
1 
 

  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

 
 

ΟΔΗΓΟ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ ΚΟΙΝΟ 

ΔΑΜΟΛΟΓΙΟ ΣΗ Ε.Ε.  

 

 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Α΄: ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΜΟΛΟΓΗΣΕΑ ΑΞΙΑ 

Ζκδοςθ 1θ ΑΘΘΝΑ,  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2018 

 
  



2 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ σελ. 3 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ σελ. 3 

ΕΙΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ σελ. 4 

ΜΕΡΟ Α΄:  ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΕ ΚΛΑΕΙ 3001, 3002 σελ. 9 

ΜΕΡΟ Β΄:  ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Ή ΣΗΝ 

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ – Δ.Κ. 3003, 3004 

σελ. 12 

ΜΕΡΟ Γ΄: ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΕ ΚΛΑΕΙ 3005, 3006 σελ. 21 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΕ ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΟΗ (ΗΔ) 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

σελ. 24 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

σελ. 26 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ: ΧΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ σελ. 30 

 

  



3 
 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 
 

υντομογραφία Επεξιγθςθ 

Γ.Κ. Γενικόσ/οί Κανόνασ/εσ 

Δ.Δ.Π. Δεςμευτικι Δαςμολογικι Πλθροφορία 

Δ.Ε.Ε. Δικαςτιριο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Δ.Κ. Δαςμολογικι Κλάςθ 

E.E. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ε.Ο.Φ. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων 

Ε.. Εναρμονιςμζνο φςτθμα 

ΕΕ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ Εναρμονιςμζνου υςτιματοσ 

ΕΟ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 

Ε.Φ.Κ. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωςθσ 
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Π.Ο.Σ. Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σελωνείων 
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Φ.Π.Α. Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 
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Σημαντική Σημείωση: 

Ο παρόν οδηγόσ ζχει ςυνταχθεί αποκλειςτικά για ςκοποφσ πληροφόρηςησ και 

διευκόλυνςησ κατά τη δαςμολογική κατάταξη οριςμζνων κατηγοριών 

φαρμακευτικών προϊόντων, και ςε καμία περίπτωςη δεν ςυνιςτά νομικό κείμενο. 

Κατά ςυνζπεια, δεν μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο επίκληςησ για την 

αιτιολόγηςη τησ ςυμπλήρωςησ τησ θζςησ 33 του ΕΔΕ. Η δαςμολογική κατάταξη 

φαρμακευτικών προϊόντων, όπωσ και όλων άλλωςτε των εμπορευμάτων, 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου τησ Ε.Ε. και τα 

ςυναφή με αυτό κείμενα, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτην ερώτηςη 1 του παρόντοσ.  
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Ε Ι  Α Γ Ω Γ Η  -  Γ Ε Ν Ι Κ Α 

 

1. Ποιο είναι τα νομικό πλαίςιο για τθ δαςμολογικι κατάταξθ 

φαρμακευτικών προϊόντων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο; 

Θ δαςμολογικι κατάταξθ φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο 

τθσ Ε.Ε., όπωσ άλλωςτε και όλων των εμπορευμάτων, γίνεται με βάςθ τισ 

ακόλουκεσ ενωςιακζσ διατάξεισ: 

- Σο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. (υνδυαςμζνθ Ονοματολογία- .Ο.) – καν. 

2658/87 του υμβουλίου, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει για κάκε 

θμερολογιακό ζτοσ. 

- Σο Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο (TARIC), το οποίο ζχει 

ενςωματωκεί ςτο εκνικό υποςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου του 

Icisnet. 

- Σισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ τθσ 

Ε.Επιτροπισ που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά 

C, και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ. Θ τελευταία ολοκλθρωμζνθ 

ζκδοςθ ζχει δθμοςιευτεί ςτο τεφχοσ C 76/4-3-2015. 

- Σισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σελωνείων 

– Π.Ο.Σ. (δεν είναι διακζςιμεσ για δθμόςια χριςθ λόγω επιβολισ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων εκ μζρουσ του Οργανιςμοφ – οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να τισ προμθκευτοφν μζςω αγοράσ από τθν 

ιςτοςελίδα του Π.Ο.Σ.) 

- Σουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Επιτροπισ για τθ δαςμολογικι κατάταξθ 

εμπορευμάτων, οι οποίοι δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ε.Ε., ςειρά L, και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ. 

- Σισ Γνωμοδοτιςεισ κατάταξθσ του Π.Ο.Σ., που δθμοςιεφονται με τον 

αρικμό αναφοράσ τουσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά C, και 

αποδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κοινοποιοφνται από τθν 

Τπθρεςία μασ. 
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- Σισ Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. (ΔΕΕ) για τθ δαςμολογικι 

κατάταξθ εμπορευμάτων, που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ε.Ε., ςειρά C, και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ. 

 

2. Μποροφν να εφαρμοςτοφν για τθ δαςμολογικι κατάταξθ φαρμακευτικών 

προϊόντων διατάξεισ εκτόσ του Κοινοφ Δαςμολογίου;  

Όχι, για τθ δαςμολογικι κατάταξθ φαρμακευτικϊν προϊόντων κάκε είδουσ 

λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα κριτιρια που ςυνδζονται με το Κοινό 

Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε., τα οποία αναφζρονται ςτθν ερϊτθςθ 1.  

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ τθσ υνδυαςμζνθσ 

Ονοματολογίασ για το Κεφάλαιο 30 του Δαςμολογίου, για τθ δαςμολογικι 

κατάταξθ των φαρμάκων δεν ζχει προςδιοριςτικι αξία θ περιγραφι ενόσ  

προϊόντοσ ωσ «φαρμάκου» ςτθν υπόλοιπθ νομοκεςία τθσ Ε.Ε. (π.χ. Οδθγία 

2001/83), ςτθν εκνικι νομοκεςία των Κρατϊν Μελϊν (π.χ. νομοκεςία και 

κατάλογοι του ΕΟΦ), ι ςε κάκε άλλθ φαρμακολογικι ςυλλογι.  

Θ ερμθνεία αυτι δόκθκε και από το Δικαςτιριο τθσ Ε.Ε. (ΔΕΕ) με τθν 

Απόφαςθ ςτθν υπόκεςθ C-700/2015, ςφμφωνα με τθν οποία τα προϊόντα 

που εμπίπτουν ςτον οριςμό του «φαρμάκου» κατά τθν Οδθγία 2001/83,  δεν 

κατατάςςονται αυτόματα ςτο Κεφάλαιο 30 του Δαςμολογίου. 

Κατά ςυνζπεια, κατά τθν εξζταςθ των κριτθρίων για τθν υπαγωγι ι μθ ενόσ 

προϊόντοσ ςτο Κεφάλαιο 30 του Δαςμολογίου, λαμβάνονται υπόψθ 

αποκλειςτικά οι όροι και προχποκζςεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου, οι οποίεσ 

πικανόν να μθν ςυμπίπτουν με τα κριτιρια που τίκενται για το 

χαρακτθριςμό των φαρμάκων και των αςκενειϊν ςτθ λοιπι ενωςιακι ι 

εκνικι νομοκεςία. 

 

3. Ποιεσ κατθγορίεσ φαρμακευτικών προϊόντων καλφπτονται ςτον παρόντα 

Οδθγό; 

Ο Οδθγόσ αυτόσ καλφπτει τισ εξισ κατθγορίεσ φαρμακευτικϊν προϊόντων: 

- Οριςμζνεσ ουςίεσ ανκρϊπινθσ ι ηωικισ προζλευςθσ, μθ αναμεμειγμζνεσ, 

που προορίηονται για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ, τθσ 

Δ.Κ. 3001 (βλ. Μζροσ Αϋ), 
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- Είδθ όπωσ το αίμα ανκρϊπων, το αίμα ηϊων για κεραπευτικζσ χριςεισ, 

οι αντιοροί, τα κλάςματα του αίματοσ, ανοςολογικά προϊόντα, εμβόλια, 

τοξίνεσ, καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν κλπ. τθσ Δ.Κ. 3002 (Μζροσ Αϋ), 

- Φάρμακα για τθν ιατρικι του ανκρϊπου και τθν κτθνιατρικι, των Δ.Κ. 

3003 και 3004 (Μζροσ Βϋ) 

- Λοιπά φαρμακευτικά είδθ, των Δ.Κ. 3005 και 3006 (Μζροσ Γϋ). 

 

4. Πωσ μποροφμε να αντλιςουμε πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ 

δαςμολογικι και τθ φορολογικι επιβάρυνςθ φαρμακευτικών προϊόντων; 

Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ μποροφν να αντλθκοφν εφκολα μζςω του 

υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC), ςτο οποίο ζχουν 

πρόςβαςθ όλοι οι φορολογοφμενοι που διακζτουν κωδικό TAXISNET, μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΑΔΕ https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, 

επιλογι e-Τπθρεςίεσ - Θλεκτρονικζσ υναλλαγζσ – TARIC (Διαχείριςθ 

Δαςμολογίου).  

Θ είςοδοσ ςτο υποςφςτθμα TARIC γίνεται με το όνομα χριςτθ και τον κωδικό 

πρόςβαςθσ του TAXISNET, και θ ζρευνα των εκνικϊν μζτρων φορολογίασ 

κακϊσ και των δαςμϊν και λοιπϊν μζτρων τθσ Ε.Ε. για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, γίνεται μζςω τθσ επιλογισ «Μζτρα βάςει κωδικοφ 

εμπορεφματοσ», όπου επιλζγεται ο κωδικόσ εμπορεφματοσ κακϊσ και ο 

τφποσ εκνικισ φορολογίασ (π.χ. Φ.Π.Α. – «VAT»).  

 

5. Ο παρόν Οδθγόσ καλφπτει κζματα εκνικισ φορολογίασ (Φ.Π.Α., ΕΦΚ κλπ.) 

φαρμακευτικών προϊόντων; 

Όχι, ο παρόν Οδθγόσ ζχει ςυνταχκεί αποκλειςτικά για ςκοποφσ 

πλθροφόρθςθσ αναφορικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ φαρμακευτικϊν 

προϊόντων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο, και δεν καλφπτει κζματα επιβολισ 

εκνικισ φορολογίασ όπωσ είναι οι ςυντελεςτζσ Φ.Π.Α. ι Ε.Φ.Κ., οι οποίοι 

ςυνδζονται με τον κωδικό εμπορεφματοσ του Δαςμολογίου, αλλά δεν 

εμπίπτουν ςτο ενωςιακό πλαίςιο εφαρμογισ του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ 

Ε.Ε.  

 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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6. Ποιοσ είναι ο οριςμόσ του «φαρμάκου» ςτο Κοινό Δαςμολόγιο; 

φμφωνα με το Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε., για  το χαρακτθριςμό ενόσ 

ςκευάςματοσ ωσ «φαρμάκου», το προϊόν πρζπει να χρθςιμοποιείται για τθν 

εξωτερικι ι εςωτερικι κεραπεία ι πρόλθψθ αςκενειϊν και πακιςεων, με 

βάςθ ςυγκεκριμζνθ δραςτικι ουςία (ι περιςςότερεσ). Αυτόσ ο οριςμόσ 

μπορεί να εμπλουτίηεται με επιπλζον κριτιρια και προχποκζςεισ κατά 

περίπτωςθ, ανάλογα με τθ φφςθ του προϊόντοσ και τισ δαςμολογικζσ 

κλάςεισ που εξετάηονται. 

 

7. Σι ςθμαίνει «δραςτικι ουςία» ςφμφωνα με το Κοινό Δαςμολόγιο; 

«Δραςτικι ουςία» ςθμαίνει μια χθμικϊσ κακοριςμζνθ ουςία, μια χθμικϊσ 

κακοριςμζνθ ομάδα ουςιϊν (π.χ. αλκαλοειδι, πολυφαινόλεσ, ανκοκυάνεσ) ι 

ζνα φυτικό εκχφλιςμα. Αυτζσ οι δραςτικζσ ουςίεσ πρζπει να διακζτουν 

φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ για τθν πρόλθψθ ι τθν κεραπεία ςυγκεκριμζνων 

αςκενειϊν, αδιακεςιϊν ι των ςυμπτωμάτων τουσ.  

 

8. Ποιεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ του Κεφαλαίου 30 εξετάηονται για τθν 

κατάταξθ ενόσ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε.; 

Εξετάηουμε τισ ακόλουκεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ του Κεφαλαίου 30: 

- Δ.Κ. 3001, όπου υπάγονται οριςμζνεσ ουςίεσ ανκρϊπινθσ ι ηωικισ 

προζλευςθσ, μθ αναμεμειγμζνεσ, που προορίηονται για κεραπευτικοφσ ι 

προφυλακτικοφσ ςκοποφσ. 

- Δ.Κ. 3002 όπου υπάγονται είδθ όπωσ το αίμα ανκρϊπων, το αίμα ηϊων 

για κεραπευτικζσ χριςεισ, οι αντιοροί, τα κλάςματα του αίματοσ, 

ανοςολογικά προϊόντα, εμβόλια, τοξίνεσ, καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν 

κλπ. 

- Δ.Κ. 3003, όπου υπάγονται τα φάρμακα για τθν ιατρικι του ανκρϊπου ι 

τθν κτθνιατρικι, που αποτελοφνται από αναμεμειγμζνα προϊόντα και δεν 

παρουςιάηονται με μορφι δόςεων οφτε είναι ςυςκευαςμζνα για τθ 

λιανικι πϊλθςθ. 
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- Δ.Κ. 3004, όπου υπάγονται τα φάρμακα για τθν ιατρικι του ανκρϊπου ι 

τθν κτθνιατρικι, που παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι είναι 

ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ. 

- Δ.Κ. 3005 όπου υπάγονται είδθ όπωσ βάτεσ, γάηεσ, ταινίεσ και ανάλογα 

είδθ, εμποτιςμζνα ι καλυμμζνα με ουςίεσ φαρμακευτικζσ ι 

ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ. 

- Δ.Κ. 3006, όπου υπάγονται είδθ όπωσ ςκιατικά παραςκευάςματα, 

αποςτειρωμζνα ιατρικά προϊόντα, αντιδραςτιρια, ςφραγίςματα 

οδοντιατρικισ, προϊόντα με μορφι γζλθσ, είδθ παρά φφςθ ζδρασ, 

αντιςυλλθπτικά χθμικά παραςκευάςματα, κικεσ – φαρμακεία, 

φαρμακευτικά απορρίμματα, κλπ. 

 

9. Εάν ζνα παραςκεφαςμα δεν μπορεί να κεωρθκεί «φαρμακευτικό προϊόν» 

του Κεφαλαίου 30, ποιεσ εναλλακτικζσ δαςμολογικζσ κλάςεισ και 

Κεφάλαια εξετάηονται; 

Σα προϊόντα που, λόγω τθσ ςφςταςθσ, του τρόπου χριςθσ ι των 

αντικειμενικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, δεν μποροφν να κεωρθκοφν είδθ του 

Κεφαλαίου 30 ςφμφωνα με τα κριτιρια του Δαςμολογίου (βλ. ερωτιςεισ 6 

και 7), ςυνικωσ εμπίπτουν κατά περίπτωςθ ςε ζνα από τα ακόλουκα 

Κεφάλαια: 

- Κεφάλαιο 17 (Ηάχαρα και ηαχαρϊδθ παραςκευάςματα), 

- Κεφάλαιο 18 (Κακάο και παραςκευάςματα αυτοφ), 

- Κεφάλαιο 21 ωσ παραςκευάςματα διατροφισ (γενικά κλάςθ 2106), 

- Κεφάλαιο 22 ωσ μθ αλκοολοφχα ποτά (γενικά κλάςθ 2202), 

- Κεφάλαια 28 και 29, ωσ μθ αναμεμειγμζνα (αμιγι) χθμικά προϊόντα, 

- Κεφάλαιο 38, ωσ παραςιτοκτόνα παραςκευάςματα (κλάςθ 3808) ι ωσ 

χθμικά προϊόντα που δεν κατονομάηονται αλλοφ ςτο Δαςμολόγιο (κλάςθ 

3824). 
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Μ Ε Ρ Ο   Α΄ 

ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΕ ΚΛΑΕΙ 3001 ΚΑΙ 3002 

 

10. Ποια είδθ υπάγονται ςτθ Δ.Κ. 3001; 

τθ δαςμολογικι κλάςθ 3001, υπάγονται οριςμζνεσ ουςίεσ ανκρϊπινθσ ι 

ηωικισ προζλευςθσ, μθ αναμεμειγμζνεσ, που προορίηονται για 

κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ. Σα προϊόντα αυτά, ςτθν κακαρι 

τουσ (μθ αναμεμειγμζνθ) μορφι, δεν καλφπτονται από τισ Δ.Κ. 3003 και 

3004 όπου υπάγονται τα φάρμακα για τθν ιατρικι του ανκρϊπου ι τθν 

κτθνιατρικι, ζςτω και αν χρθςιμοποιοφνται για προφυλακτικοφσ ι 

κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.  

Ειδικότερα ςτθν κλάςθ 3001 υπάγονται, μεταξφ άλλων: 

- οι αδζνεσ και άλλα όργανα ηωικισ προζλευςθσ για οποκεραπεία, 

αποξθραμζνα, ζςτω και ςε ςκόνθ, 

- τα εκχυλίςματα αδζνων ι άλλων οργάνων ι των εκκρίςεϊν τουσ, για 

οποκεραπεία,  

- θ θπαρίνθ και τα άλατά τθσ. 

 

11. Πότε τα είδθ που προαναφζρκθκαν μποροφν να κεωρθκοφν φάρμακα των 

Δ.Κ. 3003 και 3004; 

τθν περίπτωςθ που τα προϊόντα που αναφζρονται ςτθν ερϊτθςθ 10 ωσ 

είδθ τθσ Δ.Κ. 3001, παρουςιάηονται αναμεμειγμζνα με άλλεσ ουςίεσ, και 

προορίηονται για κεραπευτικζσ ι προφυλακτικζσ χριςεισ, εξετάηεται κατά 

περίπτωςθ θ υπαγωγι τουσ ςτισ κλάςεισ 3003 ι 3004 του Δαςμολογίου, 

εφόςον πλθροφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ τισ κλάςεισ αυτζσ (βλ. Μζροσ 

Βϋ). 

 

12. Που κατατάςςεται το ανκρώπινο ςπζρμα; 

Σο ανκρϊπινο ςπζρμα που προορίηονται για ιατρικζσ και κεραπευτικζσ 

χριςεισ όπωσ ιδίωσ θ υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, υπάγεται ςτθ Δ.Κ. 

3001, ζςτω κι αν δεν αναφζρεται ρθτά ςε αυτι, με τθν εφαρμογι του 
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Γενικοφ Κανόνα 4 για τθν ερμθνεία του Δαςμολογίου, ωσ είδοσ που δεν 

περιλαμβάνεται αλλοφ ςτο Δαςμολόγιο και είναι περιςςότερο ανάλογο με 

τα είδθ τθσ Δ.Κ. 3001. 

 

13.  Που κατατάςςονται τα ανκρώπινα όργανα για μεταμοςχεφςεισ ι άλλεσ 

ιατρικζσ χριςεισ; 

Σα ανκρϊπινα όργανα που προορίηονται για μεταμοςχεφςεισ ι άλλεσ 

ιατρικζσ και κεραπευτικζσ χριςεισ, υπάγονται ςτθ Δ.Κ. 3001, ζςτω κι αν δεν 

αναφζρονται ρθτά ςε αυτι, με τθν εφαρμογι του Γενικοφ Κανόνα 4 για τθν 

ερμθνεία του Δαςμολογίου, ωσ είδθ που δεν περιλαμβάνονται αλλοφ ςτο 

Δαςμολόγιο και είναι περιςςότερο ανάλογα με αυτά τθσ Δ.Κ. 3001. 

 

14. Ποια είδθ υπάγονται ςτθ Δ.Κ. 3002; 

τθν δαςμολογικι κλάςθ 3002 υπάγονται, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα 

προϊόντα: 

- το αίμα ανκρϊπων,  

- το αίμα ηϊων για κεραπευτικζσ, προφυλακτικζσ ι διαγνωςτικζσ 

χριςεισ,  

- οι αντιοροί,  

- τα άλλα κλάςματα του αίματοσ,  

- τα τροποποιθμζνα ι μθ ανοςολογικά προϊόντα ι αυτά που 

λαμβάνονται με βιοτεχνολογικζσ μεκόδουσ, δθλαδι τα πεπτίδια και 

οι πρωτεΐνεσ (άλλα από τα είδθ τθσ κλάςθσ 2937) που ςυνδζονται 

άμεςα με τθ ρφκμιςθ των ανοςολογικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ ορίηεται 

ειδικότερα ςτθ ςθμείωςθ 2 του Κεφαλαίου 30, 

- τα εμβόλια για τθν ιατρικι του ανκρϊπου και τθν κτθνιατρικι,  

- οι τοξίνεσ,  

- οι καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν (εξαιροφνται οι ηφμεσ). 
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15. Πότε τα είδθ που προαναφζρκθκαν μποροφν να κεωρθκοφν φάρμακα των 

Δ.Κ. 3003 και 3004; 

τθν περίπτωςθ που τα προϊόντα που αναφζρονται ςτθν ερϊτθςθ 14 ωσ 

είδθ τθσ Δ.Κ. 3002, παρουςιάηονται αναμεμειγμζνα με άλλεσ ουςίεσ, και 

προορίηονται για κεραπευτικζσ ι προφυλακτικζσ χριςεισ, εξετάηεται κατά 

περίπτωςθ θ υπαγωγι τουσ ςτισ κλάςεισ 3003 ι 3004 του Δαςμολογίου, 

εφόςον πλθροφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ τισ κλάςεισ αυτζσ (βλ. Μζροσ 

Βϋ). 
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Μ Ε Ρ Ο   Β΄  

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Ή ΣΗΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ – 

ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΕ ΚΛΑΕΙ 3003, 3004 

 

16. Ποια είδθ υπάγονται ςτισ Δ.Κ. 3003 και 3004; 

τισ Δ.Κ. 3003 και 3004, υπάγονται τα φάρμακα για τθν ιατρικι του 

ανκρϊπου ι τθν κτθνιατρικι, ωσ εξισ: 

- τθ Δ.Κ. 3003, υπάγονται τα φάρμακα που αποτελοφνται από 

αναμεμειγμζνα προϊόντα και δεν παρουςιάηονται με μορφι δόςεων 

οφτε είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ. 

- τθ Δ.Κ. 3004, υπάγονται τα φάρμακα που παρουςιάηονται με μορφι 

δόςεων ι είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ. 

 

17. Ποια προϊόντα εξαιροφνται από τισ Δ.Κ. 3003 και 3004 και υπάγονται ςτα 

Κεφάλαια 28 και 29 του Δαςμολογίου; 

τα Κεφάλαια 28 και 29 του Δαςμολογίου, υπάγονται τα μθ αναμεμειγμζνα 

(αμιγι) χθμικά προϊόντα, ζςτω κι αν προορίηονται για κεραπευτικζσ ι 

προφυλακτικζσ χριςεισ, εφόςον δεν παρουςιάηονται ςε μορφι δόςεων οφτε 

και είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ.  

φμφωνα με τθ θμείωςθ 1 α) των Κεφαλαίων 28 και 29, ςτα κεφάλαια αυτά 

υπάγονται τα αμιγι χθμικά ςτοιχεία ι οι αμιγείσ ενϊςεισ κακοριςμζνθσ 

χθμικισ ςφςταςθσ, ζςτω και αν αυτά τα προϊόντα περιζχουν ακακαρςίεσ. Σα 

προϊόντα αυτά, όταν δεν παρουςιάηονται ςε μορφι δόςεων οφτε και είναι 

ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, δεν καλφπτονται από τισ Δ.Κ. 3003 

και 3004, ζςτω και αν χρθςιμοποιοφνται για προφυλακτικοφσ ι 

κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.  

Ειδικότερα: 

- το Κεφάλαιο 28 κατατάςςονται τα (αμιγι) ανόργανα χθμικά προϊόντα, 

κακϊσ και οι (αμιγείσ) ανόργανεσ ι οργανικζσ ενϊςεισ των πολφτιμων 

μετάλλων, των ραδιενεργϊν ςτοιχείων, των μετάλλων ςπάνιων γαιϊν ι 

των ιςοτόπων, κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ.  
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- το Κεφάλαιο 29 κατατάςςονται τα (αμιγι) οργανικά χθμικά προϊόντα 

και οι (αμιγείσ ενϊςεισ τουσ), κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ.  

 

18. Πότε τα προαναφερόμενα προϊόντα των Κεφαλαίων 28 και 29 μποροφν να 

κεωρθκοφν φάρμακα των Δ.Κ. 3003 ι 3004; 

τθν περίπτωςθ, που τα προαναφερόμενα ςτθν ερϊτθςθ 17 χθμικά 

προϊόντα και οι ενϊςεισ κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ των Κεφαλαίων 28 

και 29 του Δαςμολογίου: 

- δεν παρουςιάηονται ςε αμιγι μορφι, αλλά είναι αναμεμειγμζνα με 

άλλεσ ουςίεσ (π.χ. διαλφματα), και προορίηονται για κεραπευτικζσ ι 

προφυλακτικζσ χριςεισ (Δ.Κ. 3003 ι 3004), ι 

- παρουςιάηονται ςε αμιγι μορφι, αλλά προορίηονται για κεραπευτικοφσ 

ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ και παρουςιάηονται ςε μορφι δόςεων ι 

είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ (Δ.Κ. 3004), 

τότε εξετάηεται κατά περίπτωςθ θ υπαγωγι τουσ ςτισ κλάςεισ 3003 ι 3004 

του Δαςμολογίου ωσ φαρμάκων για τθν ιατρικι του ανκρϊπου ι τθν 

κτθνιατρικι, εφόςον πλθροφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ. 

 

19. Πωσ ερμθνεφονται οι όροι «αναμεμειγμζνα» και «μθ αναμεμειγμζνα» για 

ςκοποφσ κατάταξθσ ςτισ Δ.Κ. 3003 και 3004; 

φμφωνα με τθ θμείωςθ 3 του Κεφαλαίου 30 του Κοινοφ Δαςμολογίου, για 

τουσ ςκοποφσ τθσ εφαρμογισ των προχποκζςεων των κλάςεων 3003 και 

3004, οι όροι «αναμεμειγμζνα» και «μθ αναμεμειγμζνα» προϊόντα 

ερμθνεφονται ωσ εξισ: 

- Ωσ «μθ αναμεμειγμζνα» προϊόντα, ορίηονται: 

α) τα υδατικά διαλφματα μθ αναμεμειγμζνων προϊόντων,  

β) όλα τα προϊόντα των Κεφαλαίων 28 ι 29,  

γ) τα απλά φυτικά εκχυλίςματα τθσ κλάςθσ 1302, όπωσ π.χ. οι χυμοί και 

εκχυλίςματα οπίου, γλυκόριηασ, λυκίςκου, ελαιορθτίνθσ βανίλιασ, 

εφζδρασ, κλπ., που απλϊσ ζχουν πάρει τίτλο ι είναι διαλυμζνα ςε 

οποιονδιποτε διαλφτθ. 

- Ωσ «αναμεμειγμζνα» προϊόντα, ορίηονται: 
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α) τα διαλφματα και τα κολλοειδι αιωριματα (με εξαίρεςθ το 

κολλοειδζσ κείο),  

β) τα φυτικά εκχυλίςματα που αποκτϊνται με τθν επεξεργαςία 

μειγμάτων φυτικϊν ουςιϊν,  

γ) τα άλατα και τα ςυμπυκνωμζνα νερά που αποκτϊνται με εξάτμιςθ των 

φυςικϊν μεταλλικϊν νερϊν. 

 

Β.1 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 3003 

 

20. Ποια είδθ περιλαμβάνει θ δαςμολογικι κλάςθ 3003; 

Θ δαςμολογικι κλάςθ 3003 του Δαςμολογίου, περιλαμβάνει τα προϊόντα για 

τθν ιατρικι του ανκρϊπου ι των ηϊων, που πλθροφν ςωρευτικά τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

- αποτελοφνται από προϊόντα που είναι αναμεμειγμζνα μεταξφ τουσ, 

δθλαδι περιζχουν περιςςότερεσ από μία ουςίεσ, 

- είναι παραςκευαςμζνα για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ 

ςκοποφσ, και 

- δεν παρουςιάηονται με μορφι δόςεων οφτε είναι ςυςκευαςμζνα για 

τθ λιανικι πϊλθςθ (βλ. ερϊτθςθ 26). 

 

21. Είναι δυνατό ζνα φάρμακο για τθν ιατρικι του ανκρώπου να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και ςτθν κτθνιατρικι; 

Ναι, υπάρχουν οριςμζνα φάρμακα για τθν ιατρικι του ανκρϊπου που 

μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν και ςτθν κτθνιατρικι. τθν περίπτωςθ 

αυτι ο ουςιϊδθσ χαρακτιρασ τουσ εξακολουκεί να είναι θ ιατρικι του 

ανκρϊπου. Πάντωσ, το γεγονόσ αυτό δεν επθρεάηει τθ δαςμολογικι τουσ 

κατάταξθ ςτισ Δ.Κ. 3003 ι 3004, όπου δεν υφίςτανται χωριςτζσ διακρίςεισ 

για τθν ιατρικι του ανκρϊπου και τθν κτθνιατρικι. 
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22. Ποια είναι ςυγκεκριμζνα παραδείγματα ςκευαςμάτων που κατατάςςονται 

ςτθ Δ.Κ. 3003; 

φμφωνα με τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ .Ο. και του Ε.., ςτθν κλάςθ 

αυτι υπάγονται μεταξφ άλλων τα ακόλουκα αναμεμειγμζνα προϊόντα με τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν παρουςιάηονται με τθ μορφι δόςεων οφτε είναι 

ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ (βλ. ερϊτθςθ 26): 

- Παραςκευάςματα που περιζχουν μία μόνο φαρμακευτικι ουςία θ οποία 

είναι αναμεμειγμζνθ με ουςίεσ όπωσ ζκδοχα, γλυκαντικοί παράγοντεσ, 

ςυςςωματικοί παράγοντεσ, υποκζματα, κλπ. 

- Οριςμζνα παραςκευάςματα διατροφισ (βλ. ερωτιςεισ 25 και 28)  

- Οριςμζνα κολλοειδι διαλφματα και εναιωριματα (βλ. ερϊτθςθ 21).  

- Μείγματα φυτικϊν εκχυλιςμάτων για ιατρικοφσ ςκοποφσ που 

περιλαμβάνουν αυτά που λαμβάνονται μζςω τθσ επεξεργαςίασ 

μείγματοσ φυτϊν. 

- Μείγματα για ιατρικζσ χριςεισ των φυτϊν ι των μερϊν τουσ που 

υπάγονται ςτθν κλάςθ 1211 του Δαςμολογίου, δθλαδι των φυτϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιατρικι, όπωσ είναι οι ρίηεσ τηίνςενγκ, τα φφλλα 

κόκασ, το άχυρο παπαροφνασ, τα φυτά του γζνουσ εφζδρα , τα κουκιά 

tonka, κλπ. 

- Ιατρικά άλατα που λαμβάνονται μζςω τθσ εξάτμιςθσ φυςικϊν 

μεταλλικϊν νερϊν. 

- υμπυκνωμζνα νερά από αλατοφχεσ πθγζσ που προορίηονται για 

κεραπευτικζσ χριςεισ (π.χ. φδατα Kreuznach), κακϊσ και μείγματα 

αλάτων παραςκευαςμζνα για ιαματικά λουτρά (π.χ. λουτρά κειοφχα ι 

ιωδιοφχα κλπ.), ζςτω και αρωματιςμζνα. 

- Αναβράηοντα κεραπευτικά άλατα (π.χ. μείγμα διττανκρακικοφ νατρίου, 

τρυγικοφ οξζοσ, κειικοφ μαγνθςίου και ηάχαρθσ). 

- Καμφοροφχο ζλαιο ι φαινολοφχο ζλαιο. 

- Προϊόντα για τθν καταπολζμθςθ του άςκματοσ, που περιλαμβάνουν τισ 

ταινίεσ και τισ ςκόνεσ. 

- Σα αναιςκθτικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιατρικι και χειρουργικι των 

ανκρϊπων ι των ηϊων. 
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- Φάρμακα «βραδείασ αποδζςμευςθσ», όπωσ αυτά που αποτελοφνται από 

μια φαρμακευτικι ουςία ςτακεροποιθμζνθ ςε ζναν πολυμερικό 

ιοντοανταλλάκτθ. 

- Φάρμακα που περιζχουν αντιβιοτικά. 

- Φάρμακα που περιζχουν ςυνδυαςμοφσ ςτρεπτομυκίνθσ και πενικιλίνθσ. 

- Φάρμακα που περιζχουν ορμόνεσ, προςταγλανδίνεσ, κρομβοξάνεσ και 

λευκοτριζνεσ και τα παράγωγά τουσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται εκείνα 

που περιζχουν ινςουλίνθ. 

- Φάρμακα που περιζχουν αλκαλοειδι και τα παράγωγά τουσ, όπωσ π.χ. 

εκείνα που περιζχουν εφεδρίνθ, ψευδοεφεδρίνθ, νορεφεδρίνθ και τα 

άλατά τουσ.  

 

23. Ποιεσ κατθγορίεσ κολλοειδών διαλυμάτων κατατάςςονται ςτθ Δ.Κ. 3003, 

και που κατατάςςονται όςα εξαιροφνται; 

Κατατάςςονται ςτθν κλάςθ 3003 τα κολλοειδι διαλφματα και εναιωριματα 

για ιατρικζσ, κεραπευτικζσ ι προφυλακτικζσ χριςεισ, που δεν 

παρουςιάηονται με τθ μορφι δόςεων οφτε είναι ςυςκευαςμζνα για τθ 

λιανικι πϊλθςθ. Σζτοια είναι, για παράδειγμα, το κολλοειδζσ ςελινιο ι 

κολλοειδισ υδράργυροσ HG για ιατρικζσ χριςεισ, κακϊσ και μείγματα 

κολλοειδϊν ι πολφτιμων μετάλλων για κεραπευτικζσ ι προφυλακτικζσ 

χριςεισ.  

Εξαιρείται από τθ Δ.Κ. 3003 το κολλοειδζσ κείο, το οποίο υπάγεται ςτθν 

κλάςθ 3004 όταν παρουςιάηεται ςε μορφι δόςεων ι για τθ λιανικι πϊλθςθ, 

ι ςτθν κλάςθ 2802 ςε αντίκετθ περίπτωςθ.  

Επιςθμαίνεται επιπλζον ότι τα αμιγι κολλοειδι πολφτιμα μζταλλα και οι 

αμιγείσ ενϊςεισ τουσ κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ, υπάγονται πάντοτε 

ςτθν κλάςθ 2843, ζςτω και αν προορίηονται για κεραπευτικζσ ι 

προφυλακτικζσ χριςεισ. 

 

24. Πότε παραςκευάςματα διατροφισ κεωροφνται φάρμακα τθσ Δ.Κ. 3003; 

Βλ. τισ ερωτιςεισ 27 ζωσ 29, οι οποίεσ εφαρμόηονται κατ’ αναλογία για τα 

προϊόντα τθσ Δ.Κ. 3003. 
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Β.2 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 3004 

 

25. Ποια είδθ περιλαμβάνει θ δαςμολογικι κλάςθ 3004; 

τθ δαςμολογικι κλάςθ 3004, ωσ φάρμακα για τθν ιατρικι του ανκρϊπου ι 

τθν κτθνιατρικι, υπάγονται τα προϊόντα που πλθροφν ςωρευτικά τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

- Μπορεί να αποτελοφνται τόςο από αναμεμειγμζνα όςο και από μθ 

αναμεμειγμζνα προϊόντα (βλ. ερϊτθςθ 19), δθλ. ςε αντίκεςθ με τθν Δ.Κ. 

3003 που προαναφζρκθκε, τα προϊόντα τθσ κλάςθσ 3004 μποροφν να 

αποτελοφνται:  

α) αποκλειςτικά από μία και μόνο αμιγι χθμικι ουςία ι ζνωςθ 

κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ, ι  

β) από ανάμειξθ περιςςότερων ουςιϊν (π.χ. διαλφματα). 

- Είναι παραςκευαςμζνα για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ. 

- Παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι 

πϊλθςθ. 

 

26. Πωσ ερμθνεφεται ο όροσ «ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πώλθςθ» για 

ςκοποφσ κατάταξθσ ςτθ Δ.Κ. 3004; 

Θ προχπόκεςθ αυτι αναφζρεται ςε προϊόντα τα οποία, λόγω τθσ 

ςυςκευαςίασ τουσ και ιδίωσ λόγω τθσ αναγραφισ κατάλλθλων ενδείξεων 

(όπωσ θ αςκζνεια, θ μζκοδοσ χριςθσ ι εφαρμογισ, θ δοςολογία κλπ.), 

ςαφϊσ προορίηονται για πϊλθςθ απευκείασ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ (ιδιϊτεσ 

ι νοςοκομεία κλπ.), χωρίσ επαναςυςκευαςία, για κεραπευτικοφσ ι 

προφυλακτικοφσ ςκοποφσ. Επιςθμαίνεται ότι θ απλι αναγραφι του 

φαρμακευτικοφ ι άλλου βακμοφ κακαρότθτασ δεν επαρκεί από μόνθ τθσ για 

τθν αιτιολόγθςθ τθσ κατάταξθσ ςτθν Δ.Κ. 3004.  

Επιπλζον, και όςον αφορά αποκλειςτικά μθ αναμεμειγμζνα προϊόντα, αυτά 

μποροφν να κεωρθκοφν ότι παρουςιάηονται ςε ςυςκευαςία για τθ λιανικι 

πϊλθςθ για κεραπευτικζσ ι προφυλακτικζσ χριςεισ ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ όπου δεν αναγράφονται οι προαναφερόμενεσ ενδείξεισ επί τθσ 
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ςυςκευαςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρουςιάηονται ςε μορφι από τθν 

οποία ςαφϊσ προκφπτει θ εν λόγω χριςθ.  

 

27. Πότε παραςκευάςματα διατροφισ κεωροφνται φάρμακα τθσ Δ.Κ. 3004; 

φμφωνα με τθ θμείωςθ 1α) του Κεφαλαίου 30 του Δαςμολογίου, τα 

ενδοφλζβια παραςκευάςματα διατροφισ, δθλ. αυτά που προορίηονται για 

παρεντερικι χοριγθςθ, υπάγονται ςτο Κεφάλαιο 30 του Κοινοφ 

Δαςμολογίου και ειδικότερα ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 3004, ζςτω και αν δεν 

περιλαμβάνουν δραςτικι ουςία.  

Επιπλζον, με τθν Απόφαςθ ςτθν Τπόκεςθ C-267/13, το Δικαςτιριο τθσ Ε.Ε. 

(ΔΕΕ) ζκρινε ότι τα φάρμακα τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 3004 του 

Δαςμολογίου περιλαμβάνουν τα διατροφικά παραςκευάςματα που 

προορίηονται μόνο για εντερικι χοριγθςθ, μζςω γαςτρικοφ ςωλινα 

(εντερικι ςίτιςθ), υπό ιατρικι επίβλεψθ, ςε πρόςωπα ςτα οποία παρζχεται 

ιατρικι φροντίδα, εφόςον θ χοριγθςθ αυτι αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ ι 

ςτθν καταπολζμθςθ του υποςιτιςμοφ των εν λόγω προςϊπων ςτο πλαίςιο 

αςκζνειασ ι πάκθςθσ. φμφωνα με το ΔΕΕ, εφόςον πλθροφται θ 

προχπόκεςθ αυτι, δεν λαμβάνεται υπόψθ θ περιεκτικότθτά τουσ ςε 

δραςτικι ουςία.  

Προςοχι: τα παραςκευάςματα διατροφισ που μποροφν να χορθγθκοφν 

τόςο από το ςτόμα όςο και από τον εντερικό ςωλινα, δεν κεωροφνται 

φάρμακα τθσ Δ.Κ. 3004, ζςτω κι αν πλθροφνται οι λοιπζσ προχποκζςεισ που 

προαναφζρκθκαν. 

 

28. Πότε παραςκευάςματα βιταμινών, αμινοξζων κλπ. κεωροφνται φάρμακα 

τθσ Δ.Κ. 3004; 

φμφωνα με τθ ςυμπλθρωματικι ςθμείωςθ 1 του Κεφαλαίου 30 του 

Δαςμολογίου, οριςμζνα παραςκευάςματα με βάςθ δραςτικζσ ουςίεσ ςε 

βιταμίνεσ, ανόργανεσ ουςίεσ, απαραίτθτα αμινοξζα ι λιπαρά οξζα, ςε 

ςυςκευαςίεσ για τθ λιανικι πϊλθςθ, μποροφν να υπαχκοφν με οριςμζνεσ 

προχποκζςεισ ςτθν κλάςθ 3004 ωσ φάρμακα. Οι προχποκζςεισ αυτζσ πρζπει 

να πλθροφνται ςωρευτικά, και είναι οι ακόλουκεσ: 
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- Θα πρζπει οι προαναφερόμενεσ ουςίεσ να ζχουν το ρόλο «δραςτικισ 

ουςίασ (βλ. ερϊτθςθ 7).  

- Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε μία από τισ προαναφερόμενεσ ουςίεσ 

ςτθ ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ (ΘΔ), πρζπει να είναι ςθμαντικά 

μεγαλφτερθ από τθ ΘΔ για τθ διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ και τθσ 

υγείασ του οργανιςμοφ.  

- τθν ετικζτα, ςτθ ςυςκευαςία ι ςτισ οδθγίεσ χριςθσ, κα πρζπει να 

αναγράφονται οι κακοριςμζνεσ αςκζνειεσ, αδιακεςίεσ ι ςυμπτϊματα, θ 

ςυγκζντρωςθ ςε δραςτικι ουςία ι ουςίεσ, θ δοςολογία και ο τρόποσ 

λιψεωσ ι χοριγθςθσ. 

τθν περίπτωςθ των προϊόντων αυτϊν (βιταμίνεσ, αμινοξζα κλπ.), εφόςον 

πλθροφνται οι προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ, δεν παίηει ρόλο για τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ ο τρόποσ χοριγθςθσ του ςκευάςματοσ, δθλαδι αν 

χορθγείται από το ςτόμα ι/και από τον εντερικό ςωλινα. 

 

29. Πωσ διαπιςτώνονται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν ερώτθςθ 26; 

Οι Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου, παρζχουν 

διευκρινίςεισ αναφορικά με τθν εφαρμογι των προχποκζςεων τθσ 

ςυμπλθρωματικισ ςθμείωςθσ 1. Ειδικότερα, για τα  ςκευάςματα τθσ 

ερϊτθςθσ 28, που περιγράφονται ςτθ ςυμπλθρωματικι ςθμείωςθ 1 του 

Κεφ. 30 και υπάγονται ςτθν Δ.Κ. 3004, ιςχφουν τα ακόλουκα: 

- Σα παραςκευάςματα βιταμινϊν ι ανόργανων ουςιϊν είναι 

παραςκευάςματα με βάςθ τισ βιταμίνεσ τθσ κλάςθσ 2936 του 

Δαςμολογίου, τισ ανόργανεσ ουςίεσ περιλαμβανομζνων των 

ιχνοςτοιχείων, κακϊσ και των μειγμάτων τουσ. 

- Σα παραςκευάςματα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία ι τθν 

πρόλθψθ ςυγκεκριμζνων αςκενειϊν, αδιακεςιϊν ι ςυμπτωμάτων τουσ. 

- Σα παραςκευάςματα αυτοφ του τφπου περιζχουν πολφ μεγαλφτερθ 

ποςότθτα βιταμινϊν ι ανόργανων ουςιϊν, κατά κανόνα τουλάχιςτον 3 

φορζσ μεγαλφτερθ από τθ ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ (ΘΔ). 

- Όςον αφορά τθ ΘΔ, ςφμφωνα με τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ 

λαμβάνεται υπόψθ ο πίνακασ τθσ Οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του υμβουλίου, 
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ςχετικά με τουσ κανόνεσ επιςιμανςθσ των τροφίμων. Ο εν λόγω πίνακασ 

επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα Ι. 

 

30. Εάν ζνα παραςκεφαςμα διατροφισ παρουςιάηεται, διακινείται και 

πωλείται ςτθν αγορά ωσ φάρμακο τθσ Δ.Κ. 3004, επθρεάηεται θ 

δαςμολογικι του κατάταξθ; 

φμφωνα με το ςκεπτικό τθσ Απόφαςθσ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. (ΔΕΕ) ςτθν 

υπόκεςθ C-700/2015, προϊόντα τα οποία ζχουν ευεργετικά αποτελζςματα 

για τθν υγεία εν γζνει, και το βαςικό ςυςτατικό των οποίων είναι δραςτικι 

ουςία που περιλαμβάνεται ςε ςυμπλθρϊματα διατροφισ τθσ κλάςθσ 2106 

και όχι δραςτικι ουςία που περιλαμβάνεται ςτα φάρμακα του Κεφαλαίου 

30, κατατάςςονται ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 2106 του Δαςμολογίου, ζςτω και 

αν παρουςιάηονται από τον καταςκευαςτι ωσ φάρμακα ι διατίκενται και 

πωλοφνται ςτθν αγορά ωσ τζτοια. 

 

31. Που κατατάςςονται παραςκευάςματα διατροφισ ι βιταμινών, αμινοξζων 

κλπ. που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ κατάταξθσ ςτθ Δ.Κ. 3004; 

Σα προϊόντα αυτά που, λόγω τθσ ςφςταςθσ, του τρόπου χριςθσ ι των 

αντικειμενικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

κατάταξθσ ςτθ Δ.Κ. 3004 που αναφζρκθκαν ςτισ ερωτιςεισ 28 και 29, 

ςυνικωσ υπάγονται κατά περίπτωςθ ςε ζνα από τα ακόλουκα Κεφάλαια: 

- Κεφάλαιο 17 (Ηάχαρα και ηαχαρϊδθ παραςκευάςματα), 

- Κεφάλαιο 18 (Κακάο και παραςκευάςματα αυτοφ), 

- Κεφάλαιο 21 ωσ παραςκευάςματα διατροφισ (γενικά κλάςθ 2106), 

- Κεφάλαιο 22 ωσ μθ αλκοολοφχα ποτά (γενικά κλάςθ 2202). 
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Μ Ε Ρ Ο   Γ΄ 

ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΕ ΚΛΑΕΙ 3005 ΚΑΙ 3006 

 

32. Ποια προϊόντα περιλαμβάνει θ δαςμολογικι κλάςθ 3005; 
 
τθ Δ.Κ. 3005 υπάγονται ιδίωσ οι βάτεσ, γάηεσ, ταινίεσ και ανάλογα είδθ π.χ. 

επίδεςμοι, τςιρότα, ςιναπιςμοί κ.λπ., εμποτιςμζνα ι καλυμμζνα με ουςίεσ 

φαρμακευτικζσ ι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, για ιατρικοφσ, 

χειρουργικοφσ, οδοντιατρικοφσ ι κτθνιατρικοφσ ςκοποφσ. 

Παραδείγματα προϊόντων που υπάγονται ςτθν κλάςθ αυτι είναι: 

- Οι αυτοκόλλθτοι επίδεςμοι κακϊσ και άλλα είδθ που ζχουν 

ςυγκολλθτικι ςτρϊςθ. 

- Οι εμποτιςμζνεσ – καλυμμζνεσ βάτεσ και τα είδθ από βάτα, ζςτω και μθ 

ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ. 

- Οι εμποτιςμζνεσ – καλυμμζνεσ γάηεσ και τα είδθ από γάηα, ζςτω και μθ 

ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ. 

- Οι βάτεσ, γάηεσ, επίδεςμοι κλπ. που αποτελοφνται ςυνικωσ από 

απορροφθτικό βαμβάκι, που δεν είναι εμποτιςμζνα ι καλυμμζνα με 

φαρμακευτικζσ ουςίεσ, αλλά είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι 

πϊλθςθ, εφόςον προορίηονται ςαφϊσ για ιατρικζσ και παρόμοιεσ 

χριςεισ (π.χ. λόγω τθσ ειδικισ ςυςκευαςίασ και των ενδείξεων επ’ 

αυτισ). 

- Τγρζσ ουςίεσ επικάλυψθσ με ςυςκευαςία ςε μορφι ςπρζι, για τθ λιανικι 

πϊλθςθ, οι οποίεσ ψεκάηονται απευκείασ επάνω ςτθν πλθγι και τθν 

καλφπτουν με διαφανι προςτατευτικι μεμβράνθ. 

- Επίδεςμοι από δερματικό ιςτό που αποτελοφνται από 

παραςκευαςμζνεσ, κατεψυγμζνεσ ι λυοφιλιςμζνεσ (αποξθραμζνεσ) 

ταινίεσ ηωικοφ δερματικοφ ιςτοφ, που χρθςιμοποιοφνται ωσ προςωρινοί 

βιολογικοί επίδεςμοι για απευκείασ τοποκζτθςθ ςε περιοχζσ απϊλειασ 

δζρματοσ, ανοικτζσ πλθγζσ ςτον ιςτό του δζρματοσ, μετεγχειρθτικζσ 

μολφνςεισ  κλπ. 
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33. Ποια είδθ κατατάςςονται ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 3006; 

τθ Δ.Κ. 3006, κατατάςςονται μόνο τα ακόλουκα παραςκευάςματα και 

φαρμακευτικά είδθ, ςφμφωνα με τθ θμείωςθ 4 του Κεφ. 30 τθσ .Ο.:  

- Σα ςκιαςτικά παραςκευάςματα για ακτινογραφικζσ εξετάςεισ κακϊσ και 

τα διαγνωςτικά αντιδραςτιρια, που ζχουν επινοθκεί για να 

χρθςιμοποιθκοφν πάνω ςτον αςκενι, και είναι προϊόντα μθ 

αναμειγμζνα που παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι και προϊόντα 

αναμειγμζνα που αποτελοφνται από δφο ι περιςςότερα ςυςτατικά, 

κατάλλθλα για τισ ίδιεσ χριςεισ.  

- Σα αδιαφανι παραςκευάςματα για εξετάςεισ με ακτίνεσ Χ, τα οποία 

προορίηονται να χορθγθκοφν απευκείασ ςτον αςκενι. 

- Σα αποςτειρωμζνα ράμματα και παρόμοια αποςτειρωμζνα προϊόντα για 

χειρουργικζσ ραφζσ  και τα αποςτειρωμζνα ςυγκολλθτικά για οργανικοφσ 

ιςτοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ χειρουργικι για το κλείςιμο των 

πλθγϊν. 

- Οι αποςτειρωμζνεσ λαμινάριεσ. 

- Σα αποςτειρωμζνα αιμοςτατικά που μποροφν να απορροφθκοφν, για τθ 

χειρουργικι ι οδοντιατρικι· αποςτειρωμζνεσ αυτοκόλλθτεσ μεμβράνεσ 

για τθ χειρουργικι ι τθν οδοντιατρικι, που μποροφν να απορροφθκοφν 

ι όχι. 

- Σα αντιδραςτιρια που προορίηονται για τον κακοριςμό των ομάδων ι 

των παραγόντων του αίματοσ. 

- Σα τςιμζντα και άλλα προϊόντα για το ςφράγιςμα των δοντιϊν. Σα 

τςιμζντα για τθν αποκατάςταςθ των οςτϊν. 

- Οι κικεσ και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδθ χριςιμα για τθν 

παροχι πρϊτων βοθκειϊν. 

- Όςα παραςκευάςματα παρουςιάηονται με μορφι γζλθσ προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ιατρικι ι τθν κτθνιατρικι ωσ λιπαντικά για 

οριςμζνα μζρθ του ςϊματοσ κατά τθ διάρκεια χειρουργικϊν 

επεμβάςεων ι ιατρικϊν εξετάςεων ι ωσ ςυνδετικό μζςο μεταξφ του 

ςϊματοσ και των ιατρικϊν οργάνων. 
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- Σα φαρμακευτικά απορρίμματα, δθλαδι τα φαρμακευτικά προϊόντα που 

είναι ακατάλλθλα για τθν αρχικϊσ προβλεπόμενθ χριςθ, για 

παράδειγμα, λόγω τθσ παρζλευςθσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ. 

- Οι ςυςκευζσ που προορίηονται για χριςθ ςε περιπτϊςεισ παρά φφςθ 

ζδρασ, δθλαδι ςάκοι ειλεοςτομίασ, κολοςτομίασ ι ουρθτθροςτομίασ 

κομμζνοι ςε ςχιματα και οι αυτοκόλλθτοι δίςκοι και οι προμετωπίδεσ 

τουσ.  

- Σα αντιςυλλθπτικά χθμικά παραςκευάςματα με βάςθ τισ ορμόνεσ, με 

βάςθ άλλα προϊόντα τθσ κλάςθσ 2937 ι με βάςθ ςπερματοκτόνα. 

Εξαιροφνται οι ενδομιτριεσ ςυςκευζσ αντιςφλλθψθσ, οι οποίεσ 

κατατάςςονται ςτθ Δ.Κ. ΕΧ 9018 (κωδικόσ .Ο. 9018 90 84). 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Ι 

ΠΙΝΑΚΕ ΕΟ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση (ΣΗΔ) για ορισμένες βιταμίνες και ανόργανες 
ουσίες, σφμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1169/2011: 

Βιταμίνεσ και ανόργανεσ ουςίεσ ΗΔ 

Βιταμίνθ A 800 μg 

Βιταμίνθ D 5 μg 

Βιταμίνθ E 12 mg 

Βιταμίνθ K 75 μg 

Βιταμίνθ C 80 mg 

Θειαμίνθ 1,1 mg 

Ριβοφλαβίνθ 1,4 mg 

Νιαςίνθ 16 mg 

Βιταμίνθ B6 1,4 mg 

Φολικό οξφ 200 μg 

Βιταμίνθ B12 2,5 μg 

Βιοτίνθ 50 μg 

Παντοκενικό οξφ 6 mg 

Κάλιο 2 000 mg 

Χλϊριο 800 mg 

Αςβζςτιο 800 mg 

Φωςφόροσ 700 mg 

Μαγνιςιο 375 mg 

ίδθροσ 14 mg 

Ψευδάργυροσ 10 mg 

Χαλκόσ 1 mg 

Μαγγάνιο 2 mg 

Φκόριο 3,5 mg 
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ελινιο 55 μg 

Χρϊμιο 40 μg 

Μολυβδαίνιο 50 μg 

Ιϊδιο 150 μg 

 

υνιςτώμενθ Ημεριςια Δόςθ (ΗΔ) απαραίτθτων αμινοξζων για ενιλικεσ με 
βάροσ 70 kg, ςφμφωνα με τθν κοινι διαβοφλευςθ των εμπειρογνωμόνων 

WH0/FAO/UNU του 2007: 

Απαραίτθτο αμινοξφ ΗΔ (mg) 

Ιςτιδίνθ 700 

Ιςολευκίνθ 1 400 

Λευκίνθ 2 730 

Λυςίνθ 2 100 

Μεκειονίνθ + κυςτεΐνθ 1 050 

Κυςτεΐνθ 287 

Μεκειονίνθ 728 

Φαινυλαλανίνθ + τυροςίνθ 1 750 

Θρεονίνθ 1 050 

Σρυπτοφάνθ 280 

Βαλίνθ 1 820 

 

υνιςτώμενθ Ημεριςια Δόςθ (ΗΔ) απαραίτθτων λιπαρών οξζων για ενιλικεσ με 
βάροσ 70 kg, ςφμφωνα με τθν κοινι διαβοφλευςθ των εμπειρογνωμόνων 

WH0/FAO/UNU του 2007: 

 

Είδθ απαραίτθτων λιπαρών οξζων Ονομαςία απαραίτθτου λιπαροφ οξζοσ ΗΔ (g) 

Πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα n-3 Λινολενικό οξφ (ALA) 2 

Πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα n-3 

μακράσ αλυςίδασ 

EPA (εικοςαπενταενοϊκό οξφ) και DHA 

(εικοςιδυαεξαενοϊκό οξφ) 

0,25 

Πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα n-6 Λινελαϊκό οξφ 10 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β΄ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 30 

 
Προσοχή: ο Πίνακασ που ακολουθεί είναι καθαρά ενδεικτικόσ, παρζχεται  για 
πληροφοριακοφσ και μόνο λόγουσ, δεν καλφπτει όλεσ τισ κατηγορίεσ φαρμακευτικών 
προϊόντων, και δεν ςυνιςτά δεςμευτικό νομικό κείμενο. 

 

Κατθγορία προϊόντοσ Δ.Κ. 

Θπαρίνθ & τα άλατά τθσ 3001 

Φάρμακα που περιζχουν θπαρίνθ ι τα άλατά τθσ αναμεμειγμζνθ με άλλεσ ουςίεσ 3003 ι3004 

Αδζνεσ και άλλα όργανα για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ 3001 

Εκχυλίςματα αδζνων ι άλλων οργάνων ι των εκκρίςεϊν τουσ για κεραπευτικοφσ 

ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ 

3001 

Φάρμακα που περιζχουν εκχυλίςματα αδζνων ι άλλων οργάνων ι των εκκρίςεϊν 

τουσ αναμεμειγμζνα με άλλεσ ουςίεσ 

3003 ι 3004 

 

Αντιδραςτιρια που προορίηονται για τον κακοριςμό των ομάδων ι των 

παραγόντων του αίματοσ 

3006 

Εμβόλια  3002 

Αίμα ανκρϊπων 3002 

Αντιοροί  3002 

Άλλα κλάςματα του αίματοσ 3002 

Ανοςολογικά προϊόντα 3002 

Αίμα ηϊων για κεραπευτικζσ, προφυλακτικζσ ι διαγνωςτικζσ χριςεισ 3002 

Καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν 3002 

Αλβουμίνθ αίματοσ, παραςκευαςμζνθ για κεραπευτικζσ ι προφυλακτικζσ χριςεισ 3002 

Φάρμακα που περιζχουν αλβουμίνθ αναμεμειγμζνθ με άλλεσ ουςίεσ 3003 ι 3004 

Σοξίνεσ για τθν κεραπεία αςκενειϊν 3002 
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Πολφτιμα μζταλλα ςε κολλοειδι κατάςταςθ, όπωσ ο άργυροσ και ο χρυςόσ, κακϊσ 

και ενϊςεισ και αμαλγάματα πολφτιμων μετάλλων, ζςτω και για κεραπευτικζσ ι 

προφυλακτικζσ χριςεισ 

2843 

Φφςιγγεσ  διττανκρακικϊν  2836 

Φάρμακα που περιζχουν άργυρο ι λοιπά πολφτιμα μζταλλα ςε κολλοειδι 

κατάςταςθ ι ενϊςεισ και αμαλγάματα πολφτιμων μετάλλων, αναμεμειγμζνα με 

άλλεσ ουςίεσ 

3003 ι 3004 

Φάρμακα που περιζχουν αντιβιοτικά 3003 ι 3004 

Φάρμακα που περιζχουν ορμόνεσ 3003 ι  3004 

Φάρμακα αντικατακλιπτικά 3003 ι 3004 

Φάρμακα θρεμιςτικά 3003 ι 3004 

Φάρμακα παυςίπονα 3003 ι 3004 

Αντιαςκματικά φάρμακα, αντιαςκματικά χαρτιά ι ςκόνεσ  3003 ι 3004 

Αναιςκθτικά φάρμακα  3003 ι 3004 

Φαρμακευτικά άλατα  3003 ι 3004 

Φάρμακα για τον διαβιτθ -  ινςουλίνθ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για καρδιαγγειακζσ πακιςεισ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για πακιςεισ του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για τον μεταβολιςμό 3003 ι 3004 

Φάρμακα για δερματολογικζσ πακιςεισ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για γυναικολογικζσ πακιςεισ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για πακιςεισ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για πακιςεισ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για πακιςεισ του νευρολογικοφ ςυςτιματοσ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για οφκαλμολογικζσ πακιςεισ 3003 ι 3004 
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Φάρμακα για πακιςεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για θπατικζσ πακιςεισ 3003 ι 3004 

Φάρμακα αντιεμετικά - για τθν καταπολζμθςθ τθσ  ναυτίασ 3003 ι 3004 

Φάρμακα για πακιςεισ του αίματοσ 3003 ι 3004 

Φάρμακα αντικαρκινικά 3003 ι 3004 

Φάρμακα που περιζχουν αλκαλοειδι ι παράγωγά τουσ (χωρίσ ορμόνεσ, άλλα 

προϊόντα τθσ κλάςθσ 2937 ι αντιβιοτικά) 

3003 ι 3004 

Φάρμακα που περιζχουν βιταμίνεσ, ανόργανεσ ουςίεσ, απαραίτθτα αμινοξζα ι 

λιπαρά οξζα, που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ υμπλ. θμ. 1 του Δαςμολογίου 

3004 

Διαιτθτικά παραςκευάςματα για ενδοφλζβια χοριγθςθ 3003 ι 3004 

Φαρμακευτικζσ ενϊςεισ φυτικϊν εκχυλιςμάτων  3003 ι 3004 

Φαρμακευτικά μείγματα φυτϊν ι μερϊν φυτϊν τθσ κλάςθσ  1211 3003 ι 3004 

υμπυκνωμζνα νερά από πθγζσ αλάτων, για κεραπευτικζσ χριςεισ 3003 ι 3004 

Αναμεμειγμζνα άλατα για κεραπευτικά λουτρά 3003 ι 3004 

Καμφοροφχα ι φενολοφχα ζλαια 3003 ι 3004 

Οριςμζνα κολλοειδι διαλφματα ι εναιωριματα  3003 ι 3004 

Φάρμακα για οποιαδιποτε άλλθ αςκζνεια ι πάκθςθ, που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ των Δ.Κ. 3003 ι 3004 του Δαςμολογίου 

3003 ι 3004 

κιαςτικά (ςκιαγραφικά) παραςκευάςματα για ακτινογραφικζσ εξετάςεισ 3006 

Διαγνωςτικά αντιδραςτιρια για χριςθ πάνω ςτον αςκενι 3006 

Αντιδραςτιρια για τον κακοριςμό ομάδων ι παραγόντων αίματοσ 3006 

Παραςκευάςματα με μορφι γζλθσ για χριςθ ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ ι 

ιατρικζσ εξετάςεισ 

3006 

Αντιςυλλθπτικά με βάςθ τισ ορμόνεσ ι ςπερματοκτόνα 3006 

υμπλθρϊματα διατροφισ και διαιτθτικά ςκευάςματα για χοριγθςθ από το 2106 ι 2202 
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ςτόμα ι Κεφ. 19 

Μυκθτοκτόνα, παραςιτοκτόνα κ.λπ. παραςκευάςματα που προορίηονται για 

εξωτερικι χριςθ ςε ηϊα και φυτά 

3808 

Μυκθτοκτόνα, παραςιτοκτόνα κ.λπ. παραςκευάςματα που προορίηονται για 

εξωτερικι χριςθ ςε ανκρϊπουσ (εφαρμογι ςτο δζρμα)  

3808 

Παραςκευάςματα που περιζχουν παραςιτοκτόνεσ ουςίεσ για το λοφςιμο τθσ 

κεφαλισ (π.χ. ςαμπουάν κατά των ψειρϊν) ι για το πλφςιμο του ςϊματοσ 

3305, 3401 

Φάρμακα μυκθτοκτόνα, παραςιτοκτόνα κ.λπ. που ειςάγονται ςτον οργανιςμό για 

κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ  

3003 ι 3004 

Αντιδραςτιρια διαγνωςτικισ ι εργαςτθρίου ςε υπόκεμα  3822 

Πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ 3822 

Ραδιενεργά ςτοιχεία και ιςότοπα ζςτω και για χριςεισ ςτθν ιατρικι ι ςτθ 

βιολογία 

2844 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  ΙΙΙ 

ΧΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 

 

Οριςμζνεσ χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

- http://eur-lex.europa.eu/  

Σο δίκαιο τθσ Ε.Ε.: Νομοκεςία, Νομολογία, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 

Εδϊ μπορεί να αναηθτθκεί το Κοινό Δαςμολόγιο του εκάςτοτε ζτουσ, οι  

κανονιςμοί κατάταξθσ τθσ Ε.Επιτροπισ, και οι Αποφάςεισ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. 

 

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/  

Βάςθ δεδομζνων TARIC τθσ Ε.Ε. 

 

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/  

Βάςθ Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Πλθροφοριϊν (Δ.Δ.Π.) τθσ Ε.Ε. 

 

- http://www.wcoomd.org/en.aspx  

Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σελωνείων (Π.Ο.Σ.) 

 

- https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/  

Διαδικτυακι πφλθ ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ – Icisnet – 

υποςφςτθμα διαχείριςθσ  δαςμολογίου - πλθροφόρθςθ TARIC  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/
http://www.wcoomd.org/en.aspx
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/

