περιτυλιγμένες 

— Σύρματα κυκλικής διατομής, από μη κεκραμμένο 
χαλκό 

Κλειδαριές (στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλείστρα και οι 
συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά), σύρτες και λου
κέτα, που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με 
ηλεκτρισμό, και τα μέρη αυτών, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά 
για τα είδη αυτό, από κοινά μέταλλα: 

— Κουτιά, κύλινδροι και ελατήρια, μεταφορείς της κίνησης 
και έκκεντρα, που παράγονται με περίτηξη 

35 

35 
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Κλάση 
του Κοινού 

Δαομολοτίου 

84.10 

84.12 

84.15 

ex 84.20 

84.41 

ex 84.42 

Περιγραφή εμπορευμάιων 

Αντλίες, αντλίες με κινητήρα ή στρόβιλο, όλες για υγρά, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι μη μηχανικές αντλίες καθώς και 
οι αντλίες διανομής με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών (με 
«κομπολόι», με κουβάδες, με εύκαμπτες ταινίες, κλπ.): 

Β. Αλλες αντλίες: 
II. Μη κατονομαζόμενες: 

ex α) Αντλίες: 
— Φυγοκεντρικές αντλίες, βυθιζόμενες, εκτός 

από τις δοσιμετρικές αντλίες 

Συσκευές τεχνητού κλίματος, που περιλαμβάνουν, σε ένα μόνο 
σώμα, ανεμιστήρα με κινηνήρα και διατάξεις για τη μεταβολή 
της θερμοκρασίας και της υγρασίας: 

ex Β. Αλλες: 
— Εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

Υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με 
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό: 

Γ. Αλλες: 
ex Ι. 4*υγεία με χωρητικότητα ανώτερη των 340 1: 

— Βάρους κατώτερου ή ίοου με 200 kg ανά τεμάχιο, 
εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

ex II. Μη κατονομαζόμενες: 
— Ψυγεία και έπιπλα καταψύκτεςσυντηρητές 

τύπου «κιβώτιο» ή τύπου «ερμάριο», βάρους 
κατωτέρου ή ίσου με 200 kg ανά τεμάχιο, εκτός 
από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια. 

Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα, στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των 
προϊόντων που βρίσκονται για επεξεργασία στα εργοστάσια, με 
εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος S eg και 
λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά: 

— Ηλεκτρονικοί δοσολόγοι ή ενσακιστές και άλλα ηλεκτρονι
κό όργανα σταθεράς ζύγισης, προγραμματιζόμενα, εκτός 
από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

— Ηλεκτρονικές συσκευές γιο το ζύγισμα και την εναπόθεση 
ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων 
προϊόντων, εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

—•'Ηλεκτρονικές γεφυροπλάστιγγες ικανότητας άνω^των 5 000 
kg εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

— Ηλεκτρονικές ζυγαριές καταστημάτων με ψηφιακή ένδειξη 
εκτός από. τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

— Ηλεκτρονικές πλάστιγγες και πλατφόρμες ζύγισης με 
νηψιακή ένδειξη, εκτός από τις ζυγαριές ατόμων και τα 
μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

Ραπτομηχανές (για υφάσματα, δέρματα, υποδήματα, κλπ.) στις 
οποίες περιλαμβάνονται και τα έπιπλα για ραπτομηχανές. 
Βελόνες για τις μηχανές αυτές: 

Α. Ραπτομηχανές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έπιπλα 
για ραπτομηχανές: 
ex III. Μέρη και μεμονωμένα τεμάχια. Έπιπλα για ραπτο

μηχανές: 
— Μέρη και μεμονωμένα τεμάχια ραπτομηχανών 

που παράγονται με περίτηξη 

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή και κατεργασία των 
δερμάτων γενικά και για την κατασκευή των υποδημάτων και 
άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, με εξαίρεση τις 
ραπτομηχανές της κλάσης 84.41: 

— Πρέσεςκοπτικά για δέρματα γενικά ή σισυροδέρματα, 
εκτός από τα μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

Δοομοι 
ραοη; 
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Αυτόματε; μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες 
(στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωοης, 
μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποι
ημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών 
αυτών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται 
αλλού: 
ex Β. Άλλες: 

— Ολοκληρωμένες επιχειρησιακές ψηφιακές μονάδες 
που φέρουν, κάτω από το ίδιο κάλυμμα, τουλάχι
στον μια κεντρική μονάδα και μια διάταξη εισόδου 
και εξόδου, για τη χρησιμοποίηση σε βιομηχανικά 
συστήματα παραγωγής και διανομής και χρησιμο

ποίησης ηλεκτρικής ενέργειας 
— Μεταλλάκτες/απομεταλλάκτες (MODEM) γτα τη 

διαβίβαση στοιχείων 

Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις του κεφα
λαίου αυτού: 
Ε. Άλλες: 

ex II. Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοή
σεις: 
— Μηχανές έγχυσης, εξωθητικές μηχανές, αλεοτή

ρια και μηχανές για μορφοποίηση σε τύπους με 
εμφύσηση, για τη βιομηχανία του καουτσούκ και 
των τεχνητών πλαστικών υλών 

Ρουλεμάν κάθε είδους (με μπίλιες, βελόνες, κώνους ή κυλίν

δρους κάθε είδους): 
— Δακτύλιοι για ρουλεμάν με μπίλιες, που παράγονται με 

περίτηξη, προοριζόμενα για ποδήλατα 

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης, στρόφαλοι και στροφα

λοφόροι άξονες, έδρανα και κουζινέτα, οδοντωτοί τροχοί και 
τροχοί τριβής, διατάξεις για την αυξομοίωση και μεταβολή της 
ταχύτητας, σφόνδυλοι και τροχαλίες (στις οποίες περιλαμβά

νονται και οι αυλακωτές τροχαλίες), συμπλέκτες, όργανα 
σύζευξης (χιτώνια, ελαστικές συζεύξεις, κλπ.), ως και αρθρωτές 
συναρμογές (τύπου Cardan, Oldham, κλπ.): 
Β. Άλλα: 

ex II. Μη κατονομαζόμενα: 
— Κουζινέτα, που παράγονται με περίτηξη: 

— Βάρους μικρότερου ή ίσου με 500 g ανά 
τεμάχιο 

— Για οδοντωτούς τροχούς, αυτολιπαινόμενα. 
από ορείχαλκο ή από σίδηρο 

Ηλεκτρογεννήτριες. Ηλεκτροκινητήρες. Μετατροπείς στρεφό

μενοι ή στατοί (ανορθωτές, κλπ.). Μετασχηματιστές. Πηνία 
αντίδρασης και αυτεπαγωγής: 
Β. Άλλες μηχανές και συσκευές: 

Ι. Ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτροκινητήρες (έστω και με 
διατάξεις αυξομείωσης και μεταβολής της'ταχύτη

τας), στρεφόμενοι μετατροπείς: 
ex β) Αλλοι: 

— Ηλεκτρογενή συγκροτήματα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή έκρηξης, με έμβο

λα, ισχύος 750.1VA ή λιγότερο, συμπερι

λαμβανομένων αυτών των οποίων οι απο

δόσεις δεν εκφράζονται σε kW ή kVA, 
βάρους μεγαλύτερου από 100 kg ανά 
τεμάχιο 

— Ηλεκτρογεννήτριες εναλασσόμενου ρεύ

ματος, βάρους μεγαλύτερου από 100 kg 
ανά τεμάχιο και ισχύος 750 kVA ή λιγό

τερο 
— Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτρι

ες συνεχούς ρεύματος, βάρους μεγαλύτε
ρου από 100 kg ανά τεμάχιο, εκτός από 
τους ηλεκτροκινητήρες και τις άλλες 
ηλεκτρογεννήτριες των οποίων οι αποδό
σεις δεν εκφράζονται σε kW ή σε kVA 

— Στρεφόμενοι μετατροπείς, βάρους με

γαλύτερου από 100 kg ανά τεμάχιο 

Δασμοί 
βάση; 
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Β. ex II. Στστοί μετασχηματιστές και μετατροπείς (ανορθω

τές κλπ.). Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής: 
— Στατοί μετατροπείς, βάρους μεγαλύτερου από 

100 kg ανά τεμάχιο και ανορθωτές, εκτός από 
αυτούς που είναι ειδικά κατασκευασμένοι 
για τη συγκόλληση 

— Τριφασικοί μετασχηματιστές χωρίς υγρό διηλεκ

τρικό, ισχύος από 50 kVA μέχρι και 2 500 kVA 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές: 

Β. Αλλοι: 
ex II. Συσσωρευτές μη κατονομαζόμενοι: 

— Με νικέλιοκάδμιο, όχι ερμητικά κλεισμένοι 

Θερμαντήρες νερού, θερμαντήρες νερού λουτρών (θερμοσίφω
νες) και συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, 
όλα ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση κλει
στών χώρων και άλλες παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές 
συσκευές τ»α την κόμμωση (στεγνώματος, κατσαρώματος, θέρ
μανσης τσιμπίδων κατσαρώματος, κλπ.). Ηλεκτρικά) σίδερα 
σιδερώματος. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. 
Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από αυτές της κλάση; 85.24: 

ex Γ. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση (στεγνώ

ματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώ
ματος κλπ.): 
— Συσκευές στεγνώματος των μαλλιών, εκτός από τις 

στεγνωτήριες κάσκές (που περιβάλλουν την κεφα

λή) 

Ηλεκτρικές συσκευές για τη ενσύρματη τηλεφωνία και ενσύρ
ματη τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές 
τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια: 

ex Β. Άλλες: 
— Αυτόματες ηλεκτρονικές συσκευές, εκτός από τα 

μέρη και τα μεμονωμένα τεμάχια 

Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία και 
ραδιοτηλεγραφία. Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιο
φωνία και την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
συσκευές λήψης που είναι συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευές λήψη; εικόνων για την 
τηλεόραση. Συσκευές ραδιοκατεύθυνσης, ραδιοανίχνευσης, ρα
διοβόλισης και ραδιοτηλεχειρισμού: 

Α. Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία και 
ραδιοτηλεγραφία. Συσκευές εκπομπής και λήψης για τη 
ραδιοφωνία και την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι συσκευές λήψης που είναι συνδυασμένες με 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευές 
λήψης εικόνων για την τηλεόραση: 

Ι. Συσκευές εκπομπής: 
ex β) Άλλες: 

— Που χρησιμοποιούν τις περιοχές συχνοτή

των HF και MF ■ 
II. Συσκευές εκπομπήςλήψης: 

ex β) Άλλες: 
— Που χρησιμοποιούν την περιοχή συχνοτή

των VHF 
— Φορητά 'υποστηρίγματα για συσκευές εκ

πομπήςλήψης VHF 
III. Συσκευές λήψης, έστω και συνδυασμένες με συσκευή 

εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου: 
β) Άλλες: 

ex 2. Μη κατονομαζόμενες: 
— Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία 

ή τη ραδιοτηλεγραφία, που χρησιμοποι

ούν τις περιοχές συχνοτήτων VLF, LF, 
MF και HF 

Δασμοί 
Βάση; 
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Ηλεκτρικές συσκευές σημαντοδότησης (άλλες από αυτές για τη 
μετάδοση Γΐίήσεων), ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για 
σιδηροδρόμους και άλλες γραμμές συγκοινωνίας, στι; οποίες 
περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούνται στα λιμάνια 
και τα αεροδρόμια: 

— Εκτός από τις συσκευές για σιδηροδρόμους καθω; και τα 
ξεχωριστά μέρη και τεμάχια 

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 
(πχ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, 
ηδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή 
πυρκαγιάς, κλπ.), άλλες από εκείνες των κλάσεων 85.09 και 
85.16: 

ex Β. Άλλες: j 
— Εκτός από τις ειδοποιητήριες συσκευές για την 

προστασία κατά της κλοπής ή της πυρκαγιάς και 
παρόμοιες καθώς και τα ξεχωριστά μέρη και τεμά
χια 

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή κατανομή, προστασία, 
διακλάδωση ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (διακό
πτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακο
πής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, αντιστάσεις στα κύματα ηλε
κτρισμού, ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων, 
κουτιά σύνδεσης, κλπ.). Αντιστάσεις μη θερμαντικές, ποτενσιό
μετρα και ρεοστάτες. Τυπωμένα κυκλώματα. Πίνακες χειρι
σμού ή διανομής: 

ex Α. Συσκευές για τη διακοπή, την κατανομή, την προστα
σία, τη διακλάδωση ή τη σύνδεση των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων: 

— Βιομηχανικής εφαρμογής, εκτός από το υλικό 
σύνδεσης: 
— Ι 000 V ή περισσότερο: 

— Κατανομείς και διακόπτες, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται και οι διακόπτες που 
λειτουργούν υπό φορτίο, ενώ εξαιρούνται οι 
από I kV έως 60 kV 

— Ασφάλειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
οι από 6 kV έως και 36 kV τύπου ΗΤ 

— Κάτω των 1 000 V: 
— Ασφάλειες του τύπου ΝΗ 
— Διακόπτες, από 63 Α έως Ι 000 Α, τριπολικοί 

ή τετραπολικοί, διπλής διακοπής 

ex Δ. Πίνακες χειρισμού ή δ.ινομής: 
— Εφοδιασμένοι με ης συσκευέςκαι τα όργανα τους: 

— Βιομηχανικής εφαρμογής, εκτός από αυτούς που 
χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και τις 
μετρήσεις: 
— 1 000 V ή περισσότερο, που περιλαμβάνουν 

κυψέλες, με διακόπτες ή διατάξεις αποσύν
δεσης, δυνάμενοι νο αποσυναρμολογηθούν, 
για μετασχηματιστές με μεταλλική υποδοχή 

— 1 000 V ή λιγότερο 

Σύρματα, πλεξίδες, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα ομοαξωνικά καλώδια), ταινίες, ράβδοι και παρόμοια, με 
ηλεκτρική μόνωση (στα οποία περιλαμβάνονται κα τα βερνικω
μένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά 
τεμάχια: 

ex Β. Άλλα: 
— Σύρματα, πλεξίδες και καλώδια, για τη μεταφορά 

ενέργειας, για ονομαστική τάση 60 kV ή μικρότερη 
που δεν είναι κατασκευασμένα για να δέχονται 
συνδετικά τεμάχια ή δεν είναι εφοδιασμένα με τα 
τεμάχια αυτά, μονωμένα με πολυαιθυλένιο, εκτός 
από σύρματα περιέλιξης 

— Σύρματα περιέλιξης, χάλκινα, χρωματισμένα ή 
λακαρισμένα, με διάμετρο από 0,40 mm έως και 1.20 
mm (κλάση F, Βαθμός Ι και II) 
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Αυτοκίνητα οχήματα, με κάθε είδους κινητήρα, για τη μεταφο
ρά προσώπων ή εμπορευμάτων (οτα οποία περιλαμβάνονται και 
τα αγωνιστικά αυτοκίνητα καθώς και τα ηλεκτροκίνητα λεώφο
ρείατρόλεϊ): 

Α. Για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα οχήματα μεικτής μεταφοράς: 
Ι. Με κινητήρα έκρηξης ή εσωτερικής καύσης: 

ex β) Άλλα: 
— Με τέσσερεις. κινητήριους τροχούς, με από

σταση από το έδαφος μεγαλύτερη από 20S 
mm, με απόβαρο περισσότερο από 1 350 kg 
και λιγότερο από Ι 900 kg, με συνολικό με
κτά βάρος 1 9S0 kg ή περισσότερο και λιγό
τερο από 3 600. kg, με κινητήρα εκρήξεως 
κυλινδρισμού πάνω από Ι 560 cm

1 και κάτω 
από 2 900 cm

1 ή με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης κυλινδρισμού πάνω από 1 980 cm

1 

και κάτω από 2 500 cm
3 

Β. Για τη μεταφορά εμπορευμάτων: 

11. Άλλα: 
α) Με κινητήρα έκρηξης ή εσωτερικής καύσης: 

1. Φορτηγά αυτοκίνητα με κινητήρα έκρηξης. 
κυλινδρισμού ίσου ή ανώτερου των 2 800 cm

1 ή 
με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού 
ίσου ή ανώτερου των 2 500 cm

1
: 

ex ββ) Άλλα: 
— Με τέσσερεις κινητήριους τροχούς. 

με απόσταση από το έδαφος με
γαλύτερη από 205 mm, με απόβαρο 
περισσότερο.από 1 350 kg και λιγό
τερο από 1 900 kg, με συνολικό μει

κτό βάρος 1 950 kg ή περισσότερο 
και λιγότερο από 3 600 kg, με κινη

τήρα εκρήξεως κυλινδρισμού κάτω 
από 2 900 cm' 

2. Άλλα: 
ex ββ) Άλλα: 

— Με τέσσερεις κινητήριους τροχούς. 
με, απόσταση από το έδαφος με
γαλύτερη από 205 mm, με απόβαρο 
περισσότερο, από 1 350 kg και λιγό

τερο από Ι 900 kg, με συνολικό μει
κτό βάρος Ι 950 kg ή περισσότερα 
και λιγότερο από 3 600 kg, με κινη

τήρα εκρήξεως κυλινδρισμού πάνω 
από Ι 560 cm' και κάτω από 2 900 
cm

1 ή με κινητήρα εσωτερικής καύ
σης κυλινδρισμού πάνω από Ι 980 
cm

1 και κάτω από 2 500 cm
1 

Μέρη, ξεχωριστά τεμάχια και εξαρτήματα αυτοκινήτων οχημά
των των κλάσεων 87.01 μέχρι και 87.03: 

Β. Άλλα: 
ex 11. Μη κατονομαζόμενα: 

— Έμβολα και οδηγοί για απορροφητήρες, κρα

δασμών, που έχουν κατασκευαστεί με περίτηξη 
— Μέρη και ξεχωριστά τεμάχια, που έχουν κατα

σκευαστεί με περίτηξη, εκτός από τα μέρη και 
. τα τεμάχια του αμαξώματος τα πλήρη κιβώτια 

ταχυτήτων, τα πλήρη οπίσθια διαφορικά, τους 
τροχούς, τα μέρη και τα εξαρτήματα των τρο
χών, τους φέροντες άξονες και προσαρμοσμένες 
επενδύσεις τριβής, με υποστήριγμα, για δισκό
φρενα 

— Αντίβαρα για τη ζυγοστάθμιση των τροχών 

Δασμοί 
Ράόης 
<*) 

20 

20 

20 

20 

20 
20 
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Κ λάθη 
του Κοινού 

Δασμολογίου 

87.12 

ex 90.17 

90.28 

Περιγραφή των εμπορευμάτων 

Μέρη, ξεχωριστά τεμάχια και εξαρτήματα των οχημάτων των 
κλάσεων 87.09 μέχρι και 87.11: 
ex Β. Αλλα: 

— Οδοντωτοί τροχοί, που έχουν κατασκευαστεί με 
περίτηξη 

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική και την κτηνιατρική, οτα οποία περιλαμβάνονται 
και οι συσκευές ηλεκτροθεραπείας και οι συσκευές για διάφορες 
οπτικές δοκιμασίες (τεστ): 
— Ιύριγγες από τεχνητές πλαστικές ύλες 

Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα και συσκεύς μέτρησης, επα
λήθευσης, ελέγχου, ρύθμισης ή ανάλυσης: 
Α. Ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές: 

11. Αλλα: 
ex β) Αλλα: 

— Ρυθμιστές 
— Όργανα ελέγχου και ρύθμισης που χρησιμο

ποιούνται σε βιομηχανικά συστήματα παρα
γωγής, διανομής και χρησιμοποίησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Β. Αλλα: 
ex II. Μη κατονομαζόμενα: 

— Ρυθμιστές 

Δασμοί 
βάοη; 

<
r
o) 

20 

20 

20 

20 

20 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Πίνακας προ3λεπάμενος στο άρθρο 16 παράγραφος 2 

Κλάση 
του κοινού 

δασμολογίου 

17.04 

21.03 

22.08 

24.02 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Ζαχαρώδη παρασκευάσματα χωρίς κακάο: 

Α. Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά ^άρος περισσότερο του 10?· 
ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 

Αλεύρι αχό σινάπι και μουατάρδα παρασκευασμένη: 

Α. Αλεύρι αχό σινάπι 

Β. Μσυστάοδα παρασκευασμένη 

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, που έχει αλκοολικό τίτλο 80 % vol και πάνω. 
Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη, οποιουδήποτε αλκοολοκού τίτλου: 

Β. Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, που έχει αλκοολικό τίτλο 80% vol και πάνω, 
σε δοχεία που περιέχουν: 
— 2 λίτρα ή λιγότερο 

— Πάνω από 2 λίτρα 

Καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού 
(σερμπέτια): -

Α. Τσιγάρα 

ex Β. Πούρα και πουρόκια: 
— Περίβλημα από καπνό 

ex Γ. Καπνός για κάπνισμα: 
— Κομμένος καπνός 

ex Δ. Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (Ubacco): 
— Κομμένος καπνός 

ex Ε. Αλλα, στα οποία περιλαμβάνεται ο συσσωματωμένος καπνός με τη μορφή 
φύλλων: 
— Κομμένος καπνός 

Δασμοί (Era kg) 
Ταμμευτικό 

στοιχείο 

5 esc/kg 

1 3 % 

1 3 % 

280 esc. 
ανά hi 

καθαρής 
αλκοόλης 

214 esc. 
ανά hi 

καθαρής 
αλκοόλης 

180 esc/kg 

200 esc/kg 

170 esc/kg 

170 esc/kg 

170 esc/kg 

Προστατευτικό 
στοιχείο 

12 esc/kg 

2 2 % 

2 2 % 

2 190 esc. 
ανά hi 

καθαρή; 
αλκοόλης 
2 236 esc. 

ανά hi 
καθαρή; 

αλκοόλης 

ατελώς 

ατελώς 

ατελώς 

ατελώς 

ατελώς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

Πίνακας που προβλέπεται στο άρθρο 18 . 

k Κύΐόη 
.foy_ κοινού, 
«•όμόλογίοϋ 

17.04 

Περίτρανη ΐμκοραιμάτων 

Ζαχαρώδη παρασκευάσματα χωρίς κακάο: 

Β: Τσίχλες του είδους chewing gum. περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία 
χερίλάμβάνεται και το ίμβέρτοχόιημενο ζάχαρο χου μετριέται σε ζαχαρόζη): 

Ι. Κατώτερης του 60 V» 

11. 'ίσης ή ανώτερη; του 60 *k 

■ Γ. Παρασκεύασμα μέ την ονομασία «άσπρη σοκολάτα» 

Δ. 'Αλλο: 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες χου 
προέρχονται αχό το γάλα: 

α) Που δεν περιέχουν ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του S Ή ζαχαρόζη (οτην 
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτόποιημένο ζάχαρο που μετριέται αε ζαχαρόζη) 

β) Περιεκτικότητας κατά βάρος οε ζαχαρόζη (οτην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοχοίήμένο ζάχαρο που μετριέται αέ ζαχαρόζη): 

1. Ίσης ή ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 30 * 

2. Ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης του 40 % 

3. Ίσης ή ανώτερης του 40 % και κατώτερης του 30 * : 

άα) Που δεν περιέχουν άμυλα κάβε είδους 

ββ) Αλλα 

4. Ίσης η ανώτερης του 50 * και κατώτερης τον 60 % 

5. 'ίσης ή ανώτερης του 60 % και κατώτερης του 70 % 

6. Ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης τον Μ % 

7. Ίσης η ανώτερης τον Μ % και κατώτερης τον 90 % 

8. Ίσης ή ανώτερης τον 90 * 

Π. Μη κατονομαζόμενα: 

α) Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο τον 5 * ζαχαρόζη (στην οχοία 
χερίλάμβάνεται και το ιμβερτοχοτημένο ζάχαρο χου μετριέται κ ζαχαρόζη) 

Β) Περιεκτικότητας κατά βάρος « ζαχαρόζη (στην οποία χερίλάμβάνεται και το ιμΒερ

τοχοιημένο ζάχαρο «ου μετριέται σε ζαχαρόζη): 

Δοομοι βάοης 
(οταθερα οτοιχείο) 

(%) 

80,43 
79,33 

79,09 

82,24 

87,26 
78,35 

84; 21 
81,73 
69,63 
76,92 
86,37 
68,25 
92,36 

60,05 
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Κλήση 
του κοινού 

•αομολβτίου 

17.04 
(owtxaaj 

19.08 

Περίτρανη ιμιοραιμάταν 

Δ. 11.0) Ι. Ίσης ή ανώτερης του 5 9b και κατώτερης toy 30 % 

2. Ίσης ή ανώτερης του 30 9· και κατώτερης τον 30 9b 

3. Ίσης ή ανώτερης του 50 9· και κατώτερης του 70 9> 

4. Ίσης ή ανώτερης του 70 9b 

Προϊόντα της εκλεκτής αρτοποιίας, της ζαχαροηΧαρτικής και της μηακοτοκοϋας, έστω και με 
προοθήκη κακάου οε οποιοδήποτε αναλογία: 

Α. Παρασκευάσματα με την ονομασία «νωμΐ )με καρυκεύματα», περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
ζαχαρόζή (οτην οποία περιλαμβάνεται και το" ιμβέρτόποιημέγο 'ζάχαρο που' μετριέται οε 
ζαχάρόζη): 

!. Κατώτερης του 30 % 

II. Ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης του 50 9b 

III. Ισης ή ανώτερης του 50 9» 

Β. Λίλα: 

Ι. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 5 9b άμυλα κάβε είδους 
περιεκτικότητα; κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία'περιλαμβάνεται και το ιμβιρτοποι

ημένο ζάχαρο που μετριέται οε ςοχαρόζη):' 

α) Κατώτερης του 70 % 

0) Ίσης ή ανώτερης του 70 9b 

II. Περιεκτικότητας κατά βάρος οε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 9» και 
κατώτερης του 32 %: 

α) Που 6ev περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του S * ζαχαρόζη (οτην οποία 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιήμένο ζάχαρο πού μετριέται σε ζαχαροζη): 

β) Περιεκτικότητας κατά βάρος οε ζοχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερ

τοποιήμένο ζάχαρο που μετράται
; οε ζαχαρόζη) ίσης *. ανώτερης του S 9»'και 

κατώτερης του 30 %'■ ■ · " * * ■ · ■ · " ■ ■ ■ 

1. Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές Ολες που 
προέρχονται από το γάλα 

2. Αλλα 

Αοσμοι βάσης 
(σταθίρά στοιχεία) 

71,11 
72,69 
64,0? 
69,80 

8???5 
81,87 

77,11 

7?,f*> 

70, ?7 

88, ?6 

81,02 
6??82 
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KXtcm 
tot κοινού 

(•Ομολοτίαυ 

I9.M 
(avvixuaj 

Περίτρανη ni«opmi»wv 

Β. II τ) Περιεκτικότητας κατά (ορός σε ζαχαροζη (στην οκοϊα κεριλαμβόνεται και το ιμβερ

τοκοιημενο ζάχαρο «ου μετριέται ec ζαχαροζη) ίοης ή ανώτερης του 30 % και 
κατώτερης τον 40 %: 

Ι. Που δεν κεριεχουν ή κεριεχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.S % λιχαρες Ολες «ου 
κροερχονται a no το γάλο 

2. Άλλα 

6) Περιεκτικότητας κατά βάρος <·ε ζαχαροζη (στην oxota κεριλαμβόνεται και το ιμβερ

τοκοιημενο ζάχαρο χου μετριέται οε ζ»χ<·ρόζη) ίσης ή ανώτερης του 40 %: 

Ι. Που δεν περιέχουν ή κεριίχουν κατά βάρος λιγότερο TOJ 1.3 * λιχαρες ύλες κου 
κροερχονται ακό το γάλα 

2. Άλλα 

III. Περιεκτικότητας κατά βάρος οε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 32 % και 
κατώτερης του 50 ■%: 

α) Που δεν κεριεχουν ή κεριίχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % ζαχαροζη (στην οκοϊα 
κεριλαμβόνεται και το ιμβερτοκοιημένο ζάχαρο κου μετριέται σε ζαχαροζη): 

1. Που δεν κεριεχουν ή κεριεχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,3 % λικαρες ύλες κου 
κροερχονται ακό το γάλα 

2. A U a 

β) Περιεκτικότητας κατά βάρος ιε ζαχαροζη (οτην οκοϊα κεριλαμβόνεται και το ιμβερ

τοκοιημενο ζάχαρο κου μετριέται οε ζαχαροζη) ίσης ή ανώτερης του 3 % και 
κατώτερης του 20 %: 

Ι. Που δεν κεριεχουν ή κεριεχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.3 % λιχαρες ύλες κου 
κροερχονται ακό το γάλα 

2. Άλλα 

γ) Περιεκτικότητας κατά βάρος οε ζαχαροζη (στην οκοϊα κεριλαμβόνεται και το ιμβερ

τοκοιημενο ζάχαρο κου μετριέται σε ζαχαροζη) ίσης ή ανώτερης του 20 %: 

1. Που δεν κεριεχουν ή κεριεχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,3 % λιχαρες ύλες κου 
κροερχονται ακό το γάλα 

2. Άλλα 

IV. Περιεκτικότητας κατά βάρος οε Αμυλα χάθε είδους Ισης ή ανώτερης του 30 * και 
κατώτερης του 63 %: 

α) Που δεν κεριεχουν ή περιέχον* κατά βάρος λιγότερο του 3 % ζαχαροζη (στην oxota 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτ ιχοαιμένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαροζη): 

Ι. Π ο υ φ ν περιέχουν ή περι»χουν «eta βάρος λιγότερο του 1,3 % λιχαρες ύλες που 
κροερχονται από to γάλα 

2. Άλλα 

Δασμοί βάσης 
(σταθερά στοιχεία) 

79,45 

68,26 

77,09 
65,89 

73,78 

47,93 

79,45 
68,86 

75,73 
67,68 

74,64 

65,52 
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Κλίση 
του κοινού 

■οοκολογίον 

19.08 

21.02 

Μ 19 

Πιριγρανή umopawotkiv 

Β. IV. β) Περιεκτικότητος κατά βάρος ot ζαχαρόζη (οτην οχοια περιλαμβάνεται και το ιμβερ

TOKOinutvo ζάχαρο χου μετριέται at ζαχαρόζη) ίοης ή ανώτερης του J * : 

1. Που δεν χεριέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,3 % λιπαρές ύλες που 
προέρχονται αχό το ταλο 

2. Αλλα 

V. Περιεκτικότητας κατά βάρος οχ άμυλα κάβε είδους ίσης ή ανώτερης του 6S Ή: 

α) Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του S % ζαχαρόζη (στην οποία 
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται u ζαχαρόζη) 

" β) Άλλα 

Εκχυλίσματα ή συμπυκνωμένα αχοστάγματα καφέ. τσαγιού ή ματέ και χαραοκευάσματα με 
βάση τα εκχυλίσματα ή τα αχοστάγματα αυτά. Κιχώριο (ραδίκι) καβουρντισμένο και άλλα 
καβουρντισμένα υχοκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα τους: 

Γ. Κιχώριο καβουρντισμένο Και άλλα καβουρντισμένα υχοκατάστατα του καφέ: 

II. Αλλα 

Δ. Εκχυλίσματα καβουρντισμένου κτχωρίου και άλλων καβουρντισμένων υποκατάστατων του 
καφέ: 

II. Άλλα 

Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών βιομηχανιών ή των συναφών βιομηχανιών 
(στα οχοια χεριλαμβάνονται και εκείνα χου αποτελούνται αχό μείγματα φυσικών προϊόντων), χου 
δεν κατονομάζονται ή δεν χεριλαμβάνονται αλλού. Υπολειμματικά προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών ή των συναφών βιομηχανιών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται 
αλλού: 

Τ. DγλυκΊτόλη (σορβιτόλη), άλλη αχό αυτή χου αναφέρεται στη διάκριση 29.04 Γ III: 

Ι. Σε υδατικό διάλυμα: 

ο) Που περιέχει ομαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 ■» κατά βάρος, η οποία 
υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε Dγλυκιτόλη 

β) Άλλη: 

II. Άλλη: 

α) Που περιέχει ομαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή Ιση του 2 % κατά βάρος, η οποία 
υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του α* όγλυκιτόλη 

β) Λοιπή 

Δαομοί βάσης 
(αταβερά στοιχεία) 

73,76 
62,38 

71,60 
71,71. 

19,00 

27,52 

12,00 
9,00 

12,00 
9,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 21 παράγραφος 1 

Κλάση χου κοινού 
δασμολογίου 

12.08 

20.06 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Ρίζες κιχώριρυ (ραδικιρύ), νωπές ή αποξεραμένες, έστω και 
κομμένες, μη καβουρντισμένες. Χαρούπια νωπά ή'ξερά, έστω 
και σπασμένα ή σε σκόνη. Κουκούτσια καρπών και φυτικά προ
ϊόντα που χρησιμεύουν κυρίως για τη (διατροφή του ανθρώπου, 
που δεγ κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού : 
Β. Χαρούπια 
Γ. Χαρρυπάσπρρος 
Καρποί και φρούτα αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με 
ή χωρίς προσθήκη ζάχσρηζ ή αλκοόλης : 
Β. άλλα : 

II. χωρίς προσθήκη αλκοόλης : 
α) με προσθήκη ζάχαρης* σε άμεσες συσκευασίες καθα

ρού περιεχομένου πάνω από' ϊ Kg : 
2. Φέτες φραπών και γκρέιπφρρυτ 

ex: 8. άλλοι καρποί και φρούτα : 
r Γκρέιπτφρουτ 

ex 9. Μείγματα καρπών και Φρούτων : 
 Φρουτοσαλάτες 

β) ||ε προρθήκη $Sxqpn£, σε άμεσες συσκευασίες καβα
ρρύ περιεχομένου' 1 jig ή λιγότερο : 

2. Φέτες Φραπών και γκρέιπφρουτ 
ex 8. άλλοι καρποί και Φρούτα : 

τ Γκρέιπφρρυτ 
ex 9. Μείγματα καρπών και φρούτων 

'- φρουτοσαλάτες 
γ) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθα

ρού περιεχομένου : 
1. 4,5 kg ή περισσότερο : 

ex δδ) άλλα φρούτα : 
 Γκρέιπφρρΰτ 
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Κλάση 
του κοινού 
δασμολογίου 

20.06 
(συνέχεια) 

20.07 

Περιγραφή των εμπορευμάτων 

2. λιγότερο από 4,5 kg 

ex 33) άλλα φρούτα και μείγματα φρούτων : 
- Γκρέιπ-φρουτ 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμ3άνεται και ο μούστος 
σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, 
χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης : 

Α. Πυκνότητας ανώτερης του 1,33 g/cm
3 σε 20°C : 

I I I . άλλοι : 
ex α) αξίας ανώτερης των 30 ECU τα 100 kg 

καθαρού βάρους : 
- φραπών και γκρέιπ-φρουτ 

ex 3) μη κατονομαζόμενοι : 
- φραπών και γκρέιπ-φρουτ 

Β. Πυκνότητας ίσης ή κατώτερης'του 1,33 g/cm
3 σε 20°C : 

I I . άλλα : 
α) αξίας ανώτερης των 30 ECU τα 100 kg καθαρού 

βάρους : 

2. φραπών και γκρέιπ-φρουτ 

3) αξίας ίσης ή κατώτερης των 30 ECU τα 100 kg 
καθαρού βάρους : 
2. φραπών και γκρέιπ-φρουτ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

Κλααη 
του κοινού 

δασολογίου 

07.01 

08.02 

22.05 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

λαχανικά και φυτά βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη : 
Μ. Ντομάτες : 

ex Ι . από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 ΜαΤου : 
  από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου 

Εϋ*ερι&οει5ή. νωχά ή ιερά: 
Α. Πορτοκάλια: 

Ι. Πορτοκάλια γλυκά, νωχά: 
α) Αχό Ι Αχριλίου μέχρι 30 Αχριλίου 
β) Από Ι μέχρι 15 Μα'ιου 

ex τ) Ann It Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου: 
— Από 16 Μαίου μέχρι 31 Αυγούστου 

ex 5) Αχό 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου: 
— Αχό Ι Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 

Β. Μανταρίνια, οτα οκοία κεριλαμβάνονται και τα tangerines και latsumas. Ctttnentines, 
«ilkinp και άλλα «αρόμοια υβρίδια εοκεριδοειοων: 
ex II. Αλλα: 

— Μανταρίνια, οτα οκοία χεριλαμβά* ονται και τα tangerines και S a t S U n a S , 
νωπά, απο 1 Νοεμβρύου μέχρυ 31 Καοτύο" 

ΒΧΓ. Λεμο'νι,α, νωπά : 
— Αχό Ι Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 

Κρασιά αχό νιαχά σταφύλια. Μούοτος ακό νωχά σταφύλια του οκοϊου ή ζύμωση έχο 
ανασταλεί με την χροσθήκη αλκοόλης, (οτον οχοίο χεριλαμβάνονται και τα μιοτέλια): 

Γ. AUa: 

II Που έχουν αχοκτημένο αλκοολικό τίτλο χάνω αχό 1 3 * vol και όχι χάνω αχό 15 % 
vol 
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ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 

Η Κοινότητα δηλώνει ότι αν μετά την 1η Ιανουαρίου 1985 και πριν από την 
προσχώρηση στην Κοινότητα του Βασιλείου της Ισπανίας η Ισπανία εφαρμόσει 
μείωση των δασμών έναντι της Κοινότητας, οι μειωμένοι αυτοί δασμοί θα 
θεωρηθούν ως οι δασμοί βάσης που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1. 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΚΑΙ 19 

Η Κοινότητα δηλώνει ότι το καθεστώς της μείωσης των τελωνειακών δασμών που 
εφαρμόζουν το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία για τα 
προϊόντα καταγωγής Κύπρου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας λαμβάνει υπόψη τις 
διατάζεις για τη μείωση των δασμών του πρωτοκόλλου για την Τελωνειακή 
Ενωση, που μονογραφήθηκε στις 22 Μαίου 1987. 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ 

Ως υπήκοοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θεωρούνται όλοι οι 
Γερμανοί κατά την έννοια του θεμελιώδους νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Το πρωτόκολλο ισχύει επίσης στο Land του Βερολίνου, εφόσον η Κυβέρνηση της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν προβεί σε αντίθετη δήλωση προς 
τα συμβαλλόμενα μέρη εντός τριών μηνών από της ενάρξεως ισχύος του 
πρωτοκόλλου. 
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Por el Consejo de. las Ccmunidades Europeas, 
For Radet for De europaeiske Fallesskaber, 
Fiir den Rat der EuropSischen Gemeinschaften, 
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
For the Council of the European Communities, 
Pour le Conseil des Communaut^s europeennes., 
Per il Consiglio delle Comunitt Europee, 
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, 
Pelo Conselho das Comunidades Europeias, 

c cl· 7 r>«?' 

Por el Gobierno de la RepGblica de Chipre, 
For regeringen for republikken Cypern, 
Fiir diei Regierung der Republik Zypern, 
Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημρκρατ£ας, 
For the Government of the Republic of Cyprus, 
Pour le Gouvernement de la Republique de phypre, 
Per il Governo della Rjepubblica de Cipro, 
Voor de Regering van de Republiek Cyprus, 
Pelo Governo d^ Republica de Chipre/ 


