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Θέμα: «Κοινοποίηζη Απόθαζηρ (ΔΔ) C2020/491 ηηρ Δπιηποπήρ για ηην ειζαγωγή ζηη 

σώπα μαρ με απαλλαγή από δαζμό και Φ.Π.Α. ειδών πος πποοπίζονηαι για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ ςγειονομικήρ κπίζηρ λόγω ηηρ πανδημίαρ ηος κοπονοϊού COVID -

19» 

Κνηλνπνηνχκε ζπλεκκέλα γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ Απφθαζε (ΔΔ) C2020/491 ηηρ 

Δπιηποπήρ ηηρ 3ηρ Αππιλίος πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 76 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

1186/2009 θαη 53 ηεο Οδεγίαο 2009/132/ΔΚ  ηνπ Σπκβνπιίνπ πξνο ηα θξάηε-κέιε, θαηφπηλ 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο λφζνπ COVID -19 σο παλδεκίαο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο 

ιφγσ ηεο κεγάιεο εμάπισζήο ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηεο εμαηηίαο απηήο θήξπμεο ησλ 

ρσξψλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Με ηελ ελ ιφγσ Απφθαζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηα θξάηε-κέιε λα εηζάγνπλ είδε κε απαιιαγή απφ δαζκφ θαη Φ.Π.Α. πξνθεηκέλνπ λα  

αληηκεησπηζζεί ε ζνβαξή απηή πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρσξψλ 

θαζψο θαη  νη  έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάζηαζεο πνπ 

έρεη ιάβεη θαη ηεο έιιεηςεο κέζσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε, πξνζηαζία θαη απνθπγή ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ ηνχ. Δηδηθφηεξα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

Α. Ωρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Κοινοποιούμενηρ Απόθαζηρ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη 
ην Φ.Π.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα εκπνξεχκαηα πξννξίδνληαη γηα κηα απφ ηηο αθφινπζεο 
ρξήζεηο: 

α)  δσξεάλ δηαλνκή απφ ηνπο θνξείο θαη ηνπο νξγαληζκνχο,  φπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ  
(β), ζηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ή θηλδπλεχνπλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηε λφζν COVID-
19 ή εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έμαξζεο ηεο λφζνπ COVID-19 ή 
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β)  δσξεάλ δηάζεζε ζηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ή θηλδπλεχνπλ λα πξνζβιεζνχλ απφ 
ηε λφζν COVID-19 ή εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έμαξζεο ηεο λφζνπ COVID-19, 
ελψ ηα εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ησλ εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ 
νξγαληζκψλ.  

Τα εκπνξεχκαηα εηζάγνληαη γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ή 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, δεκφζησλ θνξέσλ θαη 
άιισλ θνξέσλ πνπ δηέπνληαη απφ ην δεκφζην δίθαην ή απφ νξγαληζκνχο πνπ είλαη 
εγθεθξηκέλνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ νξγαληζκψλ 
απηψλ.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ -κειψλ ελεκέξσζεο 

ηεο Δπηηξνπήο, ην αξγφηεξν έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2020, γηα ηηο πνζφηεηεο θαη ηε θχζε ησλ 

εηζαγφκελσλ κε απαιιαγή απφ δαζκφ θαη Φ.Π.Α. εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ησλ 

εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θνξέσλ παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ ελψ 

επηπξφζζεηα απαηηείηαη ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ πεξί ησλ απαιιαγψλ 

δηαηάμεσλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, νξίδεηαη σο πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 30 Ιαλνπαξίνπ  έσο 31 Ινπιίνπ 2020. 

 

Β.  Για ηην εθαπμογή ηηρ κοινοποιούμενηρ Απόθαζηρ διεςκπινίζονηαι ηα ακόλοςθα: 

1.  Δίδε πνπ δχλαηαη λα εηζαρζνχλ κε απαιιαγή απφ δαζκφ θαη  Φ.Π.Α.  είλαη ηα είδε πνπ 

πξνoξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο.  Σην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζε πίλαθα, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, είδε πνπ δχλαηαη λα 

ηεισληζζνχλ θαη΄εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ φπσο, ηαηξηθφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ, 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα, θαζαξηζηηθά απνιπκαληηθά, κέζα 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, αληηζεπηηθφ πιηθφ θ.α. 

2. Γηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ είλαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α) δειαδή νη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα, νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ (Γήκνη – Πεξηθέξεηεο) θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.. Δπηπιένλ, ζηα 

δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα εκπίπηνπλ θαη ηα εθθιεζηαζηηθά Ννκηθά Πξφζσπα, ηα 

Ν.Π.Ι.Γ., θαζψο θαη νη θηιαλζξσπηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νληφηεηεο, πνπ 

επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηνπο σο άλσ θνξείο (ζρεηηθή ε αξηζκ ΓΔΦΚΦ 1089612 

ΔΞ2016 /13.06.2016  Δ.Γ.Υ.Ο., ΑΓΑ: 62ΣΣΗ-Ι37). 

3. Σεκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηεο Δ.Δπηηξνπήο  

δχλαηαη λα εηζάγνπλ είδε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο κε απαιιαγή απφ δαζκφ θαη 

Φ.Π.Α. θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα , κε ηελ πξνυπφζεζε σζηφζν φηη ηα είδε απηά ζα ηα 

δηαζέζνπλ δσξεάλ ζε δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη αλσηέξσ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ θαηά ηα θαησηέξσ δηαζάθεζε εηζαγσγήο 

θαη ε ζχκβαζε δσξεάο πξνο ηα δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  αθφκε ε δσξεά ζα ππνβάιιεηαη δήισζε (ζέζε 44.1 Κσδηθφο 
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εγγξάθνπ 1896 «Δήλωζη ζκοπούμενης δωρεάς –Απόθαζη 2020/491/ΕΕ») γηα ηε 

ζθνπνχκελε πξαγκαηνπνίεζε απηήο θαη ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηνλ ηεισληζκφ ησλ εηδψλ. Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηεισληζκνχ θαη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απαιιαγήο ε επηρείξεζε 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή Βεβαίσζε Παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηα 

αλσηέξσ δηθαηνχρα πξφζσπα, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηε δηαζάθεζε εηζαγσγήο πνπ έρεη 

παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, εθφζνλ ε απνδνρή ηεο δσξεάο απφ ηα  

αλσηέξσ δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα (Γεκφζηνο Τνκέαο θ.ι.π.) ιάβεη ρψξα πξν ηνπ 

ηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ ε εηζαγσγή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα δηθαηνχρα 

απηά πξφζσπα  κε απαιιαγή απφ ηηο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 77 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1186/2009 θαη 

54 ηεο Οδεγίαο 2009/132/ΔΚ,, ε απαιιαγή απφ δαζκφ θαη Φ.Π.Α. ρνξεγείηαη ζηα δηθαηνχρα 

απαιιαγήο  πξφζσπα, «ηα λογιζηικά βιβλία ηων οποίων επιηρέποσν ζηις αρμόδιες αρτές ηον 

έλεγτο ηων εργαζιών ηοσς και οι οποίοι παρέτοσν όλα ηα ετέγγσα ποσ κρίνονηαι 

απαραίηηηα.» θαη σο εθ ηνχηνπ ηα σο άλσ δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα ππνρξενχληαη λα 

ιακβάλνπλ θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο δηάζεζεο θαη δηαλνκήο 

ησλ εηδψλ, ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξαδίδνληαη (δηάζεζε ή δηαλνκή). 

4.  Τα σο άλσ πξφζσπα, γηα ηελ παξαιαβή κε απαιιαγή απφ δαζκφ θαη Φ.Π.Α. ησλ  εηδψλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξνλντoχ COVID -19, ππνβάιινπλ ζηελ 

αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο, δηαζάθεζε εηζαγσγήο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δηαζάθεζεο: 

α) απφ ηα δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα,  θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο 

πέξαλ ηεο ζπκπιήξσζεο ζηε ζέζε “Καζεζηψο” ηνπ θσδηθνχ αηειείαο C26 γηα ηελ απαιιαγή 

απφ δαζκφ, ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζηε ζέζε 44.1 ν θσδηθφο αηειείαο I11 γηα ηελ απαιιαγή 

απφ ην Φ.Π.Α. εηζαγσγήο,  

β) απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία πξφθεηηαη λα δηαζέζνπλ δσξεάλ ηα είδε πνπ 

εηζάγνληαη ζηα σο άλσ δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα,  θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο 

εηζαγσγήο πέξαλ ηεο ζπκπιήξσζεο ζηε ζέζε “Καζεζηψο” ηνπ θσδηθνχ C26 γηα ηελ 

απαιιαγή απφ δαζκφ, ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζηε ζέζε 44 ν θσδηθφο αηειείαο I12 γηα ηελ 

απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α. εηζαγσγήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαζάθεζε εηζαγσγήο ζα 

παξακέλεη ζε θαηάζηαζε νξηζηηθνπνηεκέλε θαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηα 

ζπλππνβαιιφκελα ηεο δηαζάθεζεο αξρεία ηεο Βεβαίσζεο Παξαιαβήο ησλ εηδψλ, ην 

ηεισλείν εηζαγσγήο, αξρηθά ζα πξνβαίλεη κέζσ εληνιήο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ ζηελ 

πξνζζήθε ζηε ζέζε 44 ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ εγγξάθνπ 1895 θαη ζηε 

ζέζε «Αξηζκφο εγγξάθνπ» ηνπ ΑΦΜ ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο πξνζψπνπ θαη ελ ζπλερεία 

ζε ηαθηνπνίεζή ηεο.  

5. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δχλαηαη λα ηπγράλεη εθαξκνγήο ε θνηλνπνηνχκελε Απφθαζε θαη 

ζπλαθψο λα ηεισλίδνληαη αγαζά κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ απαιιαγή απφ ηηο 

δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο είλαη, έσο θαη ηελ 

31/07/2020. 
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6. Οη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο δεδνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο, γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 

παξαιακβάλνπλ ηα αλσηέξσ είδε πξνζψπσλ (Γεκφζην, Οξγαληζκνί θ.ι.π.) θαζψο θαη ηεο 

θχζεο θαη ησλ πνζνηήησλ ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ, νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν ζε 

κνξθή excel, σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα  ΙΙ, κε ηα είδε θαη ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο 

απηψλ αλά δηθαηνχρν πξφζσπν. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα δηεμάγνπλ έξεπλα ηνπηθά, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο εθηχπσζεο «εηζαγσγέο παξακεηξηθά» ηνπ ππνζπζηήκαηνο εηζαγσγψλ 

ηνπ ICISnet ρξεζηκνπνηψληαο σο παξακέηξνπο ηηο πξναλαθεξφκελεο ηηκέο ησλ ζέζεσλ 37β 

θαη 44.1.  

7. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη, ζε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο 

δηαζάθεζεο εηζαγσγήο απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ηζνδπλακεί κε δέζκεπζε γηα ηελ αθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηνλ ηεισληζκφ ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Καηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ 
θνηλνπνηνχκελε Απφθαζε παξέρνληαο θάζε δπλαηή δηεπθφιπλζε θαη πξνηεξαηνπνίεζε ηεο 
εηζαγσγήο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ κε 
ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε εηζαγσγή εηδψλ πνπ δελ έρνπλ ζπλάθεηα κε 
ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν ησλ εηδψλ ηνπ παξαξηήκαηνο  Ι αιιά θαη ε ρξήζε ησλ εηζαρζέλησλ 
εηδψλ γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο.  

Σπλεκκέλα: 
1. Απφθαζε ΔΔ (ΔΔ) C2020/491 (ΔΔ L103 I) 

2. Παξάξηεκα Ι  Καηάινγνο Δηδψλ 

3. Παξάξηεκα ΙΙ Καηάζηαζε Παξαιεθζέλησλ Δηδψλ  

 

 

                                                                                      Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ 

                                                                                         ΓΔΩΡΓΙΟ  ΠΙΣΙΛΗ 

                                                                                 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Α.  Αποδζκτεσ για ενζργεια 
1.     Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ 
2.   Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ.) τθσ ΓΔ.ΘΛΕ.Δ. για ενθμζρωςθ τθσ 
«Θλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ»  
e-mail: siteasmin@aade.gr 
3.    ΔΙΕΡΙΔΙ-Υποδιεφκυνςθ Βϋ-Τμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet) 
e-mail: p.bambali@aade.gr 
 
Β.  Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη 
1.   Γραφείο Ρρωκυπουργοφ 
2.   Γραφειό Υπουργοφ Οικονομικϊν 
3.   Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
4.   Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
5.   Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
6.   Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ  

mailto:siteasmin@aade.gr
mailto:p.bambali@aade.gr
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7.     Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ  
8.     Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ  
9.     Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 
10.   Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνείων (Ε.Υ.Τ.Ε.) 
11.   Συντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (Σ.Ε.Κ.) 
12.   Γενικι Διεφκυνςθ  Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ  
    α)   Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
    β)   Δ/νςθ Οργάνωςθσ –Τμιμα Βϋ 
13. Γενικι  Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
    α)   Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν  
          και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Τ.Ε.) 
          Τμιμα ΑϋΕφαρμογϊν Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  
     β)  Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν  
          Υποδιεφκυνςθ Βϋ Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Τελωνείων 
          Τμιματα Εϋ, ΣΤϋ, Ηϋ, Θϋ 
14.   Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.) τθσ ΑΑΔΕ  
15.   Διεφκυνςθ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ  
16.   Υπουργείο Υγείασ  
17.   Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ  
18.   Υπουργείο Εξωτερικϊν 
19.   Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  
20.   Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ  
21    Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ  
22    Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ   
23.   Υπουργείο Υποδομϊν & Μεταφορϊν 

  24.   Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθέςεων   
25.   Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ  
26.   Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
        Τςαμαδοφ 38  Τ.Κ. 185 31  Ρειραιάσ 
27.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν –Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.) 
       Τςαμαδοφ 38  Τ.Κ. 185 31  Ρειραιάσ 
28.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
        Κουντουριϊτου 13 Τ.Κ. 546 56 Θεςςαλονίκθ 
29.  Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ΕΛ.ΣΤΑΤ 
       Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν  Τ.Κ. 185 10 Ρειραιάσ  
 
 
Γ.  Εςωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
3. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
4. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων 
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν – Τμ. Αϋ - Β’ -  Γ’ 
6. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α Τμιμα ϋ& Εϋ 
7. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ  
8. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ -  Τμιμα Αϋ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Ι  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ  

  
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΚΩΔΙΚΟΙ .Ο. ΤΨΟ 

ΔΑΜΟΤ 

1 Ιατρικζσ ςυςκευζσ Αναπνευςτιρεσ για εντατικι και 
υπο-εντατικι φροντίδα 

ex 9019 20 00 
Ατελϊσ 

Ιατρικοί αναπνευςτιρεσ 
(ςυςκευζσ τεχνθτισ αναπνοισ) 

ex 9019 20 00 
Ατελϊσ 

Άλλεσ ςυςκευζσ 
οξυγονοκεραπείασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τεντϊν 
οξυγόνου 

 

ex 9019 20 00 

Ατελϊσ 

Εξωςωματικι οξυγόνωςθ 
μεμβράνθσ  

ex 9018 90 
Ατελϊσ 

2 Οκόνεσ 

Ρολυπαραμετρικζσ οκόνεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
φορθτϊν    

ex 8528 52 91 

14 % αλλά 
ςτθν 
παροφςα 
περίοδο 
υφίςταται 
αυτόνομοσ 
δαςμόσ 
ατελϊσ  

  ex 8528 52 99 

14 % αλλά 
ςτθν 
παροφςα 
περίοδο 
υφίςταται 
αυτόνομοσ 
δαςμόσ 
ατελϊσ 

  ex 8528 59 00 14% 

3 Αντλίεσ Ρεριςταλτικζσ αντλίεσ ςυνεχοφσ 
ςίτιςθσ 

ex 9018 90 50 
Ατελϊσ 

Αντλίεσ ζγχυςθσ φαρμάκων ex 9018 90 84 Ατελϊσ 

Αντλίεσ αναρρόφθςθσ ex 8413 81 00 Ατελϊσ 

Ανιχνευτζσ ειςπνοισ ex 9018 90 50 Ατελϊσ 

4 Σωλινεσ Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ   ex 9018 90 60 Ατελϊσ 

  ex 9019 20 00 Ατελϊσ 

ΑΔΑ: Ψ1ΩΝ46ΜΠ3Ζ-Μ9Ο



7 
 

Αποςτειρωμζνοι ςωλινεσ 
ex 3917 21 10 ζωσ  ex 3917 
39 00 6,5% 

5 Καλφπτρεσ Καλφπτρεσ CPAP/NIV 

 
ex 9019 20 00 

Ατελϊσ 

6 Mάςκεσ ΝΙV (full-face) Mάςκεσ ΝΙV (full-face) και 

ςτοματορινικζσ μάςκεσ 
ex 9019 20 00 

Ατελϊσ 

7 Συςτιματα/μθχανζσ 
αναρρόφθςθσ 

Συςτιματα αναρρόφθςθσ ex 9019 20 00 Ατελϊσ 

Θλεκτρικζσ μθχανζσ 

αναρρόφθςθσ 
ex 9019 20 00 

Ατελϊσ 

  ex 8543 70 90 3,7% 

8 Υγραντιρεσ 
Υγραντιρεσ      ex 8415 

Από  2,2 
ζωσ 2,7% 

  ex 8509 80 00 2,2% 

  ex 8479 89 97 1,7% 

9 Λαρυγγοςκόπια Λαρυγγοςκόπια ex 9018 90 20 Ατελϊσ 

10 Ιατρικά αναλϊςιμα Συςκευζσ διαςωλινωςθσ ex 9018 90 Ατελϊσ 

Λαπαροςκοπικά ψαλίδια     

Σφριγγεσ, ζςτω και με τισ βελόνεσ 
τουσ 

ex 9018 31 
Ατελϊσ 

Σωλθνοειδείσ μεταλλικζσ βελόνεσ 
και βελόνεσ για ραφζσ 

ex 9018 32 
Ατελϊσ 

Βελόνεσ, κακετιρεσ, ςωλθνίςκοι ex 9018 39 Ατελϊσ 

Συςκευζσ αγγειακισ πρόςβαςθσ ex 9018 90 84 Ατελϊσ 

11 Στακμοί 
παρακολοφκθςθσ 

Συςκευζσ 
παρακολοφκθςθσ 

αςκενϊν –
Θλεκτροδιαγνωςτικζσ 

ςυςκευζσ 

Κεντρικοί ςτακμοί 
παρακολοφκθςθσ εντατικισ 
κεραπείασ 

ex 9018 90 
Ατελϊσ 

Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ 
αςκενϊν 

ex 9018 19 10 
Ατελϊσ 

Θλεκτροδιαγνωςτικζσ ςυςκευζσ ex 9018 19 90 Ατελϊσ 

12 Φορθτόσ ςαρωτισ 
υπεριχων 

 

Φορθτόσ ςαρωτισ υπεριχων 
 

ex 9018 12 00 
Ατελϊσ 

13 Θλεκτροκαρδιογράφοι Θλεκτροκαρδιογράφοι ex 9018 11 00 Ατελϊσ 

14 Συςτιματα 
υπολογιςτικισ 

Συςτιματα υπολογιςτικισ 
τομογραφίασ/ςαρωτζσ 

ex 9022 12, 
Ατελϊσ 
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τομογραφίασ/ςαρωτζσ   ex 9022 14 00 Ατελϊσ 

15 Μάςκεσ Μάςκεσ προςϊπου από 

υφαντικζσ φλεσ, χωρίσ 

αντικαταςτάςιμο φίλτρο ι 

μθχανικά μζρθ, 

περιλαμβανομζνων χειρουργικϊν 

μαςκϊν και μαςκϊν προςϊπου 

μίασ χριςθσ από μθ υφαςμζνα 

υφάςματα 

 

ex 6307 90 10 

12% 

Μάςκεσ προςϊπου FFP2 και FFP3 ex 6307 90 98 6,3% 

Χειρουργικζσ μάςκεσ από χαρτί ex 4818 90 10 Ατελϊσ 

  ex 4818 90 90 Ατελϊσ 

Μάςκεσ αερίων με μθχανικά 

μζρθ ι αντικαταςτάςιμα φίλτρα  

για προςταςία από βιολογικοφσ 

παράγοντεσ. Ρεριλαμβάνονται 

επίςθσ οι μάςκεσ με προςταςία 

ματιϊν ι αςπίδεσ προςϊπου 

ex 9020 00 00 

 

 

 

1,70% 

16 Γάντια Ρλαςτικά γάντια    ex 3926 20 00 6,5% 

Χειρουργικά γάντια από 
καουτςοφκ   

4015 11 00 
2% 

Άλλα γάντια από καουτςοφκ ex 4015 19 00 2,7% 

Γάντια πλεκτά, εμποτιςμζνα ι 
επικαλυμμζνα με πλαςτικζσ φλεσ 
ι καουτςοφκ 

ex 6116 10 
8,9% 

Υφαντουργικά γάντια που δεν 

είναι πλεκτά  
ex 6216 00 

7,6% 

17 Αςπίδεσ προςϊπου Αςπίδεσ προςϊπου μιασ χριςθσ 
και επαναχρθςιμοποιοφμενεσ. 

ex 3926 20 00 
6,5% 

Ρλαςτικζσ αςπίδεσ προςϊπου 

(που καλφπτουν και τθν περιοχι 

πζραν των ματιϊν)  

 

ex 3926 90 97 

  

18 Γυαλιά/Ματογυάλια Ρροςτατευτικά 
γυαλιά/ματογυάλια 

ex 9004 90 10 
2,9% 

  ex 9004 90 90 2,9% 
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19 Φόρμεσ Ενδφματα και εξαρτιματα του 

ενδφματοσ (ςτα οποία 

περιλαμβάνονται τα κοινά 

γάντια, τα γάντια που αφινουν 

γυμνζσ τισ άκρεσ των δακτφλων 

και τα γάντια χωρίσ υποδιαίρεςθ 

δακτφλων με υποδοχι μόνο για 

τον αντίχειρα), για όλεσ τισ 

χριςεισ, από καουτςοφκ 

βουλκανιςμζνο 

ex 4015 90 00 

5% 

Αδιάβροχεσ 
ενδυμαςίεσ διαφόρων 

τφπων και μεγεκϊν 

 

Ρροςτατευτικά ενδφματα ex 3926 20 00 

6,5% 

Ρροςτατευτικά 
ενδφματα για 

χειρουργικι ι ιατρικι 
χριςθ που 

αποτελοφνται από 
πίλθμα ι μθ 

υφαςμζνα υφάςματα, 
ζςτω και 

εμποτιςμζνα, 
επικαλυμμζνα ι με 
απανωτζσ ςτρϊςεισ 

(υφάςματα των 
κλάςεων 56.02 ι 

56.03). 

Ενδφματα και εξαρτιματα του 

ενδφματοσ 
ex 4818 50 00 

 

 

Ατελϊσ 

Ενδφματα, από πλεκτά 

υφαντουργικά είδθ των κλάςεων 

5903, 5906 ι 5907 

ex 6113 00 10 8% 

ex 6113 00 90 12% 

Άλλα ενδφματα πλεκτά 6114 12% 

Ρροςτατευτικά ενδφματα για 
χειρουργικι ι ιατρικι χριςθ που 
αποτελοφνται από πίλθμα ι από 
μθ υφαςμζνο φφαςμα, ζςτω και 
εμποτιςμζνα, επικαλυμμζνα ι με 
απανωτζσ ςτρϊςεισ (υφάςματα 
των κλάςεων 56.02 ι 56.03). 
Ρεριλαμβάνονται τα ενδφματα 
από ίνεσ απορριμμάτων 

ex 6210 10 

12% 

Άλλα προςτατευτικά ενδφματα 

από υφάςματα από υφαντικζσ 

φλεσ από καουτςοφκ ι από 

υφάςματα εμποτιςμζνα, 

επικαλυμμζνα, ι με απανωτζσ 

ςτρϊςεισ (υφάςματα των 

κλάςεων 59.03, 59.06 ι 59.07) 

ex 6210 20 12% 

ex 6210 30 12% 

ex 6210 40 12% 

ex 6210 50 
12% 

20 Καλφμματα 
παπουτςιϊν ι μποτϊν 

Καλφμματα παπουτςιϊν ι 
μποτϊν 

ex 3926 90 97 
6,5% 

  ex 4818 90 10 Ατελϊσ 

  ex 6307 90 98 6,3% 
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21 Καλφμματα κεφαλισ Καςκζτα, πθλίκια και παρόμοια 
καλφμματα κεφαλισ που ζχουν 
γείςο 

ex 6505 00 30, 
2,7% 

Καπζλα και άλλα καλφμματα 

κεφαλισ, δίχτυα και φιλζδεσ για 

τα μαλλιά του κεφαλιοφ από 

κάκε φλθ 

ex 6505 00 90 

2,7% 

Άλλα καπζλα και καλφμματα τθσ 
κεφαλισ, ζςτω και ςτολιςμζνα 

ex 6506 
2,7% 

22 Θερμόμετρα Με υγρό, με απευκείασ 
ανάγνωςθ των ενδείξεων. 
Ρεριλαμβάνονται τα κερμόμετρα 
υδραργφρου 

ex 9025 11 20 

Ατελϊσ 

 
ex 9025 11 80 2,80% 

Ψθφιακά κερμόμετρα ι 

κερμόμετρα υπερφκρων για 

τοποκζτθςθ ςτο μζτωπο 

ex 9025 19 00 

Ατελϊσ 

23 Σαποφνι πλυςίματοσ 

χεριϊν 

 

Σαποφνι και προϊόντα με 

οργανικζσ ουςίεσ επιφανειακισ 

δράςθσ και παραςκευάςματα 

καλλωπιςμοφ 

 

ex 3401 11 00 

Ατελϊσ 

  ex 3401 19 00 Ατελϊσ 

Σαποφνι, προϊόντα και 

παραςκευάςματα οργανικά που 

ενεργοφν πάνω ςτθν 

επιφανειακι τάςθ   

ex 3401 20 10 

Ατελϊσ 

 Σαποφνια με άλλεσ μορφζσ ex 3401 20 90 Ατελϊσ 

Οργανικζσ ουςίεσ επιφανειακισ 

δράςθσ (άλλεσ από το ςαποφνι)-

Κατιονικζσ 

ex 3402 12 

Ατελϊσ 

Ρροϊόντα και παραςκευάςματα 

οργανικά  που ενεργοφν πάνω 

ςτθν επιφανειακι τάςθ που 

προορίηονται για το πλφςιμο του 

δζρματοσ, με μορφι υγροφ ι 

κρζμασ, ςυςκευαςμζνα για τθ 

λιανικι πϊλθςθ, ζςτω και αν 

περιζχουν ςαποφνι 

ex 3401 30 00 

4% 
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24 Eπιτοίχειοσ διανομζασ 
(dispenser) 

απολυμαντικοφ 
χεριϊν 

Eπιτοίχειοσ διανομζασ (dispenser) 
απολυμαντικοφ χεριϊν 

ex 8479 89 97 

1,7% 

25 Υδροαλκοολικό 
διάλυμα ςε λίτρα 

2207 10: Μθ μετουςιωμζνο, που 
περιζχει 80% ι περιςςότερο 
αικυλικι αλκοόλθ 

ex 2207 10 00 
19,2€/hl 

2207 20: Μετουςιωμζνο, 
οποιουδιποτε τίτλου 

ex 2207 20 00 
10,2€/hl 

2208 90: Μθ μετουςιωμζνο, που 
περιζχει κατ’ όγκο λιγότερο από 
80% αικυλικι αλκοόλθ 

ex 2208 90 91 
1€/% 
vol/hl + 
6,4€/hl 

 
ex 2208 90 99 

1€/% 
vol/hl 

26 Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου 3% ςε 

λίτρα 

 

Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου 

ςυςκευαςμζνο ωσ 

απολυμαντικό 

παραςκεφαςμα για 

κακαριςμό 

επιφανειϊν 

 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

ζςτω και αν ζχει ςτερεοποιθκεί 

με ουρία 
ex 2847 00 00 

 

5,5% 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

χφδθν 

Απολυμαντικό χεριϊν 

ex 3808 94 

 

 

 

6% 

Άλλα απολυμαντικά 

παραςκευάςματα 

 

27 Καροτςάκια ζκτακτθσ 
ανάγκθσ 

Αμαξάκια τφπου πολυκρόνασ για 

αναπιρουσ 
ex 8713 90 00 

Ατελϊσ 

Φορεία και καροτςάκια για 
μετακίνθςθ αςκενϊν ςε 
νοςοκομεία, κλινικζσ 

ex 9402 90 00 
Ατελϊσ 

28 Εξαγωγείσ RNA Εξαγωγείσ RNA 9027 80 Ατελϊσ 

29 Τεςτ κιτσ για τον 

COVID-19/Εργαλεία 

και ςυςκευζσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςε 

διαγνωςτικά τεςτ 

 

Διαγνωςτικά τεςτ για τθν 

αςκζνεια του κορωναϊοφ –

Διαγνωςτικά αντιδραςτιρια που 

βαςίηονται ςε ανοςολογικζσ 

αντιδράςεισ 

ex 3002 13 00 
 

Ατελϊσ 

 ex 3002 14 00   

  ex 3002 15 00   
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  ex 3002 90 90   

Διαγνωςτικά αντιδραςτιρια που 

βαςίηονται ςε τεςτ νουκλεϊνικοφ 

οξζοσ, αλυςιδωτισ αντίδραςθσ 

πολυμεράςθσ (PCR) 

ex 3822 00 00 

Ατελϊσ 

Πργανα που χρθςιμοποιοφνται 

ςτα κλινικά εργαςτιρια για in 

vitro διάγνωςθ 

ex 9027 80 80 

Ατελϊσ 

Κιτ δειγματολθψίασ 

 
ex 9018 90 

Ατελϊσ 

  ex 9027 80 Ατελϊσ 

30 Είδθ για εφαρμογι 
φαρμακευτικϊν 
ουςιϊν ι λιψθ 
επιχριςμάτων 

Βαμβάκι, γάηεσ, επίδεςμοι, ςτικ 

με βαμβάκι και παρόμοια είδθ 

 

ex 3005 90 10 

Ατελϊσ 

  ex 3005 90 99 Ατελϊσ 

31 Εξοπλιςμόσ για το 
ςτιςιμο υπαίκριων 

νοςοκομείων 

Νοςοκομειακά κρεβάτια 

 
ex 9402 90 00 

Ατελϊσ 

Τζντεσ ex 6306 22 00 12% 

  ex 6306 29 00 12% 

Ρλαςτικζσ τζντεσ ex 3926 90 97 12% 

32 Φάρμακα Υπεροξείδιο του υδρογόνου που 

παρουςιάηεται ωσ φάρμακο 

 

 

ex 3003 90 00 

Ατελϊσ 

Ραρακεταμόλθ 

 
ex 3004 90 00 

  

Υδροχλωροκίνθ 

 
  

  

Λοπιναβίρθ/ιτοναβίρθ 

 
  

  

εμδεςιβίρθ 
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Tοςιλιηουμάμπθ 

 
  

  

33 Ιατρικοί, χειρουργικοί 

ι εργαςτθριακοί 

αποςτειρωτζσ 

 

Ιατρικοί, χειρουργικοί ι 

εργαςτθριακοί αποςτειρωτζσ 

 

ex 8419 20 00 

Ατελϊσ 

 

 

34 Ρροπανο-1-όλθ 

(προπυλικι αλκοόλθ) 

και προπανο-2-όλθ 

(ιςοπροπυλικι 

αλκοόλθ) 

 

Ρροπανο-1-όλθ (προπυλικι 

αλκοόλθ) και προπανο-2-όλθ 

(ιςοπροπυλικι αλκοόλθ) 

 

ex 2905 12 00 

5,5% 

35 Αικζρεσ, αικζρεσ-
αλκοόλεσ, αικζρεσ-
φαινόλεσ, αικζρεσ-

αλκοόλεσ-φαινόλεσ, 
υπεροξείδια 
αλκοολϊν, 

υπεροξείδια αικζρων, 
υπεροξείδια κετονϊν 

 

Αικζρεσ, αικζρεσ-αλκοόλεσ, 
αικζρεσ-φαινόλεσ, αικζρεσ-
αλκοόλεσ-φαινόλεσ, υπεροξείδια 
αλκοολϊν, υπεροξείδια αικζρων, 
υπεροξείδια κετονϊν 
 

ex 2909 

Ατελϊσ  / 
5,5% 

36 Μυρμθκικό οξφ (και 
τα άλατά του) 

 

Μυρμθκικό οξφ (και τα άλατά 
του) 
 

ex 2915 11 00 
 

5,5% 

  ex 2915 12 00   

37 Σαλικυλικό οξφ 
 

Σαλικυλικό οξφ και τα άλατά του 
 

ex 2918 21 00 
6,5% 

38 Χειρουργικά ςεντόνια 
(πετάςματα) μιασ 

χριςθσ από μθ 
υφαςμζνα υφάςματα 
τθσ κλάςθσ 5603,  που 

χρθςιμοποιοφνται 
κατά τθ διάρκεια 

χειρουργικϊν 
επεμβάςεων 

 
 

Χειρουργικά ςεντόνια 
(πετάςματα) μιασ χριςθσ από μθ 
υφαςμζνα υφάςματα τθσ κλάςθσ 
5603,  που χρθςιμοποιοφνται 
κατά τθ διάρκεια χειρουργικϊν 
επεμβάςεων 
 

6307 90 92 

 

 

 

 

6,3% 

39 Υφάςματα μθ 
υφαςμζνα, ζςτω και 

εμποτιςμζνα, 
επιχριςμζνα, 

επικαλυμμζνα ι με 
απανωτζσ ςτρϊςεισ 

Υφάςματα μθ υφαςμζνα, ζςτω 
και εμποτιςμζνα, επιχριςμζνα, 
επικαλυμμζνα ι με απανωτζσ 
ςτρϊςεισ 
 

ex 5603 11 10 4,3% 

ex 5603 94 90 

4,3% 
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40 Είδθ για χριςεισ 
χειρουργικζσ, ιατρικζσ 

ι υγιεινισ, μθ 
ςυςκευαςμζνα για τθ 

λιανικι πϊλθςθ 
 
 

Σεντόνια από χαρτί 
 

ex 4818 90 

Ατελϊσ 

41 Γυάλινα είδθ 
εργαςτθρίου, υγιεινισ 

ι φαρμακείου 

Γυάλινα είδθ εργαςτθρίου, 
υγιεινισ ι φαρμακείου, ζςτω και 
βακμολογθμζνα ι 
ογκομετρθμζνα 
 

 

ex 7017 10 00 3% 

  ex 7017 20 00 3% 

  ex 7017 90 00 3% 

42 Σακκοφλεσ απόρριψθσ 

μολυςματικϊν  

Σακκοφλεσ απόρριψθσ 
μολυςματικϊν 

ex3923 

 6,5% 

 

  43 

 

 

Γαλότςεσ πλαςτικζσ Γαλότςεσ πλαςτικζσ ex 6401 

 

17% 

44 Σάκοι μεταφοράσ 
ςορϊν Σάκοι μεταφοράσ ςορϊν 

ex 3923 6,5% 

ex 6307 
Από 6,3% 
ζωσ 12% 

45 Φιλμ Φιλμ 

ex 3701 

 

 

Ατελϊσ 
ζωσ 6,5% 

ex 3702 
Ατελϊσ 
ζωσ 6,5% 

  46 
Διαλφματα εμφάνιςθσ 

φιλμ  
Διαλφματα εμφάνιςθσ φιλμ ex 3707 

Ατελϊσ 
ζωσ 6% 

47 Υλικό μεταφοράσ ιϊν 

και υλικό καλλιζργειασ  
Υλικό μεταφοράσ ιϊν και υλικό 
καλλιζργειασ 

3821 

 

5% 
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48 Φάρμακα  

Ιντερφερόνθ άλφα-1 α, 
ιντερφερόνθ βιτα -1β 

ex 3002 

 

Ατελϊσ 

 

 

Αμοξυκιλλίνθ/κλαβουλανικό οξφ, 
αμπικιλλίνθ/ςουλμπακτάμθ, 
κεφτριαξόνθ, κλαρικρομυκίνθ, 
αηικρομυκίνθ, βλανκομυκίνθ, 
λινεηολίδθ, μοξιφλοξαςίνθ, 
λεβοφλοξαςίνθ, κλινδαμυκίνθ,  
ενδοφλζβιοι οροί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2933  

 

ex 2934  

 

ex 2937  

 

ex 2941 

 

ex 3003  

 

ex 3004 

 

 

 

 

 

Ατελϊσ 
ζωσ 6,5% 

 

Ατελϊσ 
ζωσ 6,5% 

 

Ατελϊσ  

 

Ατελϊσ 
ζωσ 6,5% 

 

Ατελϊσ  

 

Ατελϊσ  

 

 

 

 

 

49 Φκαλικόσ 

διεκυλεςτζρασ (DEP) Φκαλικόσ διεκυλεςτζρασ (DEP) 

ex 2917 

 

Ατελϊσ 
ζωσ 6,5% 

 

50 Γλυκερίνθ 
Γλυκερίνθ 2905 45 00 

3,8% 
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51 Ροβιδόνθ ιωδιοφχοσ 

 
Ροβιδόνθ ιωδιοφχοσ  ex 3905 99 90    

6,5% 

 

 

 

                                                                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΣΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ COVID 19 (ΑΠΟΦΑΗ (ΔΔ) C2020/491 ηηρ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ) 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠO  ......................................... ΕΩ…………………… 

 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 

ΣΕΛΩΝΕΙΟ:  

A/A AΙΘΜ
ΟΣ 

ΔΙΑΣΑΦ
ΘΣΘΣ 

ΘΜ/ΝΙΑ 
ΑΡΟΔΟΧΘΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Σ.0. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
TARIC  

ΧΩΑ 
ΚΑΤΑΓΩ 

ΓΘΣ 

ΚΑΘΑΘ 
ΜΑΗΑ  

(kg) 

ΣΥΜΡΛΘ 
Ω-

ΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΣΤΑΤΙΣΤΙ
ΚΘ ΑΞΙΑ  

ΕΡΙΧΕI
ΘΣΘ 
ΕΙΣΑΓ

ΩΓΘΣ* 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 
ΑΤΕΛΕΙΑΣ 
ΡΟΣΩΡΟ  

(ΥΡΘΕΣΙΑ/
ΟΓΑΝΙΣΜΟ

Σ κ.λ.π.) 

           

           

           

           

           

           

*σμπληρώνεηαι ζηην περίπηωζη ειζαγωγής ειδών από επιτείρηζη με ζκοπό ηη δωρεάν διάθεζή ηοσς  

ζε δικαιούτο αηελείας πρόζωπο. 
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