
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΚΑΝΟΝΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Άρθρο 3 Γενικέσ Αρχέσ 

1. Οι αγοραπωλθςίεσ όλων των προςυςκευαςμζνων προϊόντων γίνονται με βάςθ 
τθν κακαρι ποςότθτα περιεχομζνου. Στθν κακαρι ποςότθτα δεν 
ςυνυπολογίηονται τυχόν πρόςκετα μζςα ςυςκευαςίασ που περιζχονται ςτον 
κφριο περιζκτθ. 

2. Τα προϊόντα  που πωλοφνται επί ηυγίω, επιτρζπεται να πωλοφνται ςε μικτό 
 βάροσ υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο επόμενο άρκρο. 
3. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεοφνται να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα περικϊρια 

ςφάλματοσ των οργάνων μζτρθςθσ και ηφγιςθσ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα. 

Άρθρο 4 Μέςα ςυςκευαςίασ 

1. Κάκε μζςο ςυςκευαςίασ (χαρτί περιτυλίγματοσ, μεμβράνεσ, ςακοφλεσ, κυτία, 
περιζκτεσ κλπ) που χρθςιμοποιείται κατά τθν επί ηυγίω πϊλθςθ τροφίμων προσ 
τον τελικό καταναλωτι, πρζπει να είναι από υλικό κατάλλθλο να ζρκει ςε 
επαφι με τρόφιμα που ςυμμορφϊνεται, κατά περίπτωςθ, με τισ ςχετικζσ 
ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ και να φζρει τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ. 

2. Τα μζγιςτα επιτρεπτά βάρθ του χαρτιοφ,  ι του πλαςτικοφ (περιτυλίγματοσ ι 
ςακουλϊν), που χρθςιμοποιείται για τθ ςυςκευαςία κατά τθν επί ηυγίω διάκεςθ 
ςτο καταναλωτικό κοινό ειδϊν με μικτοβαρι ηφγιςθ παρουςία του πελάτθ,   
ορίηονται ωσ εξισ: 

 

Καθαρό Βάροσ Προϊόντοσ (g) Μζγιςτο βάροσ ςε γραμμάρια (g) 

0< κακαρό βάροσ≤ 350  8 

350< κακαρό βάροσ≤ 1000 15 

κακαρό βάροσ>1000 30 

 
3. Σε περίπτωςθ που για τθν αςφαλι ςυςκευαςία των προϊόντων, δεν επαρκεί το 
 μζςο ςυςκευαςίασ με τα παραπάνω ανϊτατα όρια, χρθςιμοποιείται πρόςκετθ 
 κατάλλθλθ ςυςκευαςία, το βάροσ τθσ οποίασ δεν επιβαρφνει τον καταναλωτι. 
4. Οι πλαςτικοί περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επί ηυγίω διάκεςθ ςτο 
 καταναλωτικό κοινό ειδϊν με μικτοβαρι ηφγιςθ παρουςία του πελάτθ, 
 επιτρζπεται να ζχουν το κάτωκι μζγιςτο βάροσ ανά όγκο περιζκτθ: 

 

Όγκοσ περιζκτη ςε λίτρα (L) Μζγιςτο βάροσ ςε γραμμάρια (g) 
0,375 12 

0,5 14 

1 25 

 
5. Οι χαρτοςακοφλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επί ηυγίω διάκεςθ ςτο 



 καταναλωτικό κοινό οπωρολαχανικϊν με μικτοβαρι ηφγιςθ παρουςία του 
 πελάτθ, επιτρζπεται να ζχουν μζγιςτο βάροσ είκοςι γραμμάρια (20 g). 
6. Ειδικά για τουσ περιζκτεσ (τα κυτία) που χρθςιμοποιοφνται για τθ διάκεςθ ςτο 
 καταναλωτικό κοινό ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ και αρτοποιίασ με μικτοβαρι 
ηφγιςθ  παρουςία του πελάτθ και τα οποία κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο με τα 
 αναφερόμενα ςτον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νοφμερα, πρζπει να ανικουν 
 ςτθν κάτωκι ςειρά ονομαςτικοφ όγκου και να ζχουν το αντίςτοιχο μζγιςτο 
βάροσ. 
 

Ενδεικτικό 
No 

Όγκοσ περιζκτη ςε λίτρα 
(L) 

Μζγιςτο βάροσ ςε γραμμάρια (g) 

2 0,9 40 

3 1,5 50 

4 1,8 60 

6 2,5 70 

8 2,9 80 

10 3,9 100 

 
7. Η τοφρτα ηαχαροπλαςτικισ/παγωτοφ, κατά τθν χφδθν πϊλθςι τθσ πωλείται ςε 
 κακαρό βάροσ και ηυγίηεται προτοφ αυτι τοποκετθκεί εντόσ του κυτίου 
 ςυςκευαςίασ τθσ, ενϊ δφναται να πωλείται και με το τεμάχιο. Στθν ζννοια του 
 κακαροφ βάρουσ περιλαμβάνεται και θ βάςθ ςτιριξισ τθσ, όταν δεν υπερβαίνει 
 τα κατωτζρω ανϊτατα όρια. 
 Τα ανϊτατα όρια βάρουσ τθσ βάςθσ (πλαςτικισ ι χάρτινθσ) τθσ τοφρτασ 

 ηαχαροπλαςτικισ/παγωτοφ κακορίηονται ωσ εξισ: 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ ΣΟΤΡΣΑ ΒΑΡΟ ΒΑΗ (ΔΙΚΟΤ) 

Ζωσ και 1.500 γραμμάρια Ζωσ 90 γραμμάρια 

Από 1.501 ζωσ και 2.000 γραμμάρια Ζωσ 130 γραμμάρια 

Από 2.001 ζωσ και 2.500 γραμμάρια Ζωσ 160 γραμμάρια 

Από 2.501 ζωσ και 3.000 γραμμάρια Ζωσ 180 γραμμάρια 

Από 3.001 ζωσ και 3.500 γραμμάρια Ζωσ 200 γραμμάρια 

Πάνω από 3.500 γραμμάρια  Ζωσ 230 γραμμάρια 

 
Στθν περίπτωςθ που θ βάςθ ςτιριξθσ τθσ τοφρτασ υπερβαίνει τα ανωτζρω 

ανϊτατα όρια, ι δεν είναι πλαςτικι ι χάρτινθ, αλλά ειδικισ καταςκευισ (ξφλινθ, 

κακρζφτθσ κτλ), τότε θ πϊλθςθ επί τθσ βάςθσ ειδικισ καταςκευισ 

τοποκετθμζνθσ τοφρτασ προσ τον πελάτθ, πραγματοποιείται μόνο ςε κακαρό 

βάροσ γλυκοφ, ζτςι ϊςτε να χρεϊνεται χωριςτά θ αξία τθσ κακαρισ τοφρτασ και 

χωριςτά θ αξία τθσ βάςθσ ειδικισ καταςκευισ. 

Εφόςον θ επιχείρθςθ (ηαχαροπλαςτείο κτλ) προςφζρει τθ βάςθ ειδικισ 

καταςκευισ «ΣΑΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ» υποχρεοφται όπωσ διαςφαλίςει τον 

αγοραςτι – πελάτθ τθσ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιςτραφεί ς’ αυτόν θ αξία 

τθσ βάςθσ που πλιρωςε κατά τθν αγορά τθσ τοφρτασ, εφόςον βζβαια ο πελάτθσ 

επιςτρζψει τθν βάςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτθν πινακίδα ι τιμοκατάλογο 



αναγράφεται κατά περίπτωςθ και θ ζνδειξθ «ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ Ή ΜΗ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ». Μετά το ηφγιςμα τθσ τοφρτασ με βάςθ ειδικισ καταςκευισ, από 

το μικτό βάροσ αφαιρείται υποχρεωτικά το βάροσ τθσ βάςθσ αυτισ, ζτςι ϊςτε 

να ειςπράττεται θ ςυνολικι αξία κακαροφ βάρουσ τθσ τοφρτασ, προςαυξθμζνθ 

κατά τθν αξία τθσ βάςθσ ειδικισ καταςκευισ. 

8. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο, ωσ κάτωκι: 
Α.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, χίλια ευρϊ (1.000€). 

 Β. Για παράβαςθ των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο 

  πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ. 

Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενησ ποςότητασ ςε πωλούμενα είδη 

1. Η ονομαςτικι ποςότθτα του κακαροφ περιεχομζνου, εκτόσ αν άλλωσ  
προβλζπεται από ειδικι νομοκεςία εναρμονιςμζνου τομζα, αναγράφεται επί ι 
και επί τθσ ςυςκευαςίασ εφόςον υφίςταται:   
Α.  Σε μονάδα μζτρθςθσ βάρουσ (κιλό-kg, γραμμάριο-g) εάν πρόκειται για 

προϊόντα που διατίκενται ςε ςτερει μορφι.  

Β. Σε μονάδα μζτρθςθσ όγκου (λίτρο-L, χιλιοςτόλιτρο-mL) για προϊόντα που 

διατίκενται ςε υγρι μορφι.  

2. Σε προϊόντα εκτόσ των τροφίμων που διατίκενται ςε υγρι μορφι αλλά ζχουν 
 πολφ υψθλό ιξϊδεσ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ θ ονομαςτικι ποςότθτα 
του  κακαροφ περιεχομζνου μπορεί να αναγράφεται ςε μονάδα μζτρθςθσ βάρουσ 
 (κιλό-kg, γραμμάριο- g). 
3. Σε προϊόντα εκτόσ τροφίμων, για τα οποία το βάροσ ι ο όγκοσ δεν ζχουν 

ςυγκριτικι ςθμαςία για τον καταναλωτι, κατά περίπτωςθ, αναγράφεται θ 
ονομαςτικι ποςότθτα του κακαροφ περιεχομζνου ςτο κφριο ποςοτικό 
χαρακτθριςτικό του προϊόντοσ, όπωσ ςε: αρικμό τεμαχίων, μζτρα m (π.χ.: για 
χαρτοταινίεσ ταμειακϊν μθχανϊν), τετραγωνικά μζτρα (m2), αρικμό μοναδιαίων 
δόςεων πλφςθσ, φφλλα (π.χ. για τετράδια) ϊρεσ καφςθσ κ.λ.π., εκτόσ αν άλλωσ 
προβλζπεται από ειδικι νομοκεςία εναρμονιςμζνου τομζα. 

4. Ειδικά για προϊόντα ςε υγρό κάλυψθσ κακϊσ και για κατεψυγμζνα προϊόντα με  
προςτατευτικό περίβλθμα πάγου (επίπαγο) αναγράφεται τόςο το κακαρό 
βάροσ (με το υγρό επικάλυψθσ) όςο και το κακαρό ςτραγγιςμζνο βάροσ (χωρίσ 
το υγρό επικάλυψθσ).  

5. Για τα φυτοχϊματα - εδαφοβελτιωτικά (τφρφθ, περλίτθ, κοπριά κ.λ.π.) και τα 
μζςα καλλιζργειασ είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι τθσ ονομαςτικισ ποςότθτασ 
περιεχομζνου ςε μονάδεσ όγκου (L). O ζλεγχοσ του αναγραφόμενου όγκου 
γίνεται ςφμφωνα με το εναρμονιςμζνο Πρότυπο EN 12580 «Βελτιωτικά 
εδάφουσ και κρεπτικά υλικά - Προςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ», όπωσ ιςχφει ι 
ςφμφωνα με άλλο αντίςτοιχο. 

6. Φράςεισ όπωσ «περίπου» ι «κατά τθ ςυςκευαςία» ι «±... %» δίπλα από τθν 
 ζνδειξθ του ονομαςτικοφ βάρουσ ι όγκου περιεχομζνου δεν επιτρζπεται να 
 χρθςιμοποιοφνται. Κατ’ εξαίρεςθ, αφενόσ μεν για τουσ ςάπωνεσ που εμπίπτουν 
 ςτισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1436/1965 Απόφαςθσ του Ανϊτατου Χθμικοφ 
 Συμβουλίου (ΦΕΚ 852/Β/1965), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, μπορεί να 
 αναγράφεται επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ θ ζνδειξθ «κατά τθν ςυςκευαςία» δίπλα 



 από τθν ζνδειξθ του ονομαςτικοφ βάρουσ, αφετζρου δε χαρτικά προϊόντα κάκε 
 είδουσ επιτρζπεται να πωλοφνται ςε ςυςκευαςίεσ που φζρουν φράςεισ του 
 πρϊτου εδαφίου, εφόςον αποδεικνφεται ότι τα προϊόντα αυτά είχαν 
 ςυςκευαςκεί πριν από τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2013. 
7. Το ονομαςτικό βάροσ ι όγκοσ περιεχομζνου ζχει μία κακοριςμζνθ τιμι και δεν 
 επιτρζπεται να αναγράφεται εφροσ τιμϊν (π.χ. από ... g ζωσ ... g, από ….. mL ζωσ 
 ….. mL). 
8. Δεν επιτρζπεται να εμφανίηονται επί τθσ ίδιασ ςυςκευαςίασ, περιςςότερεσ τθσ 
 μίασ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ περιεχομζνου. 
9. Υπεφκυνοσ για τθν αναγραφι τθσ περιεχόμενθσ ποςότθτασ είναι ο 
 παραςκευαςτισ/ ςυςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ/διανομζασ κατά περίπτωςθ. 

10. Στθν περίπτωςθ προϊόντων που ςυςκευάηονται εντόσ του καταςτιματοσ 
λιανικισ  πϊλθςθσ, υπεφκυνοσ κεωρείται ο πωλθτισ. 
11. Οι παραςκευαςτζσ/ςυςκευαςτζσ ι ειςαγωγείσ/διανομείσ ι πωλθτζσ, κατά 
 περίπτωςθ, είναι υπεφκυνοι για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμφωνίασ των 
 αναγραφόμενων ονομαςτικϊν ποςοτιτων με τθν πραγματικι ποςότθτα 
 περιεχομζνου μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ ι/και κακ’ όλθ τθ 
 διάρκεια ζκκεςθσ των προϊόντων προσ πϊλθςθ και μζχρι τθν πϊλθςι τουσ. 
12. Στουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων ευρϊ   

(1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Άρθρο 6 Αναγραφή τιμήσ ανά μονάδα μέτρηςησ  

1. Για προϊόντα ςε ςτερει μορφι αναγράφεται θ τιμι πϊλθςισ τουσ ανά 
 χιλιόγραμμο (kg), ενϊ για προϊόντα ςε υγρι μορφι αναγράφεται θ τιμι 
πϊλθςισ  τουσ ανά λίτρο (L). 
2. Για προϊόντα ςε υγρι μορφι, το ιξϊδεσ των οποίων ςε κερμοκραςία 
 περιβάλλοντοσ είναι πολφ υψθλό, επιτρζπεται να αναγράφεται θ τιμι πϊλθςισ 
 τουσ ανά χιλιόγραμμο (kg). 
3. Για προϊόντα για τα οποία το βάροσ ι ο όγκοσ δεν ζχουν ςυγκριτικι ςθμαςία για 
 τον καταναλωτι, αναγράφεται θ τιμι πϊλθςθσ ανά κφριο ποςοτικό 
 χαρακτθριςτικό του προϊόντοσ, που αποτελεί μζτρο ςφγκριςθσ για τον 
 καταναλωτι π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μζτρο (m), ανά τετραγωνικό μζτρο (m2), ανά 
 δόςθ πλφςθσ, ανά φφλλο, ανά ϊρα καφςθσ κ.τ.λ. 
4. Ειδικότερα ορίηουμε τθν αναγραφι τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ για τα κάτωκι 
 προϊόντα: 

Α.  Για ςυςκευαςμζνα απορρυπαντικά/μαλακτικά ςε ςκόνθ ι ςε υγρό, 

προοριηόμενα για χριςθ πλυντθρίων ροφχων, εφόςον επί τθσ ςυςκευαςίασ 

αυτϊν δθλϊνεται, με βάςθ τον Κανονιςμό 2004/648/ΕΚ όπωσ ιςχφει, θ 

ζνδειξθ «Συνολικόσ αρικμόσ πλφςεων ανά ςυςκευαςία», κακϊσ και για 

ςυςκευαςμζνα απορρυπαντικά/μαλακτικά ροφχων, εφόςον επί τθσ 

ςυςκευαςίασ αυτϊν δθλϊνεται θ ζνδειξθ «Συνολικόσ αρικμόσ μοναδιαίων 

δόςεων ανά ςυςκευαςία», αναγράφεται θ τιμι ανά πλφςθ ι μοναδιαία 

δόςθ, αντίςτοιχα.  

Β. Για πάνεσ (βρεφϊν και ενθλίκων), γυναικεία επικζματα προςωπικισ υγιεινισ 

και υγρομάντθλα, αναγράφεται θ τιμι ανά τεμάχιο. 



Γ. Για χαρτικά είδθ (χαρτί κουηίνασ, χαρτί υγείασ, χαρτοπετςζτεσ, χαρτομάντιλα) 

αναγράφεται θ τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Δ. Για προϊόντα, εκτόσ των χαρτικϊν, που διατίκενται ςε ρολό (π.χ. 

αλουμινόχαρτο, χαρτί ψθςίματοσ, διαφανισ μεμβράνθ τροφίμων κλπ.) 

αναγράφεται θ τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2 ).  

5. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά κωδικό 
 προϊόντοσ. 

Άρθρο 7 Απαιτήςεισ ςχετικά με την ποςότητα προςυςκευαςμένων 
προΰόντων που φέρουν τη ςήμανςη «e» 

1. Προςυςκευαςμζνα προϊόντα ςτακερισ ονομαςτικισ μάηασ ι όγκου 
περιεχομζνου, που ζχει εκ των προτζρων επιλεγεί από τον 
παραςκευαςτι/ςυςκευαςτι, από 5 g/mL ζωσ 10 kg/L, μποροφν  να φζρουν τθν 
ζνδειξθ «e» ςτο ίδιο πεδίο ορατότθτασ με τθν ζνδειξθ τθσ μάηασ ι του όγκου. Η 
ςιμανςθ «e» πιςτοποιεί ότι θ προςυςκευαςία ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ 
τθσ οδθγίασ 76/211/ΕΟΚ, όπωσ τροποποιικθκε ιςχφει και θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι μασ νομοκεςία με το Π.Δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α/82), 
όπωσ ιςχφει. 

2. Οι βαςικζσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται ανά παρτίδα, προκειμζνου 
το προϊόν να φζρει τθν ζνδειξθ «e» είναι οι κάτωκι: 
Α. Το πραγματικό περιεχόμενο των προςυςκευαςιϊν δεν πρζπει να είναι 

κατϊτερο κατά μζςο όρο από τθν  ονομαςτικι ποςότθτα. 

Β. Το ποςοςτό  των προςυςκευαςιϊν που παρουςιάηει ζνα αρνθτικό ςφάλμα 

ίςο ι ανϊτερο του μεγίςτου ανεκτοφ ςφάλματοσ, ωσ προβλζπεται από τον 

Πίνακα τθσ παρ. 3, πρζπει να είναι αρκετά μικρό. 

Γ. Καμία προςυςκευαςία που παρουςιάηει αρνθτικό ςφάλμα ανϊτερο του 

διπλαςίου του μεγίςτου ανεκτοφ ςφάλματοσ του Πίνακα τθσ παρ. 3 δεν 

δφναται να φζρει το ςιμα «e». 

3. Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα επί ζλαττον, ςτο περιεχόμενο μιασ προςυςκευαςίασ 

με ςιμα «e», κακορίηεται από τον παρακάτω πίνακα: 

 

Ονομαςτική ποςότητα του 
προϊόντοσ (Qn) ςε γραμμάρια ή 

χιλιοςτόλιτρα (g ή  mL) 

Μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα 

% του Qn g  ή mL 

5 Ζωσ 50 9 - 

50 Ζωσ 100 - 4,5 

100 Ζωσ 200 4,5 - 

200 Ζωσ 300 - 9 

300 Ζωσ 500 3 - 

500 Ζωσ 1000 - 15 

1000 Ζωσ 10000 1,5 - 

 



Για τθν εφαρμογι του Πίνακα, οι υπολογιηόμενεσ ςε μονάδεσ μάηασ ι όγκου  

τιμζσ των μεγίςτων ανεκτϊν ςφαλμάτων που υποδεικνφονται ς' αυτόν επί τοισ 

εκατό, πρζπει να ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα πάνω ςτο 1/10 του g ι mL. 

4. Τα κριτιρια για το είδοσ του ελζγχου (καταςτροφικόσ ι μθ καταςτροφικόσ), 
 κακϊσ και τα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, για ελζγχουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του  παραγωγοφ/ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα/διανομζα, όπου παρζχεται επαρκισ 
 αρικμόσ δειγμάτων από κάκε παρτίδα, προβλζπονται από τθ νομοκεςία τθσ ωσ 
 άνω παρ. 1. 
5.  Για τον μθ καταςτροφικό ζλεγχο ςε ςθμείο λιανικισ πϊλθςθσ, όπου 

ενδεχομζνωσ δεν υπάρχει επαρκισ αρικμόσ δειγμάτων και το πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ που προβλζπεται από τθ νομοκεςία τθσ παρ. 1, δεν είναι 
δυνατό να εφαρμοςτεί, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των προςυςκευαςιϊν που 
εξετάηονται ανά παρτίδα, κακορίηεται με βάςθ των κάτωκι Πίνακα: 
 

Αριθμόσ διατιθζμενων 
ςυςκευαςιών (Ν) 

Ελάχιςτοσ αριθμόσ δειγμάτων 

Ζωσ 4 Όλα 

5≤Ν<40 5 

40≤Ν<65 8 

65≤Ν<100 13 
  

Τα αποτελζςματα από τον παραπάνω ζλεγχο δεν αποτελοφν βάςθ για τθν 

επιβολι κυρϊςεων, παρά μόνο για τισ περιπτϊςεισ που δεν ικανοποιείται θ 

απαίτθςθ Β ι/και Γ τθσ παρ. 2. 

 Σε περίπτωςθ υποψίασ ελλιποβάρειασ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα, θ 

υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο μεριμνά για τθ διενζργεια περαιτζρω 

ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ του παραγωγοφ/ςυςκευαςτι ι 

διανομζα/ειςαγωγζα. 

6. Η χριςθ του ςιματοσ «e» επί των ςυςκευαςιϊν γίνεται χωρίσ προθγοφμενθ 
άδεια, με τθν προχπόκεςθ ότι διατθροφνται αρχεία, για κάκε παρτίδα, τα οποία 
είναι ςτθ διάκεςθ των αρχϊν και ςτα οποία αναγράφονται, τα αποτελζςματα 
των μετρολογικϊν ελζγχων που προβλζπονται από τθν οδθγία 76/211/ΕΟΚ, 
όπωσ ιςχφει, ϊςτε να βεβαιϊνεται ότι ζχουν γίνει κανονικά και ςωςτά οι 
ζλεγχοι, κακϊσ και οι τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ και προςαρμογζσ 
(ρυκμίςεισ). Τα αρχεία πρζπει να διατθροφνται ςε ζντυπθ μορφι μζχρι τθν 
θμερομθνία λιξθσ κάκε παρτίδασ και αν δεν προβλζπεται θμερομθνία λιξθσ, 
για διάςτθμα τουλάχιςτον δφο ετϊν. 

7. Ευκφνθ για το ότι θ προςυςκευαςία τθρεί τισ απαιτιςεισ για τθ χριςθ του 
ςιματοσ «e» φζρει ο ςυςκευαςτισ ι ο παραγωγόσ ι ο ειςαγωγζασ ι ο 
διανομζασ, ο οποίοσ κζτει το προϊόν ςτθν ελλθνικι αγορά, κατά περίπτωςθ. 
Στθν περίπτωςθ προϊόντων όπου θ ςυςκευαςία ζχει παραγγελκεί από τρίτον, το 
όνομα του οποίου αναγράφεται επί τθσ ςυςκευαςίασ (π.χ. προϊόντα ιδιωτικισ 
ετικζτασ) τότε και ο παραγγζλλων κεωρείται ςυνυπεφκυνοσ. 

8. Στα μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα προϊόντων που φζρουν τθ ςιμανςθ «e» 
εμπεριζχονται όλεσ οι τυχόν άλλεσ ανοχζσ (π.χ. λόγω απϊλειασ υγραςίασ, 



ςτραγγιςμζνου βάρουσ κλπ) οι οποίεσ προβλζπονται από, τον Κϊδικα Τροφίμων 
και Ποτϊν, τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου ι οποιαδιποτε 
άλλθ διάταξθ. 

9. Παρτίδεσ προςυςκευαςμζνων προϊόντων που δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ που 
προβλζπονται για τθ χριςθ του ςιματοσ «e», κεωροφνται ελλιποβαρείσ, 
δεςμεφονται ςτα χζρια των κατόχων τουσ μζχρισ ότου γίνουν οι απαραίτθτεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

10. Α. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται το ςιμα «e» ςε προϊόντα τα οποία δεν 
 ζχουν ςτακερό βάροσ  ι όγκο  περιεχομζνου ανά παρτίδα ι ςε προϊόντα τον 
 οποίων το ονομαςτικό βάροσ ι ο ονομαςτικόσ όγκοσ είναι εκτόσ του 
 προβλεπόμενου εφρουσ (5 g/mL ζωσ 10 kg/L), επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων 
 ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ ςτον παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι 
 ειςαγωγζα ι διανομζα. 
Β. Για μζςθ τιμι του πραγματικοφ περιεχομζνου μιασ παρτίδασ μικρότερθσ από 

τθν ονομαςτικι τιμι περιεχομζνου τθσ παρτίδασ, υπολογίηεται θ κατθγορία 

προςτίμου, ανά παρτίδα προϊόντοσ, ωσ εξισ: 

 Κατηγορία προςτίμου (κ) =*(Ονομαςτικι τιμι περιεχομζνου - Πραγματικι 

 μζςθ τιμι περιεχομζνου) / Ονομαςτικι τιμι περιεχομζνου+ × 100 × τιμι €/kg  

 ι L . 

Για παρτίδεσ μεγαλφτερεσ των 3200 τεμαχίων το πρόςτιμο διπλαςιάηεται. 

Το πρόςτιμο επιβάλλεται ςτον παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι 

διανομζα. 

Ελλιποβαρείσ παρτίδεσ δεςμεφονται μζχρι να γίνουν οι απαραίτθτεσ 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. Για δεςμευμζνεσ παρτίδεσ που διατίκενται παρά τθν 

εντολι των αρμόδιων αρχϊν, επιβάλλεται πρόςτιμο είκοςι χιλιάδων ευρϊ 

(€20.000) ανά παρτίδα. 

Γ. Παρτίδεσ που φζρουν το ςιμα «e», και που ο αρικμόσ των ελαττωματικϊν 

τεμαχίων εκτρζπεται του μζγιςτου επιτρεπτοφ αρικμοφ, ι παρτίδεσ με 

τεμάχια που εμφανίηουν απόκλιςθ πζραν του διπλαςίου του Μζγιςτου 

Ανεκτοφ Σφάλματοσ δεςμεφονται μζχρι να γίνουν οι απαραίτθτεσ 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. Για δεςμευμζνεσ παρτίδεσ που διατίκενται παρά τθν 

εντολι των αρμόδιων αρχϊν, επιβάλλεται πρόςτιμο είκοςι χιλιάδων ευρϊ 

(€20.000) ανά παρτίδα. 

Δ.  Σε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ του ςιματοσ «e» χωρίσ να διατθροφνται τα 

ςχετικά αρχεία για κάκε παρτίδα, επιβάλλεται πρόςτιμο ςτον παραςκευαςτι 

ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι διανομζα ωσ εξισ: 

Αριθμόσ παρτίδων Πρόςτιμο (€) 

1-3 Δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000) 

4-6 Τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (4.000) 

Κατηγορία προςτίμου (κ) Πρόςτιμο (€) 

κ≤10 Δφο Χιλιάδεσ ευρϊ (2.000) 

10<κ≤50 Τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (4.000) 

50<κ Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ (6.000) 



≥7 Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ (6.000) 

Άρθρο 8 Απαιτήςεισ ςχετικά με την ποςότητα προςυςκευαςμένων 
προΰόντων χωρίσ τη ςήμανςη «e» 

1. Κάκε παρτίδα προςυςκευαςμζνων προϊόντων ςτακερισ ονομαςτικισ 
ποςότθτασ  περιεχομζνου, που δεν φζρουν ςιμανςθ «e», πρζπει να ζχει, κατά 
μζςο όρο,  κακαρό περιεχόμενο, τουλάχιςτον ίςο με τθν ονομαςτικι ποςότθτα, 
δθλαδι τθν  ποςότθτα που αναγράφεται επί τθσ ςυςκευαςίασ. 
2. Καμία ςυςκευαςία δεν επιτρζπεται να ζχει κακαρι ποςότθτα περιεχομζνου 
που  να παρουςιάηει αρνθτικό ςφάλμα ανϊτερο του μεγίςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ 
 ςφάλματοσ που προβλζπoυν οι Πίνακεσ τθσ παρ. 3. 
3. Το μζγιςτο ανεκτό αρνθτικό ςφάλμα, ςτο κακαρό περιεχόμενο 
 προςυςκευαςμζνων προϊόντων χωρίσ “e” κακορίηονται ςτουσ παρακάτω 
 πίνακεσ: 

 
Πίνακασ 1 

Ονομαςτική ποςότητα (Qn) ςε γραμμάρια 
(g) ή  

χιλιοςτόλιτρα (mL) 

  Μζγιςτο ανεκτό αρνητικό  
ςφάλμα 

% του Qn g  ή mL 

0 ζωσ 50 9 - 

50 ζωσ 100 - 4,5 

100 ζωσ 200 4,5 - 

200 ζωσ 300 - 9 

300 ζωσ 500 3 - 

500 ζωσ 1000 - 15 

1000 ζωσ 10000 1,5 - 

10000 ζωσ 15000 - 150 

άνω των 15000 1 - 

 
Για τθν εφαρμογι του πίνακα, οι υπολογιηόμενεσ, ςε μονάδεσ μάηασ ι όγκου, 

τιμζσ των μεγίςτων ανεκτϊν ςφαλμάτων, που υποδεικνφονται ς' αυτόν επί τοισ 

εκατό, ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα πάνω ςτο 1/10 του g ι του mL για Qn μζχρι 

και 1 kg ι 1 L και ςτο επόμενο ακζραιο g ι mL για Qn μεγαλφτερεσ των 1 kg ι 1 

L. 

 

Πίνακασ 2 

Ονομαςτική ποςότητα (Qn) Μζγιςτο ανεκτό αρνητικό  ςφάλμα 

Σε μονάδεσ μικουσ 
Για μικοσ ≤ 5 m καμία ανοχι. Για μικοσ > 5 m ανοχι 

2% του Qn 

Σε μονάδεσ επιφάνειασ 3% του Qn 

Σε αρικμό τεμαχίων 

Για αρικμό τεμαχίων ≤ 50 καμία ανοχι.  Για αρικμό 
τεμαχίων > 50 ανοχι 1% του Qn 

ςτρογγυλεμμζνο προσ τα πάνω ςτον πλθςιζςτερο 
ακζραιο 



 

4. Για τον μθ καταςτροφικό ζλεγχο ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
παραγωγοφ/ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα/διανομζα, ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν, 
που εξετάηονται ανά παρτίδα, κακορίηεται με βάςθ των κάτωκι Πίνακα: 

 

Αριθμόσ προςυςκευαςιών ανά 
παρτίδα (Ν) 

Αριθμόσ δειγμάτων 

Ζωσ 100 Όλα 

100≤Ν<500 50 

500≤Ν<3200 80 

≥3200 125 
 
5. Για τον μθ καταςτροφικό ζλεγχο ςε ςθμείο λιανικισ πϊλθςθσ, ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ των προςυςκευαςιϊν, που εξετάηονται ανά παρτίδα, κακορίηεται με 
βάςθ  

Αριθμόσ διατιθζμενων 
ςυςκευαςιών (Ν) 

Ελάχιςτοσ αριθμόσ δειγμάτων 

Ζωσ 4 Όλα 

5≤Ν<40 5 

40≤Ν<65 8 

65≤Ν<100 13 

 

Τα αποτελζςματα από τον παραπάνω ζλεγχο δεν αποτελοφν βάςθ για τθν 

επιβολι κυρϊςεων, παρά μόνο για τισ περιπτϊςεισ που δεν ικανοποιείται θ 

απαίτθςθ τθσ παρ. 2. 

Σε περίπτωςθ υποψίασ ελλιποβάρειασ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα, θ 

υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο μεριμνά για τθ διενζργεια περεταίρω 

ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ του παραγωγοφ ι ςυςκευαςτι ι διανομζα ι 

ειςαγωγζα. 

6. Ο ζλεγχοσ μπορεί να είναι καταςτροφικόσ, ι μθ καταςτροφικόσ. Μθ 
καταςτροφικόσ ζλεγχοσ μπορεί να λάβει χϊρα όταν θ τυπικι απόκλιςθ του 
βάρουσ του περιζκτθ, κατόπιν εξζταςθσ 10 τεμαχίων αυτοφ, είναι μικρότερθ 
από το 1/5 του Μζγιςτου Ανεκτοφ Σφάλματοσ, τθσ ωσ άνω παρ. 3. Για τθν 
διενζργεια καταςτροφικοφ ελζγχου απαιτείται ο ζλεγχοσ είκοςι (20) 
προςυςκευαςιϊν. 

7. Παρτίδεσ που δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ωσ άνω παρ. 1 και 2 του 
παρόντοσ άρκρου, κεωροφνται ελλιποβαρείσ, δεςμεφονται ςτα χζρια των 
κατόχων τουσ μζχρισ ότου γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

8. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 
Α. Για μζςθ τιμι του πραγματικοφ περιεχομζνου μιασ παρτίδασ μικρότερθσ από 

τθν ονομαςτικι τιμι περιεχομζνου τθσ παρτίδασ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 

τθσ παρ. 10Β του άρκρου 7 χρθςιμοποιϊντασ για τον υπολογιςμό τθσ 

κατθγορίασ προςτίμου τθν τιμι/kg ι L ι m2 ι τεμάχιο ι m. 

 Β. Για δεςμευμζνεσ παρτίδεσ που διατίκενται παρά τθν εντολι των αρμόδιων 

  αρχϊν επιβάλλεται πρόςτιμο είκοςι χιλιάδων ευρϊ (€20.000) ανά παρτίδα. 



9. Ειδικά για τουσ ςάπωνεσ που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 
1436/1965 Απόφαςθσ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΦΕΚ 852/Β/1965), 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ ελλιποβάρεια, ςε ςχζςθ με τθν 
ονομαςτικι ποςότθτα επί τθσ ςυςκευαςίασ, διαπιςτϊνεται κατόπιν 
εργαςτθριακισ εξζταςθσ, ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ Απόφαςθ. 

Άρθρο 9 Απαιτήςεισ ςχετικά με την ποςότητα προΰόντων τυχαίασ 
ονομαςτικήσ τιμήσ περιεχομένου 

1. Προςυςκευαςμζνα προϊόντα τυχαίασ ονομαςτικισ τιμισ περιεχομζνου, δεν 
επιτρζπεται να φζρουν τθ ςιμανςθ «e» δίπλα από τθν ζνδειξθ τθσ ποςότθτασ 
του περιεχομζνου τουσ. 

2. Στθν ποςότθτα του κακαροφ περιεχομζνου των προϊόντων τθσ παρ. 1, κακϊσ 
και προϊόντων που πωλοφνται χφδθν, δεν αναγνωρίηονται ανοχζσ. 

3. Προϊόντα τθσ παρ. 1 με ελλιπζσ περιεχόμενο δεςμεφονται ςτα χζρια των 
κατόχων τουσ μζχρισ ότου γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

4. Σε περιπτϊςεισ προϊόντων τυχαίασ ονομαςτικισ τιμισ περιεχομζνου τα οποία  
φζρουν το ςιμα «e» επιβάλλεται  πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό 
προϊόντοσ ςτον παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι διανομζα. 

5. Για προςυςκευαςμζνα προϊόντα τυχαίασ ονομαςτικισ τιμισ περιεχομζνου με 
πραγματικι ποςότθτα περιεχομζνου μικρότερθ από τθν ονομαςτικι τιμι 
περιεχομζνου, επιβάλλονται  ςτον παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι 
διανομζα, ανά κωδικό, διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000€). 

6. Για προϊόντα που πωλικθκαν χφδθν και θ πραγματικι τουσ ποςότθτα ιταν 
μικρότερθ από τθν ποςότθτα επί του παραςτατικοφ πϊλθςθσ, ι θ πραγματικι 
τουσ ποςότθτα ιταν μικρότερθ από εκείνθ, βάςει τθσ οποίασ υπολογίςτθκε θ 
τελικι τιμι πϊλθςθσ του προϊόντοσ, επιβάλλεται ςτο λιανοπωλθτι διοικθτικό 
πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ. 

 


