
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -  ΕΠΙΗΜΑΝΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ   
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ- ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΠΟΛΤΣΙΜΑ ΜΕΣΑΛΛΑ/ΚΟΜΗΜΑΣΑ 

Άρθρο 72  Τποχρέωςη και τρόποσ αναγραφήσ κωδικού αριθμού 

1. Τα κοςμιματα και λοιπά ςυναφι αντικείμενα που αποτελοφνται είτε από ζνα ι 

από περιςςότερα (αυτοτελι ι ςφμμεικτα) πολφτιμα μζταλλα δθλαδι από 

λευκόχρυςο (πλατίνα) ι από χρυςό κίτρινο αμιγι ι λευκό με πρόςμιξθ κίτρινου 

χρυςοφ με παλλάδιο ι από άργυρο ι από πολλά από αυτά είτε από ζνα ι 

περιςςότερα πολφτιμα μζταλλα αναμιγμζνα με ζνα ι περιςςότερα κοινά 

μζταλλα, που διακινοφνται ςτθν Ελλάδα πρζπει να φζρουν ευδιάκριτα, με 

κτυπθτι μεταλλικι ςφραγίδα, τισ παρακάτω ενδείξεισ ςε κάποια επιφάνεια του 

κυριότερου μζρουσ τουσ ωσ εξισ: 

Α.  Κωδικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου. 

Β. Τθν περιεκτικότθτα (τίτλο) των κοςμθμάτων ςε πολφτιμο μζταλλο 

εκφραςμζνθ ςε χιλιοςτά, προκειμζνου δε για ςφμμικτα κα αποτυπϊνεται θ 

περιεκτικότθτα του πολφτιμου μετάλλου που κυριαρχεί. 

Θ παραπάνω περιεκτικότθτα (τίτλοσ) πρζπει να αποτυπϊνεται αποκλειςτικά ςε 

χιλιοςτά και ανικει ςε μία από τισ παρακάτω ονομαςτικζσ τιμζσ του Ρίνακα 1: 

 
ΠΙΝΑΚΑ 1 

α/α Πολφτιμο Μζταλλο Επιτρεπόμενοι Σίτλοι 

1. Χρυςόσ (κίτρινοσ ι λευκόσ) 333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999 

2. Λευκόχρυςοσ (πλατίνα) 850, 900, 950, 999 

3. Άργυροσ 800, 835, 900, 925, 935, 999 

4. Ραλλάδιο 500, 999, 950 

 
Στισ παραπάνω τιμζσ επιτρζπονται ανοχζσ που εμφανίηονται ςτον επόμενο πίνακα 2 

κατά περίπτωςθ:   

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

Πολφτιμο Μζταλλο Περιγραφή εργαςίασ Επιτρεπόμενη 

Ανοχή ςε χιλιοςτά 

Ρλατίνα  Συμπαγοφσ πλάκασ 5 

Ρλατίνα ι άργυροσ Απλισ ςυγκόλλθςθσ 5 

Ρλατίνα ι άργυροσ Ρολλαπλισ ςυγκόλλθςθσ 10 

Χρυςόσ (κίτρινοσ αμιγισ ι 

λευκόσ με πρόςμιξθ κίτρινου 

χρυςοφ με παλλάδιο) 

Χωρίσ ςυγκολλιςεισ 10 

Χρυςόσ (όπωσ παραπάνω) Με κολλιςεισ 15 



Χρυςόσ (όπωσ παραπάνω) Με πολλζσ κολλιςεισ ειδικισ 

εργαςίασ, όπωσ π.χ. τα 

Σμυρναϊκά βραχιόλια κ.τ.λ. 

20 

 
Σε περίπτωςθ που αυτό είναι τεχνικά δφςκολο, θ αποτφπωςθ μπορεί να γίνει ςε 

ζνα πλακίδιο ςυγκολλθμζνο ςτα κοςμιματα, καταςκευαςμζνο από το ίδιο 

ακριβϊσ πολφτιμο μζταλλο από το οποίο αποτελοφνται αυτά ι από 

οποιοδιποτε από τα πολφτιμα μζταλλα από τα οποία ςφγκεινται τα εν λόγω 

κοςμιματα, εφόςον τα κοςμιματα είναι καταςκευαςμζνα από περιςςότερα του 

ενόσ πολφτιμα μζταλλα. 

2. Για τα ωσ άνω κοςμιματα και λοιπά ςυναφι αντικείμενα από πολφτιμα 

μζταλλα, ο κωδικόσ καταςκευαςτι ορίηεται ωσ εξισ: 

Α. Τον αρικμό (ςφμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο κα δθλϊνονται θ 

περιφζρεια του οικείου Επιμελθτθρίου, ςτθν οποία υπάγεται ο 

καταςκευαςτισ και ο οποίοσ αποτελείται: 

α.  Από ζνα κεφαλαίο γράμμα τθσ αλφαβιτου (από Α ζωσ Ω), για τθν 

περιφζρεια του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακινασ. 

β.  Από ζνα μικρό γράμμα τθσ αλφαβιτου (από α ζωσ ω), για τθν περιφζρεια 

του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ρειραιά. 

γ.  Από ζναν αφξοντα αραβικό αρικμό (από 1 ζωσ 17 πλθν του 16), για τθν 

περιφζρεια του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Θεςςαλονίκθσ. 

δ.  Από ζναν αφξοντα αραβικό αρικμό (από 18 ζωσ 90 και το 16), για τθν 

περιφζρεια των Επιμελθτθρίων τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ και του 

Επαγγελματοβιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου οδόπθσ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 3 
 

Α .Επιμελητήριο με την 
πόλη τησ ζδρασ του 

(1) 

Περιφζρεια 
(2) 

Κωδικόσ αριθμόσ 
Επιμελητηρίου 

(3) 

Α. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΑ   

1. Ακινασ-Ακινα Νομόσ Αττικισ (εκτόσ του 
Διμου Λαυρεωτικισ) 

Α ζωσ Ω 

2. Ρειραιά-Ρειραιάσ Νομόσ Ρειραιά (μαηί με τον 
Διμο Λαυρεωτικισ) 

α ζωσ ω 

3.Θεςςαλονίκθσ-
Θεςςαλονίκθ 

Νομόσ Θεςςαλονίκθσ 
Νομόσ Χαλκιδικισ 

1 ζωσ 15 
17 

Β.ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ   

1. Νομόσ οδόπθσ-Κομοτθνι Νομόσ οδόπθσ 42 

Γ. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΑ   

1. Κιλκίσ- Κιλκίσ Νομόσ Κιλκίσ 16 

2. Αιτωλ/νίασ-Αγρίνιο Νομόσ Αιτωλ/νίασ 18 και 19 

3. Μαγνθςίασ-Βόλοσ Νομόσ Μαγνθςίασ 20 



4. Δράμασ-Δράμα Νομόσ Δράμασ 21 και 22 

5. Ιωαννίνων- Ιωάννινα Νομόσ Ιωαννίνων 
Νομόσ Θεςπρωτίασ 
Νομόσ Ρρεβζηθσ 

23, 24 και 25 
26 
27 

6. Θρακλείου-Θράκλειο Νομόσ Θρακλείου 28, 29 και 30 

7. Καβάλασ-Καβάλα Νομόσ Καβάλασ 31 και 32 

8. Μεςςθνίασ-Καλαμάτα Νομόσ Μεςςθνίασ 33 

9. Αρκαδίασ-Τρίπολθ Νομόσ Αρκαδίασ 34 

10. Κερκφρασ-Κζρκυρα Νομόσ Κερκφρασ 35, 36 και 37 

11. Λζςβου-Μυτιλινθ Νομόσ Λζςβου 38 

12.  Αχαΐασ-Ράτρα Νομόσ Αχαΐασ 39, 40 και 41 

13. Σάμου-Σάμοσ Νομόσ Σάμου 43 

14. Χίοσ-Χίοσ Νομόσ Χίου 44 

15. Αργολίδασ-Άργοσ Νομόσ Αργολίδασ 45 

16. Άρτασ-Άρτα Νομόσ Άρτασ 46 

17. Βοιωτίασ-Λιβαδειά Νομόσ Βοιωτίασ 47 

18. Λακωνίασ-Γφκειο Νομόσ Λακωνίασ 48 και 49 

19. Δωδεκανιςου-όδοσ Επαρχ. όδου 
Επαρχ. Καρπάκου 

50 και 51 
52 

20. Ζβρου-Αλεξανδροφπολθ Νομόσ Ζβρου 53 

21. Ευβοίασ-Χαλκίδα Νομόσ Ευβοίασ 54 

22. Θμακίασ-Βζροια Νομόσ Θμακίασ 55 

23. Ρζλλασ-Ζδεςςα Νομόσ Ρζλλασ 56 

24. Καλφμνου-Κάλυμνοσ 
 

Επαρχ Καλφμνου 
Επαρχ  Κω 

57 
58 

25. Καρδίτςασ-Καρδίτςα Νομόσ Καρδίτςασ 59 και 60 

26. Καςτοριάσ-Καςτοριά Νομόσ Καςτοριάσ 61 

27.Κεφαλλθνίασ-Ικάκθσ-
Αργοςτόλι 

Νιςοσ Κεφαλλθνία 
Νιςοσ Ικάκθ 
Νιςοσ Ηάκυνκοσ 

62 
63 
64 

28. Κοηάνθσ-Κοηάνθ Νομόσ Κοηάνθσ 65 και 66 

29. Γρεβενϊν-Γρεβενά Νομόσ Γρεβενϊν 67 

30. Κορίνκου-Κόρινκοσ Νομόσ Κορινκίασ 68 και 69 

31. Κυκλάδων –Σφροσ Νομόσ Κυκλάδων 70 και 71 

32. Φκιϊτιδασ-Λαμία Νομόσ Φκιϊτιδασ 
Νομόσ Ευρυτανίασ 

72 
73 

33. Λάριςασ-Λάριςα Νομόσ Λάριςασ 74, 75 και 76 

34. Λαςικίου-Αγ. Νικόλαοσ Νομόσ Λαςικίου 77 

35. Λευκάδασ-Λευκάδα Νομόσ Λευκάδασ 78 

36. Ξάνκθσ-Ξάνκθ Νομόσ Ξάνκθσ 79 

37. Ριερίασ-Κατερίνθ Νομόσ Ριερίασ 80 

38. Θλείασ-Ρφργοσ Νομόσ Θλείασ 81 

39. εκφμνθσ-ζκυμνο Νομόσ εκφμνθσ 82 

40. Σερρϊν-Σζρρεσ Νομόσ Σερρϊν 83 και 84 

41. Τρικάλων-Τρίκαλα Νομόσ Τρικάλων 85 

42. Φλϊρινασ- Φλϊρινα Νομόσ Φλϊρινασ 86 



43. Φωκίδασ- Άμφιςςα Νομόσ Φωκίδασ 87 

44. Χανίων-Χανιά Νομόσ Χανίων 88, 89 και 90 

 
Β. Τον αρικμό με τον οποίο κα δθλϊνεται θ ταυτότθτα του καταςκευαςτι των 

εν λόγω κοςμθμάτων, κ.τ.λ., ο οποίοσ κα ςυνίςταται από ζναν άλλο αφξοντα 

αραβικό αρικμό (από 1 ζωσ 99), κα χωρίηεται με μία τελεία (.) από το 

γράμμα του αλφαβιτου (κεφαλαίο ι μικρό) ι τον αφξοντα αραβικό αρικμό 

με τον οποίο δθλϊνεται θ περιφζρεια του οικείου επιμελθτθρίου. 

Σε περίπτωςθ που εξαντλθκεί θ ποςότθτα αρικμϊν ταυτότθτασ 

καταςκευαςτϊν κοςμθμάτων που αναλογεί ςτθν περιφζρεια οριςμζνων 

Επιμελθτθρίων, κα ςυνεχίηεται θ χοριγθςθ τζτοιων αρικμϊν (από α/α 1 

μζχρι και 99) ςε νζουσ δικαιοφχουσ, με τθν προςκικθ ενόσ μικροφ γράμματοσ 

τθσ αλφαβιτου (από α ζωσ ω), δίπλα από τον τελευταίο αρικμό τθσ 

περιφζρειασ του οικείου Επιμελθτθρίου, (π.χ. για τθν Ακινα Ωα (1-99) Ωβ (1-

99) κ.τ.λ.) και μπορεί να ςυνεχιςτεί αντιςτρόφωσ (π.χ. για τθν Ακινα Ψα (1-

99)…Ψω (1-99), ζωσ Αα (1-99)…Αω (1-99)).. 

Ο ανωτζρω αρικμόσ ταυτότθτασ καταςκευαςτι κοςμθμάτων, χορθγείται με 

αίτθςθ του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Ρίνακα 1, οικείο 

Επιμελθτιριο, με βάςθ τουσ τθροφμενουσ από αυτά ςχετικοφσ πίνακεσ 

(μθτρϊα). Σε περίπτωςθ διαγραφισ από τα οικεία μθτρϊα ενόσ 

καταςκευαςτι για οποιοδιποτε λόγο (π.χ. αλλαγι ζδρασ ι επαγγζλματοσ, ι 

επωνυμίασ ι αποδθμίασ ςτο εξωτερικό ι κάνατο, κ.τ.λ.), ο αρικμόσ 

ταυτότθτάσ του εξαφανίηεται οριςτικά και απαγορεφεται θ χοριγθςι του ςε 

άλλον καταςκευαςτι, προσ αποφυγι ςφγχυςθσ. 

Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται, θ διατιρθςθ του αυτοφ Αρικμοφ Ταυτότθτασ 

Καταςκευαςτι κοςμθμάτων, ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ τθσ επωνυμίασ ι τθσ 

Νομικισ μορφισ Επιχειριςεωσ, ι ειδικισ ι κακολικισ διαδοχισ που χωρίσ να 

αλλάηει επιμελθτθριακι ζδρα, από το περιεχόμενο του καταςτατικοφ τθσ ι 

του εταιρικοφ τθσ ι άλλου εγγράφου προκφπτει ότι προζρχεται από 

προχπάρχουςα επιχείρθςθ που χρθςιμοποιοφςε τον εν λόγω κωδικό αρικμό 

και τθσ οποίασ οι πάςθσ φφςεωσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ, ζχουν αναλθφκεί 

από τθν διάδοχο επιχείρθςθ, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τυχόν αποχωρθςάντων. 

Γ. Κοςμιματα τα οποία καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα, μποροφν να φζρουν 

εγχάρακτα τα λατινικά ςτοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που 

περιγράφεται ανωτζρω. 

3. Κοςμιματα και λοιπά τεχνουργιματα από πολφτιμα μζταλλα κοινοτικισ 

προζλευςθσ κεωροφνται ότι πλθροφν τισ ιςχφουςεσ ανωτζρω διατάξεισ εφόςον 

φζρουν χαραγμζνθ τθν ζνδειξθ τίτλου και τθν ζνδειξθ του καταςκευαςτι ι του 

υπευκφνου διάκεςθσ, ςτθν αγορά, εγκατεςτθμζνου ςε κράτοσ- μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, καταχωρθμζνου ςτα μθτρϊα του κράτουσ-μζλουσ και 

εφόςον ςτα ςυνοδευτικά τουσ ζγγραφα επιςυνάπτεται ζγγραφο τθσ αρμόδιασ 



εποπτεφουςασ αρχισ, ςτο οποίο εμφαίνεται θ ταυτότθτα του καταςκευαςτι ι 

υπευκφνου ςτον οποίο αντιςτοιχεί θ αποτυπωμζνθ ζνδειξθ. 

4. Κοςμιματα και λοιπά τεχνουργιματα από πολφτιμα μζταλλα προζλευςθσ 

τρίτων χωρϊν, κεωροφνται ότι πλθροφν τισ ιςχφουςεσ ανωτζρω διατάξεισ, 

εφόςον φζρουν χαραγμζνθ τθν ζνδειξθ τίτλου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1Β 

του παρόντοσ άρκρου και ζναν κωδικό του καταςκευαςτι από τον οποίο να 

προκφπτει θ ταυτότθτά του τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ κωδικόσ δθλϊνεται και ςτα 

ςυνοδευτικά ζγγραφα, κακϊσ και ζκκεςθ εργαςτθριακισ εξζταςθσ ι 

πιςτοποιθτικό, εκδοκζντα εντόσ του τελευταίου δωδεκαμινου, από ανεξάρτθτο 

εργαςτιριο διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025 για τθν πιςτοποίθςθ του τίτλου με 

βάςθ τα ιςχφοντα εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά πρότυπα ι άλλο ιςοδφναμο 

πρότυπο. 

5. Οι καταςκευαςτζσ ι οι υπεφκυνοι διάκεςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά (ειςαγωγείσ ι 

πρϊτοι διανομείσ) φζρουν τθν ευκφνθ για τθν αποτφπωςθ και τθν ακρίβεια των 

προβλεπόμενων από το παρόν άρκρο ενδείξεων.  

6. Οι πωλθτζσ (λιανοπωλθτζσ, ενδιάμεςοι διανομείσ) οφείλουν να επαλθκεφουν 

ότι τα κοςμιματα φζρουν τισ προβλεπόμενεσ από το παρόν άρκρο ενδείξεισ. 

Επιπλζον, υποχρεοφνται εφόςον τουσ ηθτθκεί, να ενθμερϊνουν εγγράφωσ τουσ 

αγοραςτζσ για τθν ταυτότθτα του καταςκευαςτι ι του ειςαγωγζα.  

7. Στουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 78, 

επιβάλλονται πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για μθ φπαρξθ ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ. 

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

Γ. Για άρνθςθ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ των αγοραςτϊν για τθν ταυτότθτα του 

καταςκευαςτι ι του ειςαγωγζα, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€). 

Δ. Για μθ αποτφπωςθ ι για παραπλανθτικι ι ανακριβι αποτφπωςθ των 

προβλεπόμενων ενδείξεων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 

5, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€). 

Άρθρο 73  Σρόποσ αναγραφήσ κωδικού αριθμού ςε κοςμήματα πολυμερή 

1. Σε κοςμιματα γενικά και λοιπά ςυναφι αντικείμενα, καταςκευαςμζνα από 

περιςςότερα από ζνα διαφορετικά αυτοτελι μζταλλα, που ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ με ςυγκόλλθςθ, πρζπει, ςε κάκε τμιμα από τα εν λόγω μζταλλα, να 

αποτυπϊνεται ο τίτλοσ του, ςε περίπτωςθ δε τεχνικϊν δυςχερειϊν, οι τίτλοι 

όλων των πολφτιμων μετάλλων, που ςυμμετζχουν, μπορεί να αποτυπϊνονται 

ςτο πλζον επιδεκτικό αποτφπωςθσ. Εφόςον οφτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 

θ αποτφπωςθ εκτελείται πάνω ςε ςυγκολλθμζνο πλακίδιο, καταςκευαςμζνο 

από οποιοδιποτε από τα πολφτιμα μζταλλα, από τα οποία αποτελείται το 

κόςμθμα. 

2. Ρροκειμζνου για κοςμιματα που αποτελοφνται από περιςςότερα του ενόσ 

όμοια ι διάφορα αυτοτελι πολφτιμα μζταλλα, ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ και ποφ 



δεν ςυνδζονται με ςυγκόλλθςθ, πρζπει ςε κακζνα από αυτά να αποτυπϊνεται 

ο τίτλοσ του. 

3. Οι καταςκευαςτζσ ι οι υπεφκυνοι διάκεςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά (ειςαγωγείσ ι 

πρϊτοι διανομείσ) φζρουν τθν ευκφνθ για τθν αποτφπωςθ και τθν ακρίβεια των 

προβλεπόμενων από το παρόν άρκρο ενδείξεων.  

4. Οι πωλθτζσ (λιανοπωλθτζσ, ενδιάμεςοι διανομείσ) οφείλουν να επαλθκεφουν 

ότι τα κοςμιματα φζρουν τισ προβλεπόμενεσ από το παρόν άρκρο ενδείξεισ. 

5. Στουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται με τθν επιφφλαξθ του 

άρκρου 78, πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για διάκεςθ κοςμιματοσ χωρίσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

το παρόν άρκρο, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ. 

Β. Για διάκεςθ κοςμιματοσ με ελλιπείσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από το παρόν άρκρο, πεντακόςια (500€) ανά είδοσ. 

Γ. Για μθ αποτφπωςθ ι για παραπλανθτικι ι ανακριβι αποτφπωςθ των 

προβλεπόμενων από το παρόν άρκρο ενδείξεων, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) 

ανά είδοσ. 

Άρθρο 74  Έγκριςη και ανανέωςη έγκριςησ χρηςιμοποίηςησ ςφραγίδων 

1. Οι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία επιμελθτιρια καταςκευαςτζσ, πριν από τθν 

χρθςιμοποίθςθ από αυτοφσ των μεταλλικϊν ςφραγίδων, που προβλζπονται 

από το άρκρο, 72 πρζπει να υποβάλλουν ςτα επιμελθτιρια ςχετικι αίτθςθ μαηί 

με τα αποτυπϊματά τουσ, για να πάρουν ζγκριςθ χρθςιμοποίθςθσ των εν λόγω 

ςφραγίδων. 

2. Τα αποτυπϊματα των παραπάνω ςφραγίδων πρζπει με μζριμνα των 

ενδιαφερομζνων να υποβάλλονται ςυγχρόνωσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ 

ςυλλόγουσ χρυςοχόων (όπου υπάρχουν). 

3. Με βάςθ τισ αιτιςεισ αυτζσ καταρτίηονται από τα επιμελθτιρια και τουσ 

ςυλλόγουσ χρυςοχόων, ςχετικοί πίνακεσ (μθτρϊα). 

4. Οι εγκρίςεισ χρθςιμοποίθςθσ των ςφραγίδων, που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 και χορθγοφνται από τα οικεία επιμελθτιρια, υπόκεινται ςε ανά 

τριετία ανανζωςθ ςε τακτά θμερολογιακά ζτθ. Θ ανανζωςθ γίνεται με τθν 

υποβολι αίτθςθσ από τον υπόχρεο ςτα οικεία επιμελθτιρια, μζςα ςτο δεφτερο 

εξάμθνο του κακοριςμζνου για ανανζωςθ θμερολογιακοφ ζτουσ. 

5. Θ χοριγθςθ ι ανανζωςθ διενεργείται μετά τθν προςκόμιςθ ςτα αρμόδια 

επιμελθτιρια από τουσ ενδιαφερόμενουσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων περί τθσ 

καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ, για τισ οποίεσ και μόνο χορθγείται κωδικόσ 

αρικμόσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 

6. Εγκρίςεισ χρθςιμοποίθςθσ κωδικϊν αρικμϊν που χορθγοφνται κατά τθν 

διάρκεια του θμερολογιακοφ ζτουσ ανανζωςθσ, ανανεϊνουν κατά το ζτοσ ποφ 

ορίηεται για τθν επόμενθ ανανζωςθ. 



7. Σε περίπτωςθ μθ ανανζωςθσ τθσ ζγκριςθσ θ ςφραγίδα επιςτρζφεται αμζςωσ 

από τον κάτοχο ςτο οικείο επιμελθτιριο. Σφραγίδεσ οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί 

ςε ειςαγωγείσ ι υπεφκυνουσ διάκεςθσ (πρϊτουσ διανομείσ προϊόντων από 

κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε.), δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται από τθν 

δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ και επιςτρζφονται εντόσ τριμινου από τουσ 

κατόχουσ τουσ ςτα οικεία επιμελθτιρια. 

8. Με τθ λιξθ ανά τριετία προκεςμίασ ανανζωςθσ κωδικϊν αρικμϊν, τα 

επιμελθτιρια ςτζλνουν ςτον Ειςαγγελζα κατάςταςθ με τα ονόματα των 

υπόχρεων προσ ανανζωςθ ποφ δεν ανανζωςαν αλλά και δεν παρζδωςαν ςτο 

αρμόδιο επιμελθτιριο τθ ςφραγίδα, όπωσ ζχουν υποχρζωςθ από τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. 

Θ παραπάνω κατάςταςθ κοινοποιείται και ςτθν αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ 

Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ προκειμζνου αυτι να ελζγχει τθν ενδεχόμενθ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ ςφραγίδασ μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ ανανζωςθσ. 

Ανανζωςθ μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ, μπορεί να γίνεται με παράλλθλθ 

ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ. 

9. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 78, πρόςτιμο δφο 

χιλιάδων ευρϊ (2.000€), για μθ υποβολι αίτθςθσ ζγκριςθσ ι ανανζωςθσ όπωσ 

αυτό απαιτείται, ι για χριςθ μθ εγκεκριμζνθσ ςφραγίδασ, ι για χριςθ 

ςφραγίδασ που ζπρεπε να ζχει επιςτραφεί. 

Άρθρο 75  Τποχρεώςεισ κατά την εξαγωγή κοςμημάτων και ςυναφών 
αντικειμένων 

1. Οι καταςκευαςτζσ κοςμθμάτων και λοιπϊν ςυναφϊν αντικειμζνων, που 

προορίηονται για εξαγωγι, υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από 

το άρκρο 72, πλθν των ανοχϊν του Ρίνακα 3, για τισ οποίεσ ζχουν εφαρμογι τα 

όςα ιςχφουν ςτθν χϊρα προοριςμοφ των αντικειμζνων. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εξαγωγι κοςμθμάτων κ.τ.λ., που φζρουν τίτλο 

διαφορετικό από εκείνουσ, που κακορίηονται από τον Ρίνακα 2 του άρκρου 72, 

με τθν προχπόκεςθ αποδοχισ του τίτλου αυτοφ από το πρόςωπο που ζδωςε 

τθν παραγγελία και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

οικείου επιμελθτθρίου από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγζα. 

Άρθρο 76  Επιςήμανςη επίχρυςων, επάργυρων και ςυναφών 
αντικειμένων 

1. Αντικείμενα επίχρυςα ι επάργυρα γενικά, κακϊσ και επικαλυμμζνα με άλλο 

πολφτιμο μζταλλο πρζπει να φζρουν πινακίδα (ετικζτα), ςτακερά 

τοποκετθμζνθ, ςε κάκε ζνα από αυτά, ςτθν οποία δθλϊνεται κατά περίπτωςθ 

ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυςα ι επάργυρα ι άλλα (ανάλογα με το 

πολφτιμο μζταλλο). 



2. Αντικείμενα που δεν είναι αυτοφςια από πολφτιμο μζταλλο αλλά αποτελοφνται 

από υπόςτρωμα από κοινό μζταλλο ι άλλο υλικό  επικαλυμμζνο ι επιςτρωμζνο 

με φφλλο από πολφτιμο μζταλλο (χρυςό, άργυρο κ.λ.π) περιλαμβανομζνων και 

των επικαλφψεων που πραγματοποιοφνται με διαδικαςία θλεκτρογαλβανικισ 

εναπόκεςθσ π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρζπει να φζρουν πινακίδα (ετικζτα), 

ςτακερά τοποκετθμζνθ, ςε κάκε ζνα από αυτά, ςτθν οποία κα αναγράφεται ο 

όροσ «επικαλυμμζνο», το χθμικό ςφμβολο του πολφτιμου μετάλλου, το βάροσ 

του πολφτιμου μετάλλου ςε γραμμάρια ακολουκοφμενο από το ςφμβολο «g». 

3. Θ επιςιμανςθ που προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου είναι 

υποχρεωτικι κατά το ςτάδιο πϊλθςθσ ςτον τελικό καταναλωτι και δεν μπορεί 

να είναι ζκτυπθ. Σε προθγοφμενα ςτάδια διάκεςθσ αρκεί οι αντίςτοιχεσ 

ενδείξεισ να αναγράφονται μόνον ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα. 

4. Τα αντικείμενα που περιγράφονται ςτισ παρ. 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου 

απαγορεφεται να ςθμαίνονται με τον τρόπο που ςθμαίνονται τα αντικείμενα 

από πολφτιμα μζταλλα κακϊσ και να φζρουν ενδείξεισ όπωσ κωδικόσ 

καταςκευαςτι, τίτλοσ περιεκτικότθτασ ςε πολφτιμο μζταλλο ι οποιαδιποτε 

άλλθ ζνδειξθ θ οποία κα μποροφςε να οδθγιςει ςε πλάνθ τον καταναλωτι, ότι 

πρόκειται για αντικείμενα από πολφτιμα μζταλλα. 

Θ ωσ άνω απαγόρευςθ ιςχφει και για αντικείμενα που δεν περιζχουν πολφτιμα 

μζταλλα (π.χ. ψευδοκοςμιματα). 

5. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 78, διοικθτικά 

πρόςτιμα: 

Α. Για μθ φπαρξθ επιςιμανςθσ χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ αντικειμζνου. 

Β. Για ελλιπι επιςιμανςθ πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ αντικειμζνου. 

Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, ωσ παραπλανθτικι πρακτικι δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(2.000€) ανά είδοσ αντικειμζνου. 

Άρθρο 77  Απαγόρευςη αποτύπωςησ άλλων ενδείξεων 

1. Απαγορεφεται θ αποτφπωςθ ςτα κοςμιματα γενικά και λοιπά ςυναφι 

αντικείμενα, οποιαςδιποτε άλλθσ ζνδειξθσ, εκτόσ από αυτζσ ποφ επιβάλλονται 

βάςει τθσ παροφςασ, από τθν οποία δθμιουργοφνται αμφιβολίεσ για τθν 

ταυτότθτα του καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι για τον τίτλο του κοςμιματοσ ωσ 

προσ τα πολφτιμα μζταλλα ποφ περιζχει. 

2.  Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 78, διοικθτικό 

πρόςτιμο φψουσ δφο χιλιάδων (2.000€) ευρϊ ανά είδοσ κοςμιματοσ (ςχζδιο), 

για αποτφπωςθ ζνδειξθσ πλζον των επιβαλλόμενων. 

Άρθρο 78  Είδη που εξαιρούνται από τη ςήμανςη 

Τα παρακάτω είδθ εξαιροφνται από τθ ςιμανςθ, που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ 

του παρόντοσ Κεφαλαίου: 

Α.  Αντικείμενα γενικά ποφ το βάροσ τουσ είναι κάτω από 1 γραμμάριο. 



Β.  Επιςτθμονικά όργανα και μθχανιματα. 

Γ.  Αντικείμενα προερχόμενα από άλλθ χϊρα, που επιβάλλει ανάλογθ υποχρζωςθ, 

θ οποία εγγυάται τθν περιεκτικότθτα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα 

οποία είναι καταςκευαςμζνα, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ιςχφει θ ίδια 

εξαίρεςθ και για τα κοςμιματα ποφ εξάγονται από τθν Ελλάδα ςτθν χϊρα αυτι. 

Δ. Οδοντοτεχνικά (γζφυρεσ, κορϊνεσ κ.τ.λ.). 

Ε. Νομίςματα 

ΣΤ. Μετάλλια 

Η.  Κοςμιματα παλαιϊν εποχϊν (αντίκεσ) 

Κανζνα κόςμθμα ι ςυναφζσ αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίσ τθν 

ςιμανςθ που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Ενότθτασ, εκτόσ από εκείνα 

του παρόντοσ άρκρου. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΑΝΙΦΝΕΤΣΕ ΜΕΣΑΛΛΩΝ 

Άρθρο 79  χετικά με χρήςη ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων 
διαςκοπήςεωσ του υπεδάφουσ ή ακινήτων μνημείων 

Για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά ανιχνευτϊν μετάλλων ι άλλων οργάνων διαςκοπιςεωσ 

του υπεδάφουσ ι ακινιτων μνθμείων, επιβάλλεται όπωσ ςτθν ςυςκευαςία και ςτισ 

οδθγίεσ χριςεωσ τουσ, αναγράφεται ςε εμφανζσ μζροσ και με ςαφινεια ότι θ χριςθ 

των οργάνων αυτϊν επιτρζπεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι κατόπιν άδειασ τθσ 

αρχαιολογικισ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 9 παραγρ. 8 του ν. 2557/1997, το 

άρκρο 38, παρ. 2 και άρκρο 62 του ν. 3028/2002(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), το άρκρο 

3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/22-4-2008) και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

ΥΑ/ΥΡΡΟ/ΔΟΕΡΥΝΣ/ΤΟΡΥΝΣ/33/42426/30-7-2003 (ΦΕΚ 1124/Β/8-8-2003) και τθν 

ΥΡΡΟΤ/ΓΔΑΡΚ/ΔΤΡΡΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β/2-5-2012), όπωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. 

Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000€) ανά 

ανιχνευτι μετάλλου για μθ αναγραφι των προβλεπομζνων ςτθ ςυςκευαςία και ςτισ 

οδθγίεσ χριςεωσ. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 - ΚΛΩΣΟΫΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΣΑ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ 

 Άρθρο 80  ήμανςη – Επιςήμανςη Κλωςτοώφαντουργικών Προΰόντων 

1. Τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα επιςθμαίνονται και ςθμαίνονται ςφμφωνα 

με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 όπωσ ιςχφει, κακϊσ και των κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδόμενων Κανονιςμϊν και τθν ΚΥΑ αρικμ. 17719/ΔΡΡ 

519 (ΦΕΚ 595/Β/7.3.2016), προκειμζνου να παρζχουν ζνδειξθ τθσ ςφνκεςθσ των 

ινϊν τουσ. H επιςιμανςθ και ςιμανςθ ενόσ κλωςτοχφαντουργικοφ προϊόντοσ 



πρζπει να είναι ανκεκτικι, ευανάγνωςτθ, ορατι και προςιτι ςτον καταναλωτι, 

και, αν χρθςιμοποιείται ετικζτα, πρζπει να είναι ςτζρεα επικολλθμζνθ ςε αυτό. 

2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1, οι επιςθμάνςεισ ι ςθμάνςεισ μποροφν να 

αντικαταςτακοφν ι να ςυμπλθρωκοφν από ςυνοδευτικά εμπορικά ζγγραφα, 

όταν τα προϊόντα παραδίδονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, ι όταν παραδίδονται κατ’ εκτζλεςθ παραγγελίασ εκ 

μζρουσ οιαςδιποτε ςυμβαλλομζνθσ αρχισ όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 31θσ Μαρτίου 2004, περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν 

ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν. 

3. Οι ονομαςίεσ υφανςίμων ινϊν και οι περιγραφζσ τθσ ςφνκεςθσ των ινϊν που 

παρατίκενται ςτα άρκρα 5, 7, 8 και 9 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1007/2011 

πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ ςτα ςυνοδευτικά εμπορικά ζγγραφα τθσ παρ. 2 

του παρόντοσ άρκρου. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ςυντομογραφιϊν εκτόσ από 

ζνα μθχανογραφικό κϊδικα ι όπου οι ςυντομογραφίεσ ορίηονται ςφμφωνα με 

διεκνι πρότυπα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ επεξθγοφνται ςτο ίδιο 

εμπορικό ζγγραφο. 

4.  Υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ των πλθροφοριϊν και για τθν ακρίβειά τουσ 

είναι ο καταςκευαςτισ ι ο ειςαγωγζασ. Εάν ο καταςκευαςτισ δεν είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ζνωςθ, ο ειςαγωγζασ, εξαςφαλίηει τθν παροχι 

επιςιμανςθσ ι ςιμανςθσ και τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που 

περιλαμβάνονται ςε αυτιν, και ςε κάκε περίπτωςθ ο υπεφκυνοσ  διάκεςθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιη του άρκρου 2 του ν 4177/2013. 

5. Κατά τθ διάκεςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςτον καταναλωτι, θ 

επιςιμανςθ/ςιμανςθ των προϊόντων όςον αφορά τθ ςφνκεςι τουσ παρζχεται 

υποχρεωτικά τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που 

οι αναφερόμενεσ ςτισ ετικζτεσ ι πινακίδεσ υφάνςιμεσ ίνεσ αναγράφονται με 

όρουσ διεκνϊσ αναγνωρίςιμουσ και κατανοθτοφσ όπωσ π.χ. wool, cotton, silk, 

acrylic, viscose. Από τθν υποχρζωςθ αυτι εξαιροφνται τα μεταχειριςμζνα 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. Στθν περίπτωςθ που θ ζνδειξθ τθσ ςφνκεςθσ 

δεν αναγράφεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ο λιανοπωλθτισ μπορεί να 

ομαδοποιιςει προϊόντα με τθν αυτι ςφνκεςθ και να πλθροφοριςει ςχετικά τον 

καταναλωτι με τθν ανάρτθςθ εμφανοφσ πινακίδασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, που 

βρίςκεται ςε άμεςθ προςζγγιςθ με τον τόπο ζκκεςισ τουσ. Στθν περίπτωςθ που 

εντόσ του καταςτιματοσ υπάρχουν θλεκτρονικά μζςα πλθροφόρθςθσ του 

καταναλωτι και για τθν ςφνκεςθ των προϊόντων, ο λιανοπωλθτισ μπορεί να 

ομαδοποιιςει ομοειδι προϊόντα ανεξαρτιτωσ ςφνκεςθσ. Στισ δφο ανωτζρω 

περιπτϊςεισ ομαδοποίθςθσ τα προϊόντα πρζπει να φζρουν τισ προβλεπόμενεσ 

ενδείξεισ ςφνκεςθσ τουλάχιςτον ςε μία από τισ ακόλουκεσ γλϊςςεσ: αγγλικι, 

γαλλικι, γερμανικι, ιςπανικι, ιταλικι.  

6.  Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ: 



Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

 Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.  

 Γ. Για παραπλανθτικι ςιμανςθ/επιςιμανςθ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ. 

Δ. Για μθ αναγραφι των υποχρεωτικϊν ςτοιχείων ςτα εμπορικά ζγγραφα βάςει 

των παραγράφων 3 και 4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά εμπορικό ζγγραφο.  

Άρθρο 81   ήμανςη προΰόντων από δέρμα, πλαςτικό ή άλλα υλικά  

1. Βιομιχανοι και βιοτζχνεσ κατεργαςίασ δερμάτων, δθλαδι ςολοδερμάτων, 

επανωδερμάτων και εςωδερμάτων, υποχρεοφνται ςτθν επιφάνεια κάκε 

δζρματοσ να αναγράφουν με ακρίβεια το εμβαδόν του ςε τετραγωνικά μζτρα 

και υποπολλαπλάςια του τετραγωνικοφ μζτρου ι όταν πρόκειται για 

ςολοδζρματα, το βάροσ τουσ ςε κιλά.  

Το ίδιο ιςχφει και για τα ειςαγόμενα κατεργαςμζνα επανωδζρματα, 

εςωδζρματα και ςολοδζρματα, δθλ. κα αναγράφεται ςε κακζνα από αυτά θ 

επιφάνεια με ακρίβεια ςε τετραγωνικά μζτρα και υποπολλαπλάςια του τ.μ., ι 

ςε κιλά για τα ςολοδζρματα. 

2.  Πλοι όςοι κατζχουν ι πωλοφν κατεργαςμζνα δζρματα είναι ςυνυπεφκυνοι με 

τουσ παραπάνω, για τθν αναγραφι τθσ επιφάνειασ ι των κιλϊν με ακρίβεια ςε 

κάκε δζρμα. 

3.  Συνυπεφκυνοι επίςθσ, για  τθν αναγραφι επιφανείασ, είναι και αυτοί που 

μετροφν τα δζρματα, εφόςον οι βιομιχανοι-βιοτζχνεσ κατεργαςίασ δερμάτων, 

δεν ζχουν δικζσ τουσ μετρικζσ μθχανζσ. 

4.  Οι καταςκευαςτζσ ειδϊν όπωσ βαλίτςεσ, τςάντεσ, ηϊνεσ κ.τ.λ., υποχρεοφνται να 

επικολλοφν ςε αυτά ετικζτα ςτθν οποία με ανεξίτθλθ μελάνθ κα αναγράφουν 

μόνο τισ λζξεισ «ΔΕΜΑ», «ΡΛΑΣΤΙΚΟ», ι «ΥΦΑΣΜΑ», ανάλογα. 

Στθν ίδια υποχρζωςθ υπόκεινται και οι βιβλιοδζτεσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθν καταςκευι κάποιου είδουσ ι για τθν βιβλιοδεςία 

χρθςιμοποιείται και δζρμα και πλαςτικό ι κάποια άλλθ φλθ και δζρμα, ςτθν 

ετικζτα πρζπει να ςθμειϊνεται το μζροσ ςτο οποίο χρθςιμοποιικθκε το δζρμα 

ι το πλαςτικό π.χ. ςε βαλίτςα που ζχει καταςκευαςτεί από φφαςμα και θ οποία 

ζχει γωνιζσ από δζρμα ι πλαςτικό κα αναγράφονται οι λζξεισ «ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΟ 

ΔΕΜΑ» ι «ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ» ανάλογα. 

5. Οι λιανοπωλθτζσ μποροφν, αντί των ενδείξεων «ΔΕΜΑ», «ΡΛΑΣΤΙΚΟ», 

«ΥΦΑΣΜΑ», να χρθςιμοποιοφν εναλλακτικά για τθν επιςιμανςθ των προϊόντων 

που εμπίπτουν ςτο παρόν άρκρο τα ςφμβολα – εικονογράμματα τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 82 και του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτο χϊρο 

πϊλθςθσ κα υπάρχει αναρτθμζνθ πινακίδα με τισ επεξθγιςεισ των ανωτζρω 

ςυμβόλων – εικονογραμμάτων. 

6.  Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα: 

Α. Για μθ φπαρξθ ςιμανςθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 



Β. Για ελλιπι ςιμανςθ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι ςιμανςθ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ. 

Άρθρο 82  Επιςήμανςη υποδημάτων 

1.  Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται ςτθν επιςιμανςθ των υλικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςτα κφρια μζρθ των υποδθμάτων που προορίηονται για 

πϊλθςθ ςτον καταναλωτι.  

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου νοείται ωσ «υπόδθμα» κάκε προϊόν 

εφοδιαςμζνο με ςόλα που ζχει ςκοπό να προςτατεφει ι να καλφπτει το πόδι, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μερϊν που διατίκενται ςτθν αγορά χωριςτά, τα 

οποία αναφζρονται ςτο παράρτθμα Ι. 

Στο παράρτθμα ΙΙ περιλαμβάνεται μθ περιοριςτικόσ κατάλογοσ των προϊόντων 

που καλφπτονται από το παρόν άρκρο. 

Εξαιροφνται από το παρόν άρκρο :   

 Α. Τα μεταχειριςμζνα υποδιματα 

Β. Τα υποδιματα που καλφπτονται από το Ραράρτθμα 17 του Κανονιςμοφ 
1907/2006/ΕΚ (L 396/30.12.2006 REACH) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) 

 Γ. Τα υποδιματα που καλφπτονται από το Ρ.Δ 445/1983 (Α’ 166) ωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Δ. Τα υποδιματα που ζχουν χαρακτιρα παιχνιδιοφ. 

2.  Διατάξεισ επιςιμανςθσ 

 Α. Τα υποδιματα όταν διατίκενται ςτο εμπόριο πρζπει να φζρουν 

επιςιμανςθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ, θ οποία περιλαμβάνει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςφνκεςθ των τριϊν μερϊν τουσ,  όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτο παράρτθμα Ι, ιτοι : 

  α. επάνω μζροσ 

  β. φόδρεσ και   

 γ. ςόλα 

Β.  α. Θ ςφνκεςθ των μερϊν του υποδιματοσ πρζπει να δθλϊνεται, κατά τον 

λεπτομερι τρόπο που περιγράφεται ςτθν υποπαράγραφο 2Γ του 

παρόντοσ άρκρου, είτε βάςει εικονογραμμάτων είτε βάςει γραπτϊν 

ενδείξεων, ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι. Στθν περίπτωςθ των γραπτϊν 

ενδείξεων, θ αναγραφι πρζπει να γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιςτον 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τα ςυγκεκριμζνα μζρθ του υποδιματοσ και 

υλικά από τα οποία αποτελοφνται, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο παράρτθμα 

Ι, απαγορευμζνθσ τθσ χριςθσ ςυντμιςεων. Θ διάταξθ αυτι δεν 

εμποδίηει τθν πλζον τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αναγραφι των γραπτϊν 

ενδείξεων και ςε άλλεσ γλϊςςεσ. 



 β. Στθν επιςιμανςθ πρζπει να παρζχονται πλθροφορίεσ για το υλικό που 

ορίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι, το οποίο υλικό αποτελεί 

τουλάχιςτον :   

 το 80% τθσ επιφάνειασ του επάνω μζρουσ   
 το 80% τθσ επιφάνειασ των φοδρϊν του υποδιματοσ 
 το 80% του όγκου τθσ ςόλασ. 

Εάν κανζνα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιςτον το 80% του 

επιςθμανόμενου μζρουσ του υποδιματοσ, οι πλθροφορίεσ πρζπει να δίνονται 

για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται:   

− Για το επάνω μζροσ θ ταξινόμθςθ των υλικϊν, βάςει των διατάξεων που 
αναφζρονται ςτο παραπάνω εδάφιο και ςτο παράρτθμα Ι, γίνεται χωρίσ να 
υπολογίηονται τα εξαρτιματα ι οι ενιςχφςεισ, όπωσ τα προςτατευτικά 
αςτραγάλων, οι πιάντεσ, τα διακοςμθτικά ςτοιχεία, οι πόρπεσ, τα γλωςςίδια, 
τα καψοφλια ι άλλα παρόμοια προςαρτιματα. 

− Για τθ ςόλα θ ταξινόμθςθ βαςίηεται ςτον όγκο των υλικϊν που τθν 
αποτελοφν ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παραπάνω. 

Γ. α. Οι πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτισ υποπαραγράφουσ 2Α και 2Β του 

παρόντοσ άρκρου, πρζπει να παρζχονται επί του υποδιματοσ και ςε ζνα 

τουλάχιςτον υπόδθμα ανά ηεφγοσ.  Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτφπωςθ,  

επικόλλθςθ, ανάγλυφθ αποτφπωςθ ι με τθν χρθςιμοποίθςθ 

προςαρτθμζνθσ ετικζτασ. 

β. Θ επιςιμανςθ πρζπει να είναι ορατι, ςτερεά ςυνδεδεμζνθ και ςε 

εμφανζσ ςθμείο, οι δε διαςτάςεισ των εικονογραμμάτων πρζπει να είναι 

μεγάλεσ, ϊςτε οι πλθροφορίεσ να γίνονται εφκολα κατανοθτζσ. Θ 

επιςιμανςθ δεν πρζπει να μπορεί να παραπλανιςει τον καταναλωτι. 

 γ. Οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το παρόν άρκρο είναι δυνατόν να 

ςυνοδεφονται από ςυμπλθρωματικζσ γραπτζσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ 

τίκενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, ςτθν επιςιμανςθ. Εντοφτοισ οι 

ςυμπλθρωματικζσ αυτζσ πλθροφορίεσ είναι προαιρετικζσ και δεν μπορεί 

να απαγορεφεται ι να εμποδίηεται θ εμπορία υποδθμάτων που πλθροφν 

τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου. 

3.   Διατάξεισ ςχετικά με τα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ υποδθμάτων. 

Α. Στα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ υποδθμάτων είναι υποχρεωτικι θ ανάρτθςθ 

πινακίδασ τθν οποία κα απεικονίηονται τα εικονογράμματα που ορίηονται 

ςτο παράρτθμα Ι, και κα ζχουν ωσ επεξιγθςθ τισ αντίςτοιχεσ γραπτζσ 

ενδείξεισ,  που περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα Ι, απαγορευμζνθσ τθσ 

χριςθσ ςυντμιςεων, γραμμζνεσ υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

ενδεχομζνωσ και ςε άλλεσ γλϊςςεσ κατά τθν επιλογι των επιχειριςεων 

λιανικισ πϊλθςθσ. 

Β. Θ πινακίδα αυτι κα πρζπει να εκτίκεται ςε ορατι κζςθ του καταςτιματοσ, 

πολυκαταςτιματοσ και εν γζνει ςθμείου λιανικισ πϊλθςθσ υποδθμάτων 

και εντόσ του χϊρου πϊλθςθσ των υποδθμάτων. Οι διαςτάςεισ τθσ 



πινακίδασ δεν πρζπει να είναι μικρότερεσ από αυτζσ του εντφπου Α3 (420 

mm x 297mm) και θ διάταξθ των πλθροφοριϊν πρζπει να είναι όπωσ 

ορίηεται ςτο υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙΙΙ. 

Γ. Τθν πινακίδα μπορεί να υποκαταςτιςει οποιοδιποτε άλλο ιςοδφναμο μζςο 

π.χ. βίντεο, θλεκτρονικά μζςα κ.λ.π υπό τον όρο ότι τα μζςα αυτά παρζχουν 

εξίςου αποτελεςματικά ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο 3Α του παρόντοσ άρκρου. 

4. Υποχρεϊςεισ υπευκφνων 

Α. Ο καταςκευαςτισ υποδθμάτων ι ο εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ε.Ε εντολοδόχοσ 

του υποχρεοφται να παρζχει τθν επιςιμανςθ που προβλζπεται από το 

παρόν άρκρο και είναι υπεφκυνοσ για τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που 

αναγράφονται ςε αυτι. Αν οφτε ο καταςκευαςτισ οφτε ο εντολοδόχοσ του 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ε.Ε θ υποχρζωςθ αυτι βαρφνει τον υπεφκυνο 

για τθν πρϊτθ διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά τθσ Ε.Ε. 

Β. Ο ζμποροσ λιανικισ πϊλθςθσ υποχρεοφται να φροντίηει ϊςτε τα 

υποδιματα που πωλεί να φζρουν τθν κατάλλθλθ επιςιμανςθ που 

προβλζπεται από το παρόν άρκρο κακϊσ επίςθσ υποχρεοφται να τθρεί τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου.  

5.  Κυρϊςεισ  

 Α. Σε περίπτωςθ που υποδιματα κατά τθ διάκεςι τουσ ςτο εμπόριο δεν 

φζρουν όλθ τθν επιςιμανςθ που επιβάλλεται από το παρόν άρκρο ι ζχουν 

επιςθμανκεί κατά τρόπο ανακριβι ι παραπλανθτικό για τον καταναλωτι 

δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ και μποροφν να επαναδιατεκοφν 

ςτθν κατανάλωςθ μόνο κατόπιν επιςθμάνςεϊσ τουσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου.  

 Β. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

α. Για μθ φπαρξθ επιςιμανςθσ χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό 

προϊόντοσ. 

β. Για ελλιπι επιςιμανςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1, πεντακόςια ευρϊ 

(500€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

γ.  Για ανακριβι ι παραπλανθτικι επιςιμανςθ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

δ. Για ζλλειψθ πινακίδασ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3, 

πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ. 

6. Μόνον τα υποδιματα που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του παρόντοσ 

άρκρου, με τθν επιφφλαξθ άλλων ςχετικϊν κοινοτικϊν νομικϊν υποχρεϊςεων, 

μποροφν να διατίκενται ςτο εμπόριο. 

Άρθρο 83 Αναγραφή κωδικών αριθμών 

1. Βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ, που καταςκευάηουν υποδιματα (με εξαίρεςθ τα 

ορκοπεδικά), τςάντεσ, ηϊνεσ (δερμάτινεσ ι υφαςμάτινεσ), ζτοιμα ροφχα, 



πλεχτά, εςϊρουχα, κάλτςεσ, καλςόν, υφάςματα, νιματα χειροπλεχτικισ, χαλιά, 

μοκζτεσ, φλοκάτεσ και λευκά είδθ, υποχρεοφνται να χαρακτθρίηουν με κωδικό 

αρικμό, όλα τουσ τα είδθ. 

Ο κωδικόσ αρικμόσ κα είναι διαφορετικόσ για κάκε είδοσ, τφπο, ποιότθτα, 

ςχζδιο μοντζλο. Ειδικά για τα υποδιματα, κα αναγράφεται ςτθν ςόλα με 

χτυπθτι μεταλλικι ςφραγίδα, ςε περίπτωςθ δε που αυτι είναι από ελαςτικό 

(φυςικό ι ςυνκετικό), κα αναγράφεται κακαρά ςτο εςωτερικό του υποδιματοσ 

(ςόλα) με ανεξίτθλθ μελάνθ. 

2. Στα υπόλοιπα είδθ, που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ο κωδικόσ αρικμόσ κα 

αναγράφεται ςε πάνινθ ι χάρτινθ ετικζτα, ραμμζνθ ςε κάκε είδοσ, με εξαίρεςθ 

τα νιματα χειροπλεχτικισ και υφάςματα, όπου αυτόσ ςτα μεν νιματα κα 

αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία τουσ, ςτα δε υφάςματα ςε χάρτινθ ετικζτα 

δεμζνθ ςτο τόπι του κάκε υφάςματοσ. Ειδικότερα, ςτισ γυναικείεσ κάλτςεσ και 

καλςόν, κα αναγράφεται ςε αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςε κάκε είδοσ, κακϊσ επίςθσ 

και ςτο κουτί ςυςκευαςίασ τουσ. 

3. Τθν παραπάνω υποχρζωςθ ζχουν και οι ειςαγωγείσ των ειδϊν, που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, εκτόσ αν αυτά χαρακτθρίηονται με κωδικό 

αρικμό από τουσ οίκουσ του εξωτερικοφ. 

4. Ο κωδικόσ αρικμόσ κα πρζπει να αναγράφεται ςτα προβλεπόμενα παραςτατικά 

που εκδίδουν οι επιχειριςεισ τθσ παρ. 1, κακϊσ επίςθσ και οι ενδιάμεςοι 

χονδρζμποροι. 

5. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα: 

Α. Για ζλλειψθ κωδικοφ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Β. Για μθ ςωςτι τοποκζτθςθ κωδικοφ ι για αναγραφι κωδικοφ με ελλιπείσ 

ενδείξεισ, με τθν επιφφλαξθ του εδαφίου 1, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ. 

Γ.  Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι κωδικοφ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Δ. Για ζλλειψθ κωδικοφ από τα προβλεπόμενα παραςτατικά, χίλια ευρϊ 

(1.000€) ανά παραςτατικό ςτοιχείο. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Άρθρο 84  Ενδείξεισ ςτισ χαρτοπετςέτεσ και το χαρτί υγείασ χαρτί 
κουζίνασ και χαρτομάντιλα 

1. Οι χαρτοπετςζτεσ, το χαρτί υγείασ, το χαρτί κουηίνασ και τα χαρτομάντιλα  

πρζπει ςτθ ςυςκευαςία τουσ να  αναγράφουν με τρόπο ευκρινι και 

ευανάγνωςτο, τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

Α. Το ονοματεπϊνυμο ι τθν εμπορικι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 

υπευκφνου που κζτει το προϊόν ςε κυκλοφορία (παραςκευαςτισ ι 



ςυςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι αντιπρόςωποσ ι πωλθτισ εγκατεςτθμζνοσ ςε 

χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). 

Β.  Το είδοσ του προϊόντοσ που περιζχεται. 

Γ.  Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου. 

Δ. Το είδοσ τθσ πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν παραςκευι του. 

2. Επιπρόςκετα, για κακζνα από τα ωσ άνω είδθ, κα πρζπει να αναγράφεται: 

Α. Χαρτοπετςζτεσ 

− Ο αρικμόσ των χαρτοπετςετϊν που περιζχονται. 
Β. Χαρτί υγείασ 

− Το μικοσ κάκε ρολοφ. 
− Ο αρικμόσ των τεμαχίων (φφλλων) που περιλαμβάνει κάκε ρολό 
− Ο αρικμόσ των ςτρϊςεων από τα οποία αποτελείται κάκε τεμάχιο του 

χαρτιοφ υγείασ 
Γ. Χαρτί κουηίνασ 

− Το μικοσ κάκε ρολοφ 
− Ο αρικμόσ των ρολϊν ανά ςυςκευαςία 
− Ο αρικμόσ των φφλλων κάκε ρολοφ 
− Οι διαςτάςεισ κάκε φφλλου 
− Ο αρικμόσ των ςτρϊςεων από τα οποία αποτελείται κάκε φφλλο 

Δ. Χαρτομάντιλα 

− Ο αρικμόσ των τεμαχίων 
− Ο αρικμόσ των ςτρϊςεων κάκε τεμαχίου 
− Οι διαςτάςεισ του τεμαχίου 

3.  Στουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου 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 85 Ειδικότερεσ απαιτήςεισ επιςήμανςησ λοιπών βιομηχανικών 
προΰόντων 

1. Α. ΜΗ ΕΞΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ ΗΜΑΝΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΝΩΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 Α/Α Κατηγορίεσ  Προϊόντων 
ήμανςη ςυμμόρφωςησ  

προσ Ενωςιακή νομοθεςία 
χετική Ειδικότερη Νομοθεςία 

(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει) 

1 Μζςα 
Ατομικισ Ρροςταςίασ 

(Μ.Α.Ρ.) 

CE ΚΥΑ 4373/1205  
(ΦΕΚ 187/Β/1993) όπωσ 

τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 

2 Ραιχνίδια CE ΚΥΑ 3669/194  
(ΦΕΚ 549/Β/2011) 

3 Ρροϊόντα CE ΡΔ 334/94  (ΦΕΚ 176/Α/1994), 



δομικϊν καταςκευϊν Κανονιςμόσ (ΕΕ)305/2011 
(ΕΕ L88/4.4.2011) 

Με  ειδικότερεσ διατάξεισ  (ΚΥΑ)   
και  με αντίςτοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ 

πρότυπα ι ελλείψει 
εναρμονιςμζνων προτφπων με 
τισ αντίςτοιχεσ Κατευκυντιριεσ 
Γραμμζσ Ευρωπαϊκϊν  Τεχνικϊν  

Εγκρίςεων  ζχουν κακοριςκεί   
οι τεχνικζσ  προδιαγραφζσ και 

οι ειδικζσ απαιτιςεισ 
ςυμμόρφωςθσ  για τα προϊόντα 

του τομζα των δομικϊν  
καταςκευϊν 

Καν. 1907/2006/ΕΚ,  
Καν. 1272/2008/ΕΚ 

4 Απλά Δοχεία Ρίεςθσ CE ΥΑ 12479/Φ.17/414/1991,  
(ΦΕΚ 431/Β/1991) 

ΥΑ 20769/6285 /94,  
(ΦΕΚ 977/Β/1994 

ΥΑ 14165/Φ17.4/ 373/1993, 
(ΦΕΚ 673/Β/1993) 

5 Συςκευζσ αερίου 
(π.χ. ςυςκευζσ αερίων 

καυςίμων που 
χρθςιμοποιοφνται για 
μαγειρικι, Θζρμανςθ 

κλπ) 

CE ΚΥΑ 15233/1991/ 
(ΦΕΚ 487/1991) 

ΚΥΑ 3380/737/95 
(ΦΕΚ 134/Β/95) 

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ 

6 Θλιακοί 
Θερμοςίφωνεσ 

CE ΚΥΑ 470/85, 
(ΦΕΚ 183/Β/1985 
ΚΥΑ.Β6467/608,  

(ΦΕΚ 214/Β/1988) 
ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 

78/Β/1992) 
ΚΥΑ 16717/5052/94,  
(ΦΕΚ 992/Β/1994) 

ΚΥΑ 6204 277Β/2001,  
(ΦΕΚ 1853/2007) 

7 Μθχανζσ CE Ρ.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/2010) 
ΡΔ 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/2011) 

8 Συςκευζσ 
αερολυμάτων (αεροηόλ) 

Ανεςτραμμζνο ζψιλον «3» ΚΥΑ 20683/2134/ 1987, (ΦΕΚ 
634/Β/1987) 

ΚΥΑ 3312/705 /1995,  
(ΦΕΚ 130/ 1995) 

ΚΥΑ 3608/370/2010,  
(ΦΕΚ 398/Β/2010) 
Απ. ΑΧΣ 265/2002  



(ΦΕΚ 1214/Β/2002), 
Καν. 1272/2008/ΕΚ 

9 Εξοπλιςμόσ  υπό πίεςθ 
(π.χ. χφτρεσ ταχφτθτοσ) 

CE ΚΥΑ 16289/330/99  
(ΦΕΚ 987/Β/1999) 

10 Ρυροςβεςτιρεσ CE  ι 
 ανεςτραμμζνο ζψιλον «3» για 

πυροςβεςτιρεσ τφπου 
αεροηόλ 

Νομοκεςία εξοπλιςμοφ υπό 
πίεςθ και 

Νομοκεςία  ςυςκευϊν 
αερολυμάτων για τουσ 

πυροςβεςτιρεσ τφπου αεροηόλ 

11 Μεταφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ υπό πίεςθ 

(π.χ. φιάλεσ για 
γκαηάκια, φιάλεσ 

υγραερίου) 

Ρ ΚΥΑ 14132/618/2001  
(ΦΕΚ 1626/06.12.2001), 

ΚΥΑ 27120/1290  
(ΦΕΚ 652/2003) και ΚΥΑ 

ΟΙΚ.12436/706/2011  
(ΦΕΚ 2039/Β/2011) 

12 Θλεκτρολογικό 
Υλικό Χαμθλισ Τάςθσ 

CE ΚΥΑ 470/85,  
(ΦΕΚ 183/Β/1985) 

ΚΥΑ.Β6467/608,  
(ΦΕΚ 214/Β/1988) 

ΚΥΑ 27356/91,  
(ΦΕΚ 78/Β/1992) 

ΚΥΑ 16717/5052/94,  
(ΦΕΚ 992/Β/1994) 

ΚΥΑ 6204 277Β/2001,  
(ΦΕΚ 1853/2007) 

13 Εκρθκτικά εμπορικισ 
χριςθσ 

CE ΡΔ 455/95 (ΦΕΚ 268/Α/1995) 
ΡΔ 2/2006 (1/Α/2006) 

ΡΔ 76/2010 (ΦΕΚ140/Α/2010) 
ΡΔ 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α/ 2012) 

Απ. ΑΧΣ 265/2002  
(ΦΕΚ 1214/Β/2002), 
Καν. 1272/2008/ΕΚ 

14 Είδθ πυροτεχνίασ CE ΚΥΑ 9104/440/2010 
(ΦΕΚ1159/Β/2010) 
Απ. ΑΧΣ 265/2002  

(ΦΕΚ 1214/Β/2002), 
Καν. 1272/2008/ΕΚ 

15 Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 

(π.χ. ορκοπεδικά) 

CE ΚΥΑ  ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/2009 
(ΦΕΚ2198/Β/2009) 

16 αδιοεξοπλιςμόσ και 
τθλεπικοινωνιακόσ 

εξοπλιςμόσ 

CE ΡΔ 44/200, 2  
(ΦΕΚ 44/Α/2002) 

 

17 Λοιπζσ θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ 

CE ΚΥΑ 50268/5137/2007 
(ΦΕΚ 1853/Β/2007) 

18 Σκάφθ αναψυχισ CE ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 –  
(ΦΕΚ 111/Β/97) 



ΥΑ 4113.183/01 /2004  
(ΦΕΚ 1613/Β/29-10-2004) 

    
Β. ΜΗ ΕΞΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΧΩΡΙ ΗΜΑΝΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΜΕ ΕΝΩΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 Α/Α Κατηγορίεσ Προϊόντων 

 
Προβλεπόμενη ςήμανςη 
ςυμμόρφωςησ με εθνική 

νομοθεςία 

χετική Ειδικότερη 
Νομοθεςία 

(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει) 

1 Ζπιπλα και διακοςμθτικά 
προϊόντα ξυλείασ 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-5430/2009  
(ΦΕΚ 746/Β/2009) 
και Η3-7835/2011  

(ΦΕΚ 2650/Β/2011) 

2 Είδθ παιδικισ φροντίδασ Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-818/2009  
(ΦΕΚ 1395/Β/2009) 
Καν. (ΕΚ) 1907/2006 

3 Αναπτιρεσ αςφαλείασ για 
τα παιδιά 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-4106/2006  
(ΦΕΚ 1484/Β/2006) 

και Η3-922/2008  
(ΦΕΚ 651/Β/2008) 

4 Ρροϊόντα laser Δεν προβλζπεται ΥΑ Φ1-806/1998  
(ΦΕΚ 921/Β/1998) 

5 Διακοςμθτικά είδθ και 
κεριά 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-2810/2004  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

και Απόφαςθ  

Απ. ΑΧΣ 265/2002  

(ΦΕΚ 1214/Β/2002), 

Καν. 1272/2008/ΕΚ 

6 Θλεκτρονικό τςιγάρο  
(χωρίσ νικοτίνθ) 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-2810/2004  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

και Κανονιςμόσ 1907/2006 

Απ. ΑΧΣ 265/2002  

(ΦΕΚ 1214/Β/2002), 

Καν. 1272/2008/ΕΚ 

7 Είδθ ατομικι υγιεινισ Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-2810/2004  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

8 Μπαταρίεσ (ξθρά 
ςτοιχεία) 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-2810/2004,  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

9 Συςςωρευτζσ μολφβδου - 
οξζωσ (μπαταρίεσ 

αυτοκινιτων) 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 41625/2057 Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1625/Β/2010) 



10 Ροδιλατα και 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα ζωσ 

50cc 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3- 2810/2004,  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

 

11 ευματοδότεσ και 
ρευματολιπτεσ 

Ρροβλζπεται ςιμα 
ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα 

με  πρότυπα 

ΥΑ 529/2000  

(ΦΕΚ 67/Β/2000) 

και ΥΑ 8991/2003 (ΦΕΚ 

643/Β/2003), πρότυπα 

ΕΛΟΤ 294 &ΕΛΟΤ 1413-1 ι 

τα διεκνι ιςοδφναμα CEE7 

& IEC 884-1 

12 Ρυροςβεςτιρεσ Ρινακίδα περιοδικοφ ελζγχου ΚΥΑ 618/2005 (ΦΕΚ 

52/Β/2005) και ΚΥΑ 

17230/2005  

(ΦΕΚ 1218/Β/2005) 

 

13 Χαρτικά Δεν προβλζπεται Άρκρο 84  

14 Εξοπλιςμόσ για αναψυχι 
και άκλθςθ 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3-2810/2004,  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

15 Απλά εργαλεία χειρόσ Δεν προβλζπεται ΚΥΑ Η3- 2810/2004,  

(ΦΕΚ 1885/Β/2004) 

16 Αντικείμενα από πολφτιμα 
μζταλλα 

Σιμανςθ τίτλου, ταυτότθτασ 
καταςκευαςτι και 

επιμελθτθρίου ςτο οποίο 
δραςτθριοποιείται  ςφμφωνα 

με ΑΔ 

Άρκρα 72-78  

17 Ψευδοκοςμιματα Απαγορεφεται κάκε είδουσ 
ςιμανςθ που προβλζπεται 
για τα  πολφτιμα μζταλλα 

Άρκρο 69 

Καν. (ΕΚ) 1907/2006 

  

18 Επίχρυςα, επάργυρα 
αντικείμενα 

Αναγραφι ςε πινακίδα 
(ετικζτα), του όρου 

«επίχρυςο» ι «επάργυρο». 

Άρκρα 76-77 

19 Αντικείμενα επικαλυμμζνα 
ι επιςτρωμζνα με φφλλο 

πολφτιμου μζταλλου 

Αναγραφι ςε πινακίδα 
(ετικζτα), του  όρου 

«επικαλυμμζνο», του 
χθμικοφ ςυμβόλου και του 

βάρουσ (ςε «g») του 
πολφτιμου μετάλλου 

Άρκρα 76-77  



20 Ορυκτζλαια & λιπαντικά Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 526/2004 

ΦΕΚ 630/Β/12-5-2005 

Καν. (ΕΚ) 1907/2006 

 Καν. 1272/2008/ΕΚ 

21 Ρροδιαγραφζσ, 
Απαιτιςεισ, όροι 

κυκλοφορίασ και  μζκοδοι 
ελζγχου των λιπαντικϊν 

δίχρονων κινθτιρων 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 350/2012 

(ΦΕΚ 2988/Β/22.11.2013) 

Καν. (ΕΚ) 1907/2006 

 

22 Βαλβολίνεσ Δεν προβλζπεται Καν. 1272/2008/ΕΚ 

ΚΥΑ 12/95  

(ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995) 

Καν. (ΕΚ) 1907/2006 

23 Ρροδιαγραφζσ υγρϊν 
φρζνων του ςυςτιματοσ 

πζδθςθσ οχθμάτων – 
Απαιτιςεισ και μζκοδοι 

δοικιμϊν 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 430/2012 

(ΦΕΚ 2988/22.11.2013) 

 

 

24 Ρροδιαγραφζσ υγρϊν 
κυκλϊματοσ ψφξθσ 

μθχανϊν εςωτερικισ 
καφςεωσ (ΜΕΚ) ζτοιμων 

για χριςθ και 
ςυμπυκνωμζνων – 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι 
δοκιμϊν 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 349/2012 

(ΦΕΚ 2988/Β/22.11.2013) 

 

 

25 Ρλαςτικοί ςωλινεσ από 
ςκλθρό PVC 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 14013/Φ.32/327/1993  

(ΦΕΚ 597/Β/1993) 

ΚΥΑ 10347/Φ.32/176/93  

(ΦΕΚ 432/Β/93) 

26 Γράςςα 
βαμβακοςυλλεκτικϊν 

μθχανϊν, προδιαγραφζσ 
και μζκοδοι ελζγχου 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 201/2000 

(ΦΕΚ 872/Β/17.07.2000) 

 

27 Κακαριςτικά & 
απορρυπαντικά 

Δεν προβλζπεται Κανονιςμόσ ΕΚ 648 /2004  

(ΕΕ L 104/8.4.2004), 

Καν. (ΕΚ) 1907/2006 

Καν. 1272/2008/ΕΚ 

Άρκρο 85 παρ.2 ζωσ και 5 

 



28 Γράςςα οχθμάτων – 
Ρροδιαγραφζσ και 
μζκοδοι ελζγχου 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 322/2000 

(ΦΕΚ 122/Β/07.02.2001) 

 

29 Βιοκτόνα & απολυμαντικά 
προϊόντα 

Δεν προβλζπεται 1.ΕΟΦ 

ΥΑ1β 

-7723-13.2.94  

(ΦΕΚ 961/Β/23.12.94) & ΡΔ 

205/9.7.2001  

(ΦΕΚ Α 160/16.7.2001) 

2. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ- 

(Οδθγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. 

Κοινοβουλίου & 

Συμβουλίου 

τθσ 16/2/1998 για τθ 

διάκεςθ βιοκτόνων ςτθν 

αγορά) 

Απ. ΑΧΣ 265/2002  

(ΦΕΚ 1214/Β/2002), 

Καν. 1272/2008/ΕΚ 

30 Χρϊματα διακόςμθςθσ, 
βερνίκια, προϊόντα 

διακόςμθςθσ, βερνίκια 
προϊόντα επιςκευαςτικισ 

βαφισ αυτοκινιτων. 

Δεν προβλζπεται ΚΥΑ 437/2005 (ΦΕΚ 

1641/Β/8.11.2006)  

ΚΥΑ  287/2010 (ΦΕΚ  

1726/Β/3.11.2010)   

31 Υποδιματα Δεν προβλζπεται Άρκρα 82, 83  

32 Κλωςτοχφαντουργικά 
προϊόντα 

Δεν προβλζπεται Άρκρα 80, 83   

33 Χθμικζσ ουςίεσ Χθμικά 
μείγματα και αντικείμενα 

Δεν προβλζπεται Καν. 1272/2008/ΕΚ  (CLP)– 

Καν. 1907/2006 (REACH)  

34 Χφμα χθμικά προϊόντα Δεν προβλζπεται Καν. 1272/2008/ΕΚ – άρκρο 

29 – §3 

35 Δίκυκλα Σιμα ζγκριςθσ 
τφπου  καταςκευαςτικοφ 

ςτοιχείου και 
τεχνικισ  μονάδασ δικφκλου, 
ςφμφωνα με το προςάρτθμα 
του Ραραρτιματοσ V τθσ ΚΥΑ 

περιλαμβάνει το διεκνζσ 
ςφμβολο «e») 

ΚΥΑ 48145/2327/2003  

(ΦΕΚ 1207/Β/2003), όπωσ 

ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει 

36 Οχιματα 
(εκτόσ δικφκλων) 

Σιμα ζγκριςθσ 
τφπου  καταςκευαςτικοφ 

ςτοιχείου και 

ΚΥΑ 29949/1841/2009  

(ΦΕΚ 2112/Β/2009) 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 



τεχνικισ  μονάδασ οχιματοσ , 
ςφμφωνα με το προςάρτθμα 

του Ραραρτιματοσ VII τθσ 
ΚΥΑ (περιλαμβάνει το 
διεκνζσ ςφμβολο «e») 

ιςχφει 

37 Ελαςτικά επίςωτρα 
αυτοκινιτων 

Σιμανςθ ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα ΙΙ τθσ ΚΥΑ 
131219/17-12-2015  
(ΦΕΚ 2974/Β/2015) 

ΚΥΑ 131219/17-12-2015  
(ΦΕΚ 2974/Β/2015) 
Καν. 1222/2009/ΕΚ 

 

2. Ειδικά για τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα κακαριςμοφ εν γζνει, όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 

104/8.4.2004), ωσ ιςχφει, πζραν των διατάξεων που αναφζρονται ςτον Ρίνακα Β 

του παρόντοσ άρκρου, προβλζπονται πρόςκετεσ διατάξεισ επιςιμανςθσ όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτθν ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2.5.2006) και ςτθν ΚΥΑ 1233/91 

και 172/92 περί κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ καταχϊριςθσ των κακαριςτικϊν 

προϊόντων (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), ωσ ιςχφει. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων 

ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, τθ ςυςκευαςία και τθν επιςιμανςθ ουςιϊν και 

μιγμάτων, οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ πρζπει να αναγράφονται τουλάχιςτον 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με ευανάγνωςτουσ, εμφανείσ και ανεξίτθλουσ 

χαρακτιρεσ ςτισ ςυςκευαςίεσ εντόσ των οποίων τα απορρυπαντικά διατίκενται 

προσ πϊλθςθ ςτουσ καταναλωτζσ: 

Α.   Θ ονομαςία και θ εμπορικι ονομαςία του προϊόντοσ. 

Β. Θ ονομαςία ι θ εμπορικι επωνυμία ι το εμπορικό ςιμα και θ πλιρθσ 

διεφκυνςθ και αρικμόσ τθλεφϊνου του υπεφκυνου για τθ διάκεςθ του 

προϊόντοσ ςτθν αγορά. Θ ζνδειξθ αυτι μπορεί να αναγράφεται ςτθ γλϊςςα 

του κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε. όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ και καταχωριςμζνα τα εμπορικά ςτοιχεία αυτισ και του 

προϊόντοσ. 

Γ. Θ διεφκυνςθ, θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ, εφόςον υπάρχει και ο αρικμόσ 

τθλεφϊνου από όπου μπορεί να αποκτθκεί το δελτίο ςτοιχείων του 

προϊόντοσ ςφμφωνα με το αρ. 9 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004, ωσ ιςχφει. 

Δ.  Θ ςφνκεςθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ VII μζροσ Α 

του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004, ωσ ιςχφει, οδθγίεσ χριςθσ και ειδικζσ 

προφυλάξεισ, εφόςον απαιτείται. 

Ε. Θ διεφκυνςθ του ιςτότοπου, όπου δθμοςιεφεται ο κατάλογοσ των 

ςυςτατικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το Ραράρτθμα VII μζροσ Δ του 

Κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004, ωσ ιςχφει. 

 ΣΤ. Θ φράςθ «Μακριά από παιδιά». 

Η. Θ φράςθ «Τθλζφωνο Κζντρου Δθλθτθριάςεων: 210 7793777. 



Θ. Επιπλζον των ανωτζρω, θ ςυςκευαςία των απορρυπαντικϊν που πωλοφνται 

ςτο ευρφ κοινό και προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ απορρυπαντικά 

πλυντθρίων ροφχων πρζπει να αναγράφει τισ πλθροφορίεσ δοςολογίασ, 

όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 5.  

3. Τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα κακαριςμοφ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο 

άρκρο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ςχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004) ωσ ιςχφει, 

διατίκενται ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Κανονιςμϊν (ΕΚ) 

648/2004, (ΕΚ) 1272/2008 και 1907/2006/ΕΚ».  

4. Στουσ παραβάτεσ των παραγράφων 2 και 3 (πλθν τθσ περίπτωςθσ Δ), πζραν και 

με τθν επιφφλαξθ τυχόν άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται από ειδικότερεσ 

διατάξεισ (πίνακεσ Α και Β, νομοκεςία για απορρυπαντικά και προϊόντα 

κακαριςμοφ), επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα, ωσ κάτωκι: 

Α. Για ζλλειψθ ενδείξεων τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα βάςει των 

εδαφίων Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ, Η, Θ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό 

προϊόντοσ. 

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

Γ. Για διάκεςθ ι/και διακεςιμότθτα ςτθν αγορά απορρυπαντικϊν ι προϊόντων 

κακαριςμοφ τα οποία δεν ζχουν ςυςκευαςία ι/και επιςιμανςθ ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δφο χιλιάδεσ ευρϊ ανά κωδικό προϊόντοσ (2.000€). 

 


