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Άρθρο 69  Ενδείξεισ προΰόντων (πλην τροφίμων) 

1. Σα προϊόντα, προςυςκευαςμζνα ι όχι, κα πρζπει, κατά το ςτάδιο διάκεςθσ ςτο 
καταναλωτι, να φζρουν, ςτθ ςυςκευαςία τουσ ι ςε πινακίδα-ετικζτα ςτακερά 
προςαρτθμζνθ ςε κακζνα από αυτά τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ υποχρεωτικζσ 
ενδείξεισ, γραμμζνεσ κατά τρόπο εμφανι, ανεξίτθλο και ευανάγνωςτο: 
Α. Σθν καταχωριςμζνθ εμπορικι επωνυμία, το καταχωριςμζνο εμπορικό ςιμα 

και τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ,  του καταςκευαςτι, του ειςαγωγζα και του 

υπεφκυνου διάκεςθσ όπου υφίςτανται, του προϊόντοσ ςτθν ελλθνικι αγορά 

από τθν οποία να προκφπτουν τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ. τθν 

περίπτωςθ που δεν υφίςταται θλεκτρονικι διεφκυνςθ, πρζπει να 

αναγράφεται θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ.   

Β. Σθν ονομαςία πϊλθςθσ του προϊόντοσ, τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,  

ϊςτε να υπάρχει επαρκισ πλθροφόρθςθ για το είδοσ του προϊόντοσ και να 

μθν παραπλανάται ο καταναλωτισ. Εξαιροφνται τα προϊόντα ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, για τα οποία ζχουν κακιερωκεί διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ 

ονομαςίεσ πϊλθςθσ (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, κλπ.), κακϊσ και προϊόντα για 

τα οποία υφίςτανται ειδικότερεσ διατάξεισ. 

Η ονομαςία πϊλθςθσ, θ οποία περιγράφει το είδοσ του προϊόντοσ, είναι θ 

ονομαςία που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ελλείψει αυτϊν 

ςυνίςταται ςτθν κακιερωμζνθ ονομαςία που χρθςιμοποιείται, όταν 

πραγματοποιείται θ πϊλθςθ του προϊόντοσ ςτον καταναλωτι. Η αναγραφι 

τθσ εμπορικισ επωνυμίασ του προϊόντοσ (brand name) δεν υποκακιςτά τθν 

ζνδειξθ τθσ ονομαςίασ πϊλθςθσ. 

Γ. Σθν ονομαςτικι ποςότθτα του περιεχομζνου, όπωσ αυτι πρζπει να 

αναγράφεται ςφμφωνα με το άρκρο 5. 

Δ. Σθν ποιότθτα, ςφνκεςθ και άλλα ποιοτικά χαρακτθριςτικά, πλθροφορίεσ 

προφφλαξθσ, ςυντιρθςθσ και χριςθσ, τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

με ςφμβολα ι εικονογράμματα, εφόςον τα ανωτζρω προβλζπονται από 

ιςχφουςεσ διατάξεισ ι από εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Ε. Σο τθλζφωνο του Κζντρου Δθλθτθριάςεων ςε όςα χθμικά βιομθχανικά 

προϊόντα αρμοδιότθτασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ αναγράφονται 

φράςεισ προφφλαξθσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν να κλθκεί αμζςωσ το Κζντρο 

Δθλθτθριάςεων. 

Σ. Οποιεςδιποτε άλλεσ ξενόγλωςςεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθν 

αςφάλεια και τισ οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και ςυναρμολόγθςθσ που 

υπάρχουν ςτο προϊόν ι ςτθ ςυςκευαςία του και οι οποίεσ παρζχονται 

εκελοντικά από τον καταςκευαςτι του, πρζπει να αναγράφονται και ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, με τθ δυνατότθτα χριςθσ και άλλων τρόπων, όπωσ θ 



χριςθ ςχεδίων, ςυμβόλων ι εικονογραμμάτων, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι μπορεί να διαπιςτωκεί θ επαρκισ πλθροφόρθςθ του 

καταναλωτι. 

Ζ. Σθν ζνδειξθ «μεταχειριςμζνο», «ανακαινιςμζνο», «ανακαταςκευαςμζνο», ι 

άλλθ ςχετικι ζνδειξθ όταν πρόκειται αντίςτοιχα για προϊόντα που δεν είναι 

καινοφργια ι ζχουν υποςτεί ανακαίνιςθ ι ανακαταςκευι. Η παραπάνω 

ζνδειξθ πρζπει να αναγράφεται και ςτα ςυνοδευτικά εμπορικά ζγγραφα. 

2. Εξαιροφνται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 προϊόντα που για τεχνικοφσ λόγουσ 
(πολφ μικρό μζγεκοσ, φφςθ προϊόντοσ) δεν είναι δυνατό να αναγράφονται οι 
ενδείξεισ ςτθ ςυςκευαςία τουσ ι ςε πινακίδα-ετικζτα ςτακερά προςαρτθμζνθ 
ςε αυτά και εφόςον δεν υπάρχουν ενδείξεισ ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα. τθν 
περίπτωςθ αυτι οι ενδείξεισ των εδαφίων Β, Γ, Δ και Ε τθσ εν λόγω 
παραγράφου, αναγράφονται ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα και με ευκφνθ των 
λιανοπωλθτϊν ςε πινακίδα ανά κατθγορία προϊόντων ι ςε κατάλογο, που 
τοποκετείται ςε ορατό ςθμείο του εκκετθρίου πϊλθςθσ, ςε άμεςθ γειτνίαςθ με 
τα προϊόντα και διαμορφϊνεται κατάλλθλα, ϊςτε να μθ δθμιουργείται ςφγχυςθ 
ςτουσ καταναλωτζσ. Από τθν υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου περί 
τοποκζτθςθσ πινακίδασ απαλλάςςονται τα καταςτιματα των περιπτϊςεων Α 
και Β τθσ παρ. 3 του άρκρου 2. 

3. Ειδικότερα για τα προϊόντα τα οποία απαιτείται να φζρουν ςιμανςθ 
ςυμμόρφωςθσ προσ ενωςιακι νομοκεςία εναρμόνιςθσ, θ επιςιμανςι τουσ 
πρζπει να περιλαμβάνει το όνομα, τθν καταχωριςμζνθ εμπορικι επωνυμία ι το 
καταχωριςμζνο εμπορικό ςιμα του καταςκευαςτι και τθ διεφκυνςι του ςτο 
προϊόν ι όταν δεν είναι δυνατό ςτθν ςυςκευαςία του ι ςε ζγγραφο που 
ςυνοδεφει το προϊόν. Η διεφκυνςθ πρζπει να υποδεικνφει ζνα μοναδικό ςθμείο 
ςτο οποίο μπορεί κάποιοσ να ζρκει ςε επαφι με τον καταςκευαςτι. Επιπλζον, 
πρζπει να περιλαμβάνει και τισ παρακάτω ενδείξεισ: 
Α.  Σον αρικμό τφπου, παρτίδασ ι ςειράσ ι όποιο άλλο ςτοιχείο που επιτρζπει 

τθν ταυτοποίθςι τουσ. Η ζνδειξθ αυτι αναγράφεται ςτο προϊόν ι όταν δεν 

το επιτρζπει το μζγεκοσ ι θ φφςθ του προϊόντοσ, ςτθ ςυςκευαςία ι ςε 

ζγγραφο που ςυνοδεφει το προϊόν. 

Β. Σθ ςιμανςθ CE που υποδθλϊνει τθ ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ με τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ για τουσ καταναλωτζσ και κάκε τελικό χριςτθ, εφόςον 

αυτι προβλζπεται από ςυγκεκριμζνθ κοινοτικι νομοκεςία εναρμόνιςθσ ι 

οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ προβλζπεται, πχ. 

ανεςτραμμζνο ζψιλον για τα αεροηόλ. (Άρκρο 85, 1Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΣΛΗΣΙΚΟ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ ΗΜΑΝΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΕΝΩΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ») 

4. Η ςιμανςθ CE τίκεται κατά τρόπο εμφανι, ευανάγνωςτο και ανεξίτθλο ςτο 
προϊόν ι ςτθν πινακίδα-ετικζτα ςτακερά προςαρτθμζνθ ςε αυτό μαηί με τα 
ςτοιχεία του καταςκευαςτι. Ωςτόςο, όταν θ φφςθ του προϊόντοσ δεν το 
επιτρζπει ι δεν το δικαιολογεί, θ ςιμανςθ CE τίκεται ςτθ ςυςκευαςία του και 
ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα, εφόςον τα προβλζπει θ ςυγκεκριμζνθ νομοκεςία. 



Η ςιμανςθ CE πρζπει να πλθροί τισ γενικζσ αρχζσ του άρκρου 30 Κανονιςμοφ 

(ΕΚ) 765/2008, ιτοι: 

 Η ςιμανςθ CE τοποκετείται μόνο από τον καταςκευαςτι ι τον 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό του και μόνο ςε προϊόντα για τα οποία 
προβλζπεται θ επίκεςι τθσ από ειδικι κοινοτικι νομοκεςία εναρμόνιςθσ. 
Δεν επιτρζπεται να τίκεται ςε κανζνα άλλο προϊόν. 

 Ο καταςκευαςτισ, κζτοντασ τθ ςιμανςθ CE ι ανακζτοντασ τθν επίκεςι τθσ, 
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθ ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ προσ όλεσ τισ 
εφαρμοςτζεσ απαιτιςεισ  τθσ ςχετικισ κοινοτικισ νομοκεςίασ εναρμόνιςθσ 
που προβλζπει τθν επίκεςι τθσ. 

 Η ςιμανςθ CE αποτελεί τθ μόνθ ςιμανςθ θ οποία πιςτοποιεί τθ 
ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ με τισ εφαρμοςτζεσ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ 
κοινοτικισ νομοκεςίασ εναρμόνιςθσ που προβλζπει τθν επίκεςι τθσ. 

 Η κζςθ επί ενόσ προϊόντοσ ςθμάνςεων, ςυμβόλων ι ενδείξεων που είναι 
πικανό να παραπλανιςουν τρίτουσ ωσ προσ το νόθμα ι τθ μορφι τθσ 
ςιμανςθσ CE, απαγορεφεται. Είναι δυνατόν να τεκεί ςτο προϊόν κάκε άλλθ 
ςιμανςθ υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίηει το ευδιάκριτο, το ευανάγνωςτο ι 
τθν κατανόθςθ τθσ ςιμανςθσ CE. 

5.  Πζραν των ενδείξεων που αναφζρονται ςτισ παρ. 1 και 3 για τα προϊόντα που 
πρζπει να φζρουν ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ προσ Ενωςιακι νομοκεςία, 
απαιτοφνται ειδικότερεσ ενδείξεισ ανά κατθγορία προϊόντων, οι οποίεσ 
κακορίηονται βάςει τεχνικισ τομεακισ νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ κατά 
περίπτωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ. Η 
εποπτεία τθσ αγοράσ για τα προϊόντα με α/α 1-14 του άρκρου 85 1Α. «ΜΗ 
ΕΞΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ ΗΜΑΝΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ 
ΕΝΩΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ» γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ, οι οποίεσ εφόςον απαιτείται προβαίνουν ςε 
περαιτζρω ελζγχουσ (ζλεγχοσ του τεχνικοφ φακζλου ι/και εργαςτθριακι 
εξζταςθ του προϊόντοσ). 

6. Ειδικότερα θ επιςιμανςθ των χθμικϊν ουςιϊν, μειγμάτων ι αντικειμζνων που 
ζχουν ταξινομθκεί ωσ επικίνδυνα, πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν 1907/2006/ΕΚ, L 
396/30.12.2006 REACH) και 1272/2008/ΕΚ (L 353/31.12.2008 CLP) όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν. Τπεφκυνοσ για τθν επιςιμανςθ/ςυςκευαςία των 
χθμικϊν προϊόντων είναι ο προμθκευτισ αυτϊν (παραγωγόσ, ειςαγωγζασ, 
μεταγενζςτεροσ χριςτθσ ι διανομζασ), όπωσ ορίηεται ςτουσ Κανονιςμοφσ 
1907/2006 και 1272/2008 όπωσ ιςχφουν, εφόςον είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ελλάδα. ε περίπτωςθ που ςτθν επιςιμανςθ του προϊόντοσ δεν αναγράφονται 
τα ςτοιχεία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου εγκατεςτθμζνου ςτθν Ελλάδα, τότε 
υπεφκυνοσ για τθν επιςιμανςθ/ςυςκευαςία είναι ο πρϊτοσ ςτθν αλυςίδα 
εφοδιαςμοφ ςτθν ελλθνικι αγορά. Η εποπτεία τθσ αγοράσ για τον παραπάνω 
τομζα, γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ του Γενικοφ Χθμείου 
του Κράτουσ. 

7. Τπεφκυνοσ για τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου είναι κάκε φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα, το οποίο υπό τθν ιδιότθτα του 
καταςκευαςτι ι του ειςαγωγζα ι του διανομζα διακζτει προϊόν ςτθν ελλθνικι 
αγορά και ςε κάκε περίπτωςθ ο υπεφκυνοσ διάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ 



διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ (ιη) του άρκρου 2 του ν.4177/2013. 
8. Σο παρόν άρκρο ιςχφει με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, όπωσ για τα 

προϊόντα τα οποία εμπίπτουν ςτθ νομοκεςία 1272/2008/ΕΚ και 1907/2006/ΕΚ, 
ΤΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), ΚΤΑ 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β/1994) που 
απορρζουν από τθν εκνικι ι ενωςιακι νομοκεςία. 

9. τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα, ωσ κάτωκι: 
Α.  Για μθ φπαρξθ ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.  

Β. Για ελλιπείσ ενδείξεισ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

 Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ. 

Άρθρο 70  Σχετικά με τη χρήςη όρου «οικολογικό» 

1. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του επικετικοφ προςδιοριςμοφ «οικολογικό» ι «οικο» 
ςτθν ελλθνικι ι ςε ξζνθ γλϊςςα, επί ι κατά τθ ςυςκευαςία προϊόντοσ ςε όλα τα 
ςτάδια εμπορίασ και διακίνθςθσ κακϊσ και ςε διαφιμιςθ κάκε είδουσ που 
εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ, εφόςον ςε αυτό δεν 
ζχει εκχωρθκεί ο παραπάνω όροσ ι οικολογικό ςιμα, είτε βάςει του Κανονιςμοφ 
ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου «ςχετικά με το 
οικολογικό ςιμα τθσ Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάςει ιδιωτικοφ ι δθμοςίου 
ςυςτιματοσ εκχϊρθςθσ, που ιςχφει νόμιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε., τθν 
Σουρκία ι ςε κράτοσ  Ε.Ζ.Ε.., ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ υμφωνίασ για τον Ε. Ο. 
Χ.. 

2.   Οι καταςκευαςτζσ προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ι και οικολογικζσ 
ενδείξεισ ι οι υπεφκυνοι για τθ διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, εγκατεςτθμζνοι ςε 
Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ε. Ε, τθν Σουρκία ι ςε κράτοσ Ε.Ζ.Ε.., πρζπει να κατζχουν 
ςχετικι βεβαίωςθ εκχϊρθςθσ, βάςει κάποιου ςυςτιματοσ από τα 
προβλεπόμενα ανωτζρω. 

3. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται πζραν άλλων κυρϊςεων βάςει του ν.2251/1994 
όπωσ ιςχφει, πρόςτιμο φψουσ τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό 
προϊόντοσ, για ςιμανςθ με χριςθ του όρου «οικολογικό», όταν δεν πλθροφνται 
οι αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ. 

Άρθρο 71  Δεςμεύςεισ αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεισ ςτα ελληνικά 

1. ε περίπτωςθ που τα αγακά του Κεφαλαίου 3 «ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» (άρκρα 10 ζωσ 14) κατά το ςτάδιο 
τθσ διάκεςισ τουσ ςτον τελικό καταναλωτι δεν φζρουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
όλεσ τισ επιβαλλόμενεσ ενδείξεισ όπου και όπωσ αυτό προβλζπεται, κακϊσ και 
τα ζντυπα οδθγιϊν χριςθσ για τισ περιπτϊςεισ αγακϊν που εμπίπτουν ςτο 
άρκρο 5 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α), οι ποςότθτεσ των αγακϊν αυτϊν 
δεςμεφονται, με τισ διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτα άρκρα 140 και 141. 

2. Σο παραπάνω μζτρο ιςχφει και για τα τρόφιμα που χριηουν ζγκριςθσ (άρκρο 5 
του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν), όταν θ επιςιμανςθ τουσ ι και τα 
ςυνοδευτικά φυλλάδια που φζρουν, δεν είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά. 

 


