
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΕΜΕΤΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Άρθρο 140  Διαδικαςία δέςμευςησ τροφίμων 

Όπου ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ προβλζπεται διαδικαςία δζςμευςθσ τροφίμων 

ακολουκείται θ ςχετικι διαδικαςία του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), εξαιρουμζνων των 

προϊόντων των τομζων αικυλικισ αλκοόλθσ, αλκοολοφχων ποτϊν και ηφκου ςτουσ 

οποίουσ εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν ειδικι 

νομοκεςία (κατά περίπτωςθ: ν.2969/2001, ν.2960/2001, κϊδικασ νόμων περί 

ηφκου). 

Άρθρο 141  Διαδικαςία δέςμευςησ προΰόντων μη τροφίμων. 

1. Όπου ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ προβλζπεται δζςμευςθ προϊόντων πλθν 
τροφίμων εφαρμόηεται θ ακόλουκθ διαδικαςία: 

2. Οι ελεγκτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ δζςμευςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτιματοσ IV. Με τθν ζκκεςθ αυτι ορίηεται μεςεγγυοφχοσ, ο οποίοσ είναι ο 
υπεφκυνοσ φφλαξθσ των δεςμευκζντων προϊόντων, και μπορεί να είναι ο 
ελεγχόμενοσ ι τρίτοσ. 

3. Οι ελεγκτζσ προβαίνουν ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ϊςτε να αποτραπεί 
θ χριςθ ι θ διάκεςθ των δεςμευκζντων προϊόντων κακϊσ και θ διάκεςθ ςτθν 
αγορά κάκε άλλθσ ποςότθτασ όμοιων, με τα δεςμευκζντα, προϊόντων, που ζχει 
ιδθ, ι που πρόκειται να διακινθκεί από τον παραγωγό ι ςυςκευαςτι ι 
ειςαγωγζα ι διανομζα, κακϊσ και κακορίηουν εφλογο κατά τθν κρίςθ τουσ 
χρονικό διάςτθμα για τθ ςυμμόρφωςθ του ελεγχόμενου με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και το οποίο μπορεί να παρατακεί με αίτθςθ του ελεγχόμενου. Ο 
ελεγχόμενοσ μεριμνά για τθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων για: 
Α.  τθν ςυμμόρφωςθ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ι 

Β.  τθν απόςυρςθ των προϊόντων και τθν επαναπροϊκθςι τουσ ςτον παραγωγό 

ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι διανομζα ι 

 Γ. τθν καταςτροφι των προϊόντων. 

4. Τα δεςμευκζντα προϊόντα παραμζνουν ςτθν ευκφνθ του μεςεγγυοφχου, ο 
οποίοσ φροντίηει για τθν αςφαλι διατιρθςι τουσ ςε αποκθκευτικό χϊρο που 
κακορίηεται από αυτόν, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ που ςυγκρότθςε 
το κλιμάκιο για τθ διενζργεια του ελζγχου, και ο τόποσ φφλαξθσ καταγράφεται 
ςτθν Ζκκεςθ Δζςμευςθσ. 

5. Σε περίπτωςθ που ο ελεγχόμενοσ επικυμεί τθ μεταφορά των δεςμευκζντων 
προϊόντων ςε άλλο χϊρο, ι επικυμεί τθν επαναπροϊκθςι τουσ ςτον παραγωγό 
ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι διανομζα υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ ςτθν 
υπθρεςία που ςυγκρότθςε το κλιμάκιο, το οποίο διενιργθςε τθ δζςμευςθ, 
προκειμζνου να εγκρίνει τθ μεταφορά τουσ. Στθν περίπτωςθ μεταφοράσ, τα 
προϊόντα τίκενται υπό το διοικθτικό ζλεγχο των κατά τόπουσ αρμόδιων 
υπθρεςιϊν και ο ελεγχόμενοσ υποχρεοφται να παράςχει ςτθν υπθρεςία όλα τα 
ςχετικά παραςτατικά διακίνθςθσ. 

6. Σε περίπτωςθ καταςτροφισ των δεςμευκζντων προϊόντων από φυςικά ι άλλα 
αίτια απαιτείται αμελλθτί θ ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςίασ που διατθρεί τα 



προϊόντα υπό το διοικθτικό τθσ ζλεγχο, με υπεφκυνθ διλωςθ του 
μεςεγγυοφχου, ςυνοδευόμενθ από τεχνικι ζκκεςθ ι απόςπαςμα βιβλίου 
ςυμβάντων τθσ αρχισ που διαπίςτωςε και κατζγραψε το ςυμβάν. 

7. Μετά τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ο ελεγχόμενοσ αιτείται 
αποδζςμευςθ των προϊόντων ςτθν αρμόδια υπθρεςία, θ οποία διενεργεί 
επανζλεγχο.  

8. Εάν, μετά τον επανζλεγχο, επιβεβαιωκεί θ ςυμμόρφωςθ, ςυντάςςεται από 
τουσ ελεγκτζσ ςχετικι «Ζκκεςθ Αποδζςμευςθσ» ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτιματοσ IV. Κατόπιν αυτοφ τα προϊόντα κακίςτανται ελεφκερα προσ 
διάκεςθ, πϊλθςθ ι χριςθ. 

9. Εάν, μετά τον επανζλεγχο, δεν επιβεβαιωκεί θ ςυμμόρφωςθ, τότε ςυντάςςεται 
από τουσ ελεγκτζσ ςχετικι ζκκεςθ, που υποβάλλεται ςτθ υπθρεςία που διζταξε 
τον επανζλεγχο και τα προϊόντα παραμζνουν δεςμευμζνα. 

10. Τα ωσ άνω προϊόντα, για όςο χρόνο παραμζνουν δεςμευμζνα απαγορεφεται να 
διατίκενται, να πωλοφνται ι να χρθςιμοποιοφνται, άλλωσ επιβάλλεται 
διοικθτικό πρόςτιμο τριπλάςιο του διοικθτικοφ προςτίμου που επεβλικθ κατά 
τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ. 

11. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμόρφωςθσ εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ τα 
προϊόντα αποςφρονται υποχρεωτικά με ευκφνθ του ελεγχόμενου και με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ που ςυγκρότθςε το κλιμάκιο για τθ διενζργεια 
του ελζγχου και είτε επιςτρζφονται ςτον παραγωγό ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα 
ι διανομζα ι καταςτρζφονται ι και μόνον όταν πρόκειται για αςφαλι 
προϊόντα, διατίκενται για κοινωφελείσ ςκοποφσ. 

12. Όλεσ οι δαπάνεσ για τθ διατιρθςθ, μετακίνθςθ, αποκικευςθ, απόςυρςθ ι 
καταςτροφι των δεςμευκζντων προϊόντων βαρφνουν τον ελεγχόμενο. 

13. Ειδικά για τισ νόμιμεσ επαναπλθροφμενεσ φιάλεσ υγραερίου που ζχουν 
παρανόμωσ πλθρωκεί, αυτζσ επιςτρζφονται τελικϊσ ςτον κφριό τουσ. Η 
αςφαλισ μεταφορά, θ καταςτροφι του περιεχομζνου και το ςφνολο των 
ςχετικϊν δαπανϊν βαρφνουν τον κφριο. 

14. Φιάλεσ υγραερίου οι οποίεσ δεν φζρουν ίχνθ από τα οποία να προκφπτει ο 
κφριοσ τουσ, περιζρχονται κατά κυριότθτα ςτο Δθμόςιο, το οποίο μεριμνά για 
τθν καταςτροφι του τυχόν περιεχομζνου τουσ και τθν εκποίθςθ τουσ, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

15. Τα παραπάνω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ προϊόντων, για τα οποία ιςχφουν 
ειδικότερεσ διατάξεισ περί δζςμευςθσ/απόςυρςθσ. 

Άρθρο 142  Προςφυγή 

1. Κατά τθσ ζκκεςθσ δζςμευςθσ ο ελεγχόμενοσ μπορεί να κατακζςει προςφυγι 
ενϊπιον του προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ που ςυγκρότθςε το κλιμάκιο το 
οποίο διενιργθςε τθ δζςμευςθ, εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ Ζκκεςθσ Δζςμευςθσ. 

2. Επί τθσ προςφυγισ, ο προϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ που ςυγκρότθςε το κλιμάκιο 
το οποίο διενιργθςε τθ δζςμευςθ, εκδίδει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν, τθν οποία κοινοποιεί αμελλθτί ςτον 
ελεγχόμενο.   

3. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί προςφυγι ενϊπιον των διοικθτικοφ 
πρωτοδικείου τθσ ζδρασ του προϊςταμζνου που εξζδωςε τθν απόφαςθ. 



4. Τα παραπάνω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ προϊόντων, για τα οποία ιςχφουν 
ειδικότερεσ διατάξεισ περί δζςμευςθσ/απόςυρςθσ. 

Άρθρο 143  Ελληνικό Σήμα Προΰόντων και Υπηρεςιών 

1. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του Σιματοσ Ελλθνικϊν Προϊόντων και Υπθρεςιϊν –

«Ελλθνικό Σιμα», όπωσ αυτό ορίηεται ςτα άρκρα 184 επ. του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 

86/Α/2012) κατά τθ διάκεςθ ςτθ κατανάλωςθ, πϊλθςθ και διαφιμιςθ κάκε 

είδουσ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, εφόςον ςε αυτό δεν ζχει παραχωρθκεί το 

δικαίωμα χριςθσ του «Ελλθνικοφ Σιματοσ» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ωσ 

άνω νόμου όπωσ ιςχφει.   

2. Οι επιχειριςεισ ςε όλα τα ςτάδια εμπορίασ και διακίνθςθσ που είναι υπεφκυνεσ 

για τθ χριςθ του Ελλθνικοφ Σιματοσ ωσ ανωτζρω, πρζπει να κατζχουν 

ςφμφωνα με τον ωσ άνω νόμο, βεβαίωςθ καταχϊριςθσ ςτο Ηλεκτρονικό 

Μθτρϊο Ελλθνικϊν Προϊόντων – Υπθρεςιϊν, θ οποία πιςτοποιεί το δικαίωμα 

χριςθσ του Σιματοσ για ςυγκεκριμζνο προϊόν ι υπθρεςία. 

3. Στουσ παραβάτεσ των ωσ άνω υποχρεϊςεων επιβάλλεται πζραν άλλων 

κυρϊςεων που τυχόν προβλζπονται ςτο ν.4072/2012, όπωσ ιςχφει, διοικθτικό 

πρόςτιμο φψουσ πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ,  

 


