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ΘΔΜΑ:  «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε 

παξαζηηνθηφλα  πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε 

             δψα».  

 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα, θαη ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ ηφζν απφ ηεισλεηαθέο 

θαη θνξνινγηθέο αξρέο φζν θαη απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο,  ζαο γλσξίδνπκε ηα 

αθφινπζα, κε ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ θαζψο θαη 

ηνπ Ν. 2859/00 (Κψδηθαο ΦΠΑ) γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα: 

 

Α. Γενικέρ παπαηηπήζειρ υρ ππορ ηον εθαπμοζψμενο ζςνηελεζηή Φ.Π.Α. και ηη 

δαζμολογική καηάηαξη: 

 

1.  Σχκθσλα κε ην άξζξν 98 ηεο νδεγίαο 2006/112 ηνπ Σπκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε 

ην θνηλφ ζχζηεκα ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο», αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε Σπλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία γηα λα νξηνζεηνχλ επαθξηβψο 

ηελ νηθεία θαηεγνξία ησλ αγαζψλ γηα ηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη κεησκέλνη 

ζπληειεζηέο θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο. 

 

2.  Οη δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο ΦΠΑ ελζσκαηψλνληαη ζην εζληθφ καο 

δίθαην  κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ λ. 2859/00 

«Κψδηθαο ΦΠΑ» ζην νπνίν ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε κεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ πξνζδηνξίδνληαη πέξαλ ηεο πεξηγξαθήο ηνπο θαη κε ηελ  

αληίζηνηρε Γαζκνινγηθή θιάζε (ΓΚ) ηνπ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. 

 

3.  Σπλεπψο κε ηελ ρξήζε ηεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο θαζίζηαηαη ζαθήο ε 

βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ ππαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζε 
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κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη δηαζθαιίδεη νκνηφκνξθε εθαξκνγή 

ζπληειεζηψλ ΦΠΑ απφ θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο θαη  ειεγθηηθέο αξρέο 

θαζψο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο  

Δπλφεην είλαη κε βάζε ηα αλσηέξσ φηη νη ζρεηηθέο κε ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ 

δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί ΦΠΑ 

(λ.2859/00)  θαη ηεο Σπλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία θαη φρη κε βάζε άιιεο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. θψδηθα ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ). 

 

4.  Δηδηθφηεξα ζαο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α)  « Κχξσζε Κψδηθα ΦΠΑ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, ν ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ  (23%) 

ζηε θνξνινγεηέα αμία. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, ηνπ λφκνπ απηνχ ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ νξίδεηαη ζε 

δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%).  

Γηα ηα αγαζά γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, ν 

ζπληειεζηήο θφξνπ νξίδεηαη ζε έμη ηνηο εθαηφ (6%). 

 

Β. Ωρ ππορ ηην δαζμολογική καηάηαξη: 

 

1. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη αποκλειζηικά κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κνηλφ 

Γαζκνιφγην ηεο Δπξ. Έλσζεο [Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 2658/87, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ αξηζκ. 1754/2015 (Σπλδπαζκέλε 

Ολνκαηνινγία - Σ.Ο.) γηα ην έηνο 2016], ηνπο Γεληθνχο Καλφλεο εξκελείαο 

απηνχ θαζψο θαη κε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηψζεηο ηεο Σπλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο (Σ.Ο.) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τεισλείσλ. 

Γεληθά, ηα πξντφληα θαηαηάζζνληαη ζην Γαζκνιφγην ζχκθσλα κε ηα 

σαπακηηπιζηικά πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ψσι ζχκθσλα κε ηελ ρξήζε ηνπο. 

 

2. Σπλεπψο, γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηηθή θαη λνκηθά δεζκεπηηθή αμία ε πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε 

πξντφληνο ζηελ ππφινηπε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πιελ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο), αιιά νχηε θαη ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ησλ Κξαηψλ Μειψλ (π.ρ. λνκνζεζία ΔΟΦ θ.ιπ.). 

 

3. Σε φ, ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηα παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

παξαζίησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα, 

απηά κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ην κείμενο ησλ θιάζεσλ 

θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ ηκεκάησλ ή ησλ Κεθαιαίσλ ηεο Σ.Ο, κε βάζε ηα 

αλαθεξφκελα ζηον Γενικψ Δπμηνεςηικψ Κανψνα 1 ηεο Σ.Ο.   

Δπνκέλσο, κε βάζε ην Γεληθφ Καλφλα 1, ιακβάλεηαη θαη’ αξρήλ ππφςε ηο 

κείμενο ηεο Γ.Κ. 3808, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηελ ελ ιφγσ θιάζε 

θαηαηάζζνληαη ηα αθφινπζα πξντφληα: 

- εληνκνθηφλα, 

- πνληηθνθάξκαθα, 

- κπθεηνθηφλα, 

- δηδαληνθηφλα, 

- αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, 

- απνιπκαληηθά, θαζψο θαη 

- παξφκνηα πξντφληα κε ηα παξαπάλσ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξνπζηάδνληαη κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 
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- ζε κνξθέο ή ζπζθεπαζίεο γηα ηε ιηαληθή πψιεζε, ή 

- σο παξαζθεπάζκαηα, ή 

- κε κνξθή εηδψλ φπσο ηαηλίεο, θηηίιηα, ζεηαθνθέξηα θαη κπγνθηφλν 

ραξηί. 

Καηά ζπλέπεηα, ψλα ηα πξναλαθεξφκελα πξντφληα πνπ θαηνλνκάδνληαη ξεηά 

ζην θείκελν ηεο Γ.Κ. 3808 ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, πξέπεη λα 

θαηαηάζζνληαη ζε κάθε πεπίπηυζη ζηελ θιάζε απηή θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

αποκλείονηαι απφ ηελ θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 3004 ή 3003 σο θάξκαθα γηα 

ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ. 

 

4. Σχκθσλα, εμάιινπ, κε ηηο Δπεξηγημαηικέρ ημειϊζειρ ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ 

Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τεισλείσλ γηα ηε Γ.Κ. 3808,  ε ελ 

ιφγσ θιάζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ:  

- Πξντφληα γηα ηελ καηαπολέμηζη ηυν τωλλυν και ηυν τειπϊν κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο είλαη ν έιεγρνο ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ν ςεθαζκφο 

ρεκηθψλ νπζηψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ρεκηθά πνπ πξνθαινχλ ζηείξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο, απσζεηηθέο νπζίεο ή νπζίεο πνπ ηα πξνζειθχνπλ ζε 

δειεηεξηαζκέλα δνιψκαηα, θιπ.  

- Παπαζιηοκηψνα πξντφληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθάξεσλ θαη ησλ 

ηζηκπνπξηψλ.  

 

5. Δπηπιένλ, έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δ.Δπηηξνπή νη αθφινπζνη θαλνληζκνί 

θαηάηαμεο γηα παξαζηηνθηφλα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα: 

 

- Σχκθσλα κε ηνλ κανονιζμψ απιθ. 2147/2001 ηεο Δ.Δπηηξνπήο (Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., L), ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Με ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, παξαζθεχαζµα ζε µνξθή δηαιχµαηνο 

ζπζθεπαζµέλν γηα ηε ιηαληθή πψιεζε ζε δνρεία ςεθαζµνχ ππφ πίεζε 

πνπ πεπιέσει ενηοµοκηψνα καηά ηηρ τείπαρ και ηηρ κψνιδαρ, θαη ην 

νπνίν ςεθάδεηαη ζε ζηεγλά µαιιηά θαη ζην δέξµα ηεο θεθαιήο πξηλ 

απφ ηε ρξήζε παξαζθεπαζµάησλ γηα ην ινχζηµν ηνπ θεθαιηνχ 

(ζακπνπάλ), θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 3808 ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ 

(θσδηθφο Σ.Ο. 3808 91 90).  

 Σχκθσλα κε ηελ αιηιολογία ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, ην 

παξαζθεχαζµα δελ πξννξίδεηαη γηα ζεξαπεπηηθή ή πξνθπιαθηηθή 

ρξήζε, ζχµθσλα µε ηελ έλλνηα ηεο θιάζεο 3004. Καηά ζπλέπεηα 

αποκλείεηαι απφ ηελ θαηάηαμε ζηελ ελ ιφγσ θιάζε σο θάξκαθν γηα 

ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ. 

 

- Σχκθσλα κε ηνλ κανονιζμψ απιθ. 455/2007 ηεο Δ.Δπηηξνπήο (Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., L109/25-4-2007), ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Με ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, παπαζιηοκηψνα παπαζκεςάζμαηα 

ζπζθεπαζκέλα ζε δνζνκεηξηθά θηαιίδηα ή ζε αεξφιπκα (ςεθαζηήξα), 

πνπ πεξηέρνπλ νπζία κε εληνκνθηφλν θαη αθαξενθηφλν δξάζε γηα ηελ 

καηαπολέμηζη παπαζίηυν φπσο νη ςχιινη, ηα ηζηκπνχξηα θαη νη 

ςείξεο, θαη πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε ζκωλοςρ και γάηερ, 

θαηαηάζζνληαη ζηελ θιάζε 3808 ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ (θσδηθφο 

Σ.Ο. 3808 91 90).  

 Σχκθσλα κε ηελ αιηιολογία ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, ηα πξντφληα 

απηά αποκλείονηαι απφ ηελ Γ.Κ. 3004 σο θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή 
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ησλ δψσλ, θαζψο δελ έρνπλ ζεξαπεπηηθή ή πξνθπιαθηηθή δξάζε θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο θιάζεο απηήο. 

 

- Υπελζπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο Δ.Δ., 

νη πξναλαθεξφκελνη θαλνληζκνί θαηάηαμεο, φπσο άιισζηε θαη ψλοι νη 

θαλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο Δ.Δ.,  είλαη δεζμεςηικοί σο πξνο φια ηα κέξε ηνπο θαη ιζσωοςν άμεζα 

ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

- Τέινο επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δ.Δ. (Γ.Δ.Δ) αξηζ. C-130/2002 (Υπφζεζε Krings), νη θαλνληζκνί 

θαηάηαμεο δελ εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ην 

νπνίν πεξηγξάθνπλ, αιιά έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πξντφληα ανάλογα κε 

απηφ. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην πεδίν εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ 

θαλνληζκνχ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ε αιηιολογία ηνπ 

(βι. ζθέςεηο 33 θαη 35 ηεο πξναλαθεξφκελεο Απφθαζεο). 

 

6. ςμπεπαζμαηικά:  

 

- Απφ ην πιέγκα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, πξνθχπηεη ζαθψο φηη ηα 

παπαζιηοκηψνα πποφψνηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αθάξεσλ φπσο είλαη νη 

ςχιινη, ηα ηζηκπνχξηα, νη ςείξεο θιπ., πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα απφ ηηο 

κνξθέο πνπ θαηνλνκάδνληαη ζην θείκελν ηεο Γ.Κ. 3808 (βι. ζεκείν Β.3 

αλσηέξσ), θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε ανθπϊποςρ 

ή ζε ζϊα, θαηαηάζζνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ θιάζε 3808 ηνπ 

Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ θαη φρη ζηελ Γ.Κ. 3004 ή ηελ Γ.Κ. 3003.   

 

- Τέινο, αλαθνξηθά κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε παξαζηηνθηφλσλ 

πξντφλησλ γηα αλζξψπνπο ή δψα, άλλυν απφ απηψλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, φπσο είλαη ηδίσο απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλάισζε απφ ην ζηφκα ή πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ελέζηκε κνξθή, ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πποχποθέζειρ ηνπ Κνηλνχ 

Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ππαγσγήο ηνπο ή κε ζηελ 

θιάζε 3004, σο θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ.  

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζυπεςηικά θαη είλαη 

ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο: 

 Τν πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ή πξφιεςε 

αζζελεηψλ θαη παζήζεσλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλε δπαζηική οςζία (ή 

πεξηζζφηεξεο). 

 Γξαζηηθή νπζία ζεκαίλεη κηα σημικϊρ καθοπιζμένη νπζία, κηα 

ρεκηθψο θαζνξηζκέλε νκάδα νπζηψλ (π.ρ. αιθαινεηδή, πνιπθαηλφιεο, 

αλζνθπάλεο) ή έλα θπηηθφ εθρχιηζκα. Απηέο νη δξαζηηθέο νπζίεο 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαπμακεςηικέρ ιδιψηηηερ γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ 

ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ, αδηαζεζηψλ ή ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αλαγλψξηζε ή κε κηαο αζζέλεηαο ζε λνκνζέηεκα ηεο 

Έλσζεο, άιιν απφ απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάηαμε ζην Κνηλφ 

Γαζκνιφγην ηεο Δ.Δ., δεν έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ θαηάηαμε 

ελφο πξντφληνο ζηελ θιάζε 3004 ηνπ Γαζκνινγίνπ (βι. ΓΔΔ, απφθ. C-

267/13, ζθέςε αξηζ. 24). 
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Γ. Όζον αθοπά ηον ζςνηελεζηή θψπος πποζηιθέμενηρ αξίαρ, Φ.Π.Α.: 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ εθαξκνζηέν ζπληειεζηή ΦΠΑ γηα ηα παξαζηηνθηφλα πξντφληα 

εμσηεξηθήο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ  αθάξεσλ ζηα 

δψα θαη ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εμέηαζεο ζην παξφλ έγγξαθν, 

ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ 

λ.2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», εθφζνλ ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ ηα ελ ιφγσ πξντφληα  θαηαηάζζνληαη ζηε δαζμολογική  κλάζη 

3808,  ο ζςνηελεζηήρ Φ.Π.Α. πος εθαπμψζεηαι  είναι   εικοζιηπία ηοιρ 

εκαηψ (23%).  

 

Γ. Παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηε 

δαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ην εθαξκνδφκελν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ησλ 

παξαζηηνθηφλσλ πξντφλησλ γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

 Οη αξκφδηεο Τεισλεηαθέο θαη Φνξνινγηθέο Αξρέο θαζψο θαη νη αξκφδηεο Διεγθηηθέο 

Αξρέο, ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, παξαθαινχληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο 

ηα δηαιακβαλφκελα ζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε δηεμαγσγή εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο δαζκνινγηθήο 

θαηάηαμεο θαη ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηα ελ ιφγσ είδε. 

 

           

 

                                                                Η  ΓΔΝΙΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

                                                                                ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  &  Δ.Φ.Κ. 

 

                                                                                       ΔΙΡ.ΓΙΑΛΟΤΡΗ 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Ο/Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ /Η                                                 

      ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

    1. Τεισλεία Α΄ θαη Β΄ Τάμεο 

               2. Γ.Ο.Υ. 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 

2. ΔΛ.Υ.Τ Αηηηθήο θαη  Θεζ/λίθεο 

3. Σ.Γ.Ο.Δ  - Κεληξηθή Υπεξεζία θαη Πεξηθ/θέο Γ/λζεηο ηνπ  

4. Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ, Αζήλα – Θεζ/λίθε 

5. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Αζήλα  - Θεζ/λίθε 
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6. Υπεξεζία Δξεπλψλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 
7. Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο – Γ/λζε Σρεδηαζκνχ, Υπνζηήξημεο 

Δξγαζηεξίσλ & Φεκηθνηερληθήο Γαζκνινγίνπ (Αλ. Τζφρα 16, 115 21 

Αζήλα) 

8. Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη 

Θεζζαινλίθεο) 

9. Δπαγγεικαηηθά θαη Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη 

Θεζζαινλίθεο) 

10. Σχλδεζκνο Διιήλσλ Βηνκεράλσλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 Αζήλα) 

11. Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Μεηξνπφιεσο 42, 10563 

Αζήλα) 

12. Σχλδεζκνο Βηνκεράλσλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε) 

13. Σχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 Θεζ/λίθε)  
14. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο Σχιινγνο, Πεηξαηψο 134 & Αγαζεκέξνπ, 11854 

Αζήλα 
15. Υπ. Υγείαο, Γ/λζε Φαξκάθσλ θαη πξντφλησλ πγείαο, Αξηζηνηέινπο 17, 10187 

Αζήλα 
16. Σχλδεζκνο  Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ενσηξνθψλ - ΣΔΒΙΕ, (Πι. 

Μνξηρφβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε) 

17. Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ  

(Κεθηζίαο 108, Τ.Κ 11526) 

18. Α.Δ.Τ.Α 

19. Eιιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή – Τκήκα Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ –Πεηξαηψο 46 

& Δπνληηψλ – 185 10 – Πεηξαηάο 

20. Παλειιήλην Σχιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ (Λνπδνβίθνπ 1, 18531 

Πεηξαηάο) 

 

Γ.            ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ Η’ 

                  ωλλογοι Λογιζηϊν και Δκηελυνιζηϊν 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν  Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. 

4. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 

i. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο,  Τκήκα Γ’     

5.     Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τεισλεηαθψλ 

Καζεζηψησλ :   

ii. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο,  Τκήκα Α 

6.     Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο , Τκήκα Α’  

7.     Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

8.     Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 
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