ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ωρθρο 1 Γενικϋσ Αρχϋσ
1.

2.

3.

4.

5.

ίσ γενικι αρχι τθσ διάκεςθσ των προϊόντων (προςυςκευαςμζνων ι μθ) ορίηεται
ότι πρζπει αυτά να εκτίκενται ςε κάκε χϊρο πϊλθςθσ ζτςι ϊςτε θ επιςιμανςθ
εκάςτου είδουσ να γίνεται άμεςα αντιλθπτι από τον καταναλωτι και με βάςθ τισ
αναγραφόμενεσ ενδείξεισ, είτε επί τθσ ςυςκευαςίασ-προϊόντοσ, είτε ςτθν
αντίςτοιχθ πινακίδα – ετικζτα, είτε ςε οποιοδιποτε άλλο μζςο πλθροφόρθςθσ,
να είναι δε ακριβισ και ςαφισ ϊςτε να μθν παραπλανάται ο καταναλωτισ.
Θ πινακίδα με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, όπωσ προβλζπεται ςτα επόμενα
άρκρα, τοποκετείται επί ι ςτο ςθμείο του πωλοφμενου προϊόντοσ και πρζπει να
είναι άμεςα και απόλυτα εμφανισ ςτον καταναλωτι. Σι αναφερόμενεσ ςτο
άρκρο 2 ενδείξεισ, είναι αναγεγραμμζνεσ υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
με ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα γράμματα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
κακίςτανται άμεςα ορατζσ και αντιλθπτζσ από τον καταναλωτι. Ειδικά θ τελικι
τιμι πϊλθςθσ πρζπει να είναι με ζντονθ γραφι (bold).
Χε κάκε περίπτωςθ διακίνθςθσ/πϊλθςθσ προϊόντων, για τον υπολογιςμό τθσ
ελλιποβάρειασ λαμβάνονται υπόψθ από τισ ελεγκτικζσ αρχζσ τα προβλεπόμενα
ςτθν παροφςα όρια ςφάλματοσ του οργάνου ηφγιςθσ ι οι προβλεπόμενεσ ςτθν
παροφςα αποδεκτζσ αποκλίςεισ ηφγιςθσ ι μζτρθςθσ.
Σι επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν, κατά τθν
πϊλθςθ υποχρεοφνται να ζχουν ανθρτθμζνθ πινακίδα ςε εμφανζσ ςθμείο, ςτο
χϊρο του ταμείου ι του τθροφμενου τιμοκαταλόγου ςτθν οποία κα αναγράφεται
με κεφαλαία, ευανάγνωςτα γράμματα, ίδιου μεγζκουσ, θ ζνδειξθ «Σ
ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘΧ ΔΕΡ ΕέΕΛ ΩΥΣέΦΕίΧΘ ΡΑ ΥΟΘΦίΧΕΛ ΕΑΡ ΔΕΡ ΟΑΒΕΛ ΨΣ ΡΣΠΛΠΣ
ΥΑΦΑΧΨΑΨΛΞΣ ΧΨΣΛέΕΛΣ (ΑΥΣΔΕΛΘ – ΨΛΠΣΟΣΓΛΣ)» και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ωσ
εξισ: “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT
BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)”. Θ ρφκμιςθ αυτι αφορά και τα
καταςτιματα εςτίαςθσ και αναψυχισ, με τθν ωσ άνω ζνδειξθ να αναγράφεται ςε
εμφανζσ ςθμείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία, ευανάγνωςτα γράμματα, ίδιου
μεγζκουσ με τθν γραμματοςειρά των προςφερόμενων ειδϊν. Υινακίδα με τθν ωσ
άνω ζνδειξθ κα πρζπει να υπάρχει εντόσ των οχθμάτων ΨΑέΛ ςτο ταμπλό κατά
τζτοιο τρόπο που να είναι άμεςα ορατι από τον/ουσ επιβάτθ/εσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Πθ τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για παραβάςεισ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά
κωδικό προϊόντοσ.
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Γ. Για αναγραφι ανακριβϊν ι παραπλανθτικϊν ενδείξεων κατά τισ επιταγζσ των
παρ. 1, 2, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ, με τθν
επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων τθσ παροφςασ
Δ. Για παράβαςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.
Ωρθρο 2 Αναγραφό προβλεπομϋνων ενδεύξεων επύ των
ενημϋρωςησ των καταναλωτών (Πινακύδεσ κ.λ.π.)
1.

μϋςων

Για όλα τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ με οποιοδιποτε τρόπο,
πρζπει να υπάρχουν είτε πινακίδεσ λιανικισ πϊλθςθσ ςτουσ φυςικοφσ χϊρουσ
είτε αντίςτοιχθ θλεκτρονικι πινακίδα για πωλιςεισ μζςω διαδικτφου ι άλλου
παρεμφεροφσ τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται:
Α. Θ τιμι
Β. Θ Σνομαςία
Γ. Θ Υοιότθτα – Χφνκεςθ – Υοιοτικά έαρακτθριςτικά
Δ. Ειδικά για τα τρόφιμα- γλυκά, κα πρζπει να υπάρχει θ αντίςτοιχθ επιςιμανςθ
αν το πωλοφμενο προϊόν είναι κατεψυγμζνο. Χτθν περίπτωςθ που τα προσ
πϊλθςθ
προϊόντα
είναι
μεταχειριςμζνα
ι
ανακαινιςμζνα
ι
ανακαταςκευαςμζνα, κα πρζπει θ πλθροφορία αυτι να αποτυπϊνεται ςτισ
ςχετικζσ πινακίδεσ. Χε κάκε περίπτωςθ ακολουκείται ότι προβλζπεται από
τθν κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία.
2. Θ ζνδειξθ τθσ Ψιμισ αναφζρεται ςε:
Α. Ψιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία όταν τα προϊόντα πωλοφνται ςε ςυςκευαςία.
Β. Ψιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ πζραν τθσ τιμισ ανά ςυςκευαςία, (όπωσ θ
μονάδα μζτρθςθσ ορίηεται κατωτζρω ςτα άρκρα 5 και 6), κατόπιν αναγωγισ
τθσ τιμισ ςυςκευαςίασ ςτθν τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ. Θ αναγραφι τθσ
τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ είναι υποχρεωτικι και για τα προϊόντα που
πωλοφνται ωσ μθ προςυςκευαςμζνα, πζραν των λοιπϊν υποχρεωτικϊν
ενδείξεων επί των πινακίδων.
Γ. Θ τιμι πϊλθςθσ ανά τεμάχιο ι ςετ (πζραν τθσ τιμισ ανά ςυςκευαςία),
προκειμζνου για βιομθχανικά προϊόντα μθ εδϊδιμα, τα οποία κατά τθ ςυνικθ
εμπορικι πρακτικι πωλοφνται με το τεμάχιο ι το ςετ. Χτθν περίπτωςθ αυτι
δεν απαιτείται θ τιμι τθσ περίπτωςθσ Β. Χτθν ζννοια «τεμάχιο»
περιλαμβάνονται και τα προϊόντα, τα οποία πωλοφνται ςε μαηικι
ςυςκευαςία, από αυτόματα μθχανιματα, που εμπεριζχονται ςτθν ίδια
ςυςκευαςία και τα οποία πρόκειται να αναμειχκοφν, τα καλλυντικά, τα
προϊόντα αρωματοποιίασ και καλωπιςμοφ, τα χρϊματα, βερνίκια και μελάνεσ.
Δ. Ειδικά για μεταχειριςμζνα ενδφματα, επιτρζπεται θ πϊλθςι τουσ κατά βάροσ
και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφουν όλεσ οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ όςον
αφορά τθν ζνδειξθ τιμισ.
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3.

Από τθν υποχρεωτικι αναγραφι τθσ τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ επί των
πινακίδων πϊλθςθσ εξαιροφνται:
Α. Ξαταςτιματα λιανικισ με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ., πλθν καταςτθμάτων
πϊλθςθσ προϊόντων αρτοποιίασ.
Β. Υερίπτερα, καταςτιματα ψιλικϊν
Γ. Ψα προϊόντα που πωλοφνται από αυτόματα μθχανιματα.
Δ. Χυςκευαςμζνα προϊόντα των οποίων θ ποςότθτα ιςοδυναμεί με 1 λίτρο ι 1
κυβικό μζτρο ι 1 κιλό ι 1 μζτρο ι 1 τετραγωνικό μζτρο κατά περίπτωςθ.
Ε. Παγειρεμζνα ι θμιμαγειρευμζνα φαγθτά
ΧΨ. Υαγωτά βάρουσ ζωσ και 200 γραμμαρίων
Η. Υροϊόντα των οποίων θ ποςότθτα τθσ ςυςκευαςίασ είναι κάτω από 50
γραμμάρια ι 50 χιλιοςτόλιτρα ι πάνω από 10 κιλά ι 10 λίτρα, ι άλλα είδθ τα
οποία κατά τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι πωλοφνται ςε πολφ μικρζσ
ςυςκευαςίεσ ι με το τεμάχιο.
Θ. Ξαλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίασ και καλλωπιςμοφ.
4. Θ τιμι πϊλθςθσ και θ τιμι ανά μονάδασ μζτρθςθσ ςτισ πινακίδεσ των
λιανοπωλθτϊν αναγράφεται ςε ευρϊ, υπό μορφι δεκαδικοφ αρικμοφ με δφο (2)
δεκαδικά ψθφία ςυνοδευόμενθ από το διεκνζσ ςιμα του ευρϊ € πριν ι μετά
τον αρικμό (π.χ. 0,09 €, 0,40 €, 1,25 €, ι € 5,42, € 7,09 κλπ.).
Χτθν περίπτωςθ που το δεκαδικό μζροσ είναι μθδζν, αυτό μπορεί να παραλθφκεί
(π.χ. 1 €, 5€, 28 €, ι € 1, € 5, € 28 κλπ.).
5. Για ςυςκευαςίεσ ειδϊν που διατίκενται ςε ςτακερζσ ποςότθτεσ
(αναςυςκευαςία) διαφορετικζσ από τθ μονάδα μζτρθςθσ τουσ (κιλό, λίτρο,
τεμάχιο κλπ.) και για τισ οποίεσ ςτο παρόν άρκρο προβλζπεται και θ αναγωγι
τθσ τιμισ πϊλθςθσ τουσ και ςε τιμι πϊλθςθσ ανά μονάδα μζτρθςθσ, θ τιμι αυτι
αναγράφεται ςε μία μόνο πινακίδα, εμφανϊσ τοποκετθμζνθ, με ευδιάκριτα
ςτοιχεία ςτο ςθμείο ζκκεςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν εν λόγω πινακίδα κα
αναγράφεται και θ ονομαςία του προϊόντοσ. Χε ςυςκευαςίεσ ειδϊν μεταβλθτοφ
βάρουσ, ςτθν πινακίδα αρκεί μόνο θ αναγραφι τθσ τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ
εφόςον αναγράφεται επί τθσ ςυςκευαςίασ θ τιμι πϊλθςθσ.
6. Τλα τα είδθ που πωλοφνται ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, μποροφν να
φζρουν και ζνδειξθ τιμισ πϊλθςθσ ςε κάκε επιμζρουσ ςυςκευαςία τουσ. Θ
ζνδειξθ αυτι αναγράφεται είτε μθχανικά (π.χ. με ςφραγίδα) είτε με τθν
επικόλλθςθ ςτακερισ ετικζτασ. Εφόςον τα πωλοφμενα είδθ φζρουν επί τθσ
ςυςκευαςίασ Γραμμωτό Ξϊδικα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θλεκτρονικό
ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και ελζγχου τιμϊν (price checker) ι με κάκε άλλο
πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο πλθροφόρθςθσ ςε ςθμείο τζτοιο του
καταςτιματοσ, που να μπορεί εφκολα να αξιοποιθκεί από κάκε καταναλωτι πριν
φκάςει ςτο ταμείο. Ψα θλεκτρονικά αυτά ςυςτιματα κα πρζπει το κάκε ζνα να
αντιςτοιχεί ςε 300 τμ. χϊρου πϊλθςθσ του καταςτιματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ
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Ωπεραγορϊν να βρίςκονται ιδίωσ ςε χϊρουσ πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ και
κακαριότθτασ και γενικότερα ειδϊν οικιακισ χριςθσ.
7. Για τεμαχιηόμενα ι/και διατικζμενα χφμα τρόφιμα αναγράφονται ςε πινακίδα
που τοποκετείται επί του είδουσ αυτοφ τα ςτοιχεία του άρκρου 11.
8. Ψα προϊόντα των παραπάνω κατθγοριϊν τθσ παρ. 7 που διατίκενται
ςυςκευαςμζνα, ζχουν επικολλθμζνθ τθν τιμι, ι διακζτουν Γραμμωτό Ξϊδικα επί
τθσ ςυςκευαςίασ τουσ, υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 6. Χε κάκε περίπτωςθ ςτο
ςθμείο πϊλθςθσ των ειδϊν αυτϊν υπάρχει πινακίδα, ςτθν οποία αναγράφεται θ
τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ κακϊσ και τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 7.
9. Για κάκε προϊόν που πωλείται ςε κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ απαγορεφεται να
υπάρχουν ι να προκφπτουν με οποιοδιποτε τρόπο και οπουδιποτε εντόσ του
καταςτιματοσ διαφορετικζσ τιμζσ πϊλθςθσ. Σι ςυνιςτϊμενεσ ι μζγιςτεσ τιμζσ
που τίκενται ενδεικτικά επί τθσ ςυςκευαςίασ από τον προμθκευτι είναι
καταρχιν επιτρεπτζσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων του
ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Απαγορεφεται θ απαίτθςθ ι είςπραξθ υψθλότερθσ
τιμισ από εκείνθ που αναγράφεται ςτισ πινακίδεσ.
10. Σι λιανικζσ τιμζσ όλων των αγακϊν που αναγράφονται ςτισ πινακίδεσ,
τιμοκαταλόγουσ, ετικζτεσ, ςυςκευαςίεσ, ι που επικοινωνοφνται με οποιοδιποτε
τρόπο κ.λ.π. υποχρεωτικά εμπεριζχουν και τον αναλογοφντα κάκε φορά ά.Υ.Α.
11. Σι ενδείξεισ ποιότθτασ, ςφνκεςθσ του προϊόντοσ, ι άλλα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, εφόςον προβλζπονται από τθν ιςχφουςα εκνικι
και ενωςιακι νομοκεςία, εάν αναγράφονται επί τθσ ςυςκευαςίασ και ο
καταναλωτισ μπορεί να ενθμερωκεί από τισ ενδείξεισ αυτζσ δεν υπάρχει
υποχρζωςθ να αναγράφονται ςτθν πινακίδα αυτι. Ψθν ευκφνθ για τθν αναγραφι
των ενδείξεων αυτϊν ςτθν πινακίδα φζρει ο λιανοπωλθτισ και τθν ευκφνθ για
τθν ορκι διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν φζρει θ προμθκεφουςα
επιχείρθςθ.
12. Ξατά παρζκκλιςθ προσ τα ανωτζρω, όταν για τεχνικοφσ λόγουσ υπάρχει
αντικειμενικι αδυναμία να τοποκετιςει ο λιανοπωλθτισ πινακίδα πάνω ςε
κακζνα από τα εκτεκειμζνα όμοια (ιςοβαρι, ιςομεγζκθ κτλ) προϊόντα,
επιτρζπεται θ χριςθ για τθν αναγραφι των προβλεπομζνων ςτθν παραπάνω
παράγραφο ενδείξεων, μίασ πινακίδασ ανά κατθγορία προϊόντων, που
βρίςκονται ςε κοινό εκκετιριο πϊλθςθσ (ράφι, καλάκι, ςταντ κλπ.) ι κατάλογο.
Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ πινακίδα ι ο κατάλογοσ κα πρζπει να είναι
τοποκετθμζνα ςε ορατό ςθμείο του εκκετθρίου πϊλθςθσ, ςε άμεςθ γειτνίαςθ με
τα προϊόντα και να είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνα, ϊςτε να μθ
δθμιουργείται ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ. Χτθν περίπτωςθ χριςθσ
καταλόγου κα πρζπει να αναγράφεται επιπλζον θ ονομαςία πϊλθςθσ των
προϊόντων.
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13. Ψα προϊόντα που πωλοφνται ςε καταςτιματα λιανικισ/χονδρικισ πϊλθςθσ, όπου
ζχει πρόςβαςθ και το ευρφ κοινό και τα οποία ςφμφωνα με το Υαράρτθμα 17 του
Ξαν. 1907/2006/ΕΞ, επιτρζπεται, λόγω επικινδυνότθτασ να διατίκενται μόνο ςε
επαγγελματίεσ χριςτεσ, φζροντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτθν ετικζτα πρζπει να
τοποκετοφνται ςε εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματοσ, θ ζνδειξθ:
«ΥΦΣΧΣέΘ! ΠΣΡΣ ΓΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ έΦΘΧΘ ΓΛΑ ΟΣΓΣΩΧ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΣΨΘΨΑΧ.
ΥίΟΘΧΘ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΠΕ ΕΞΔΣΧΘ ΨΛΠΣΟΣΓΛΣΩ», με τρόπο ευκρινι και
ευανάγνωςτο.
14. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για ελλιπείσ ενδείξεισ πινακίδασ, βάςει των προβλεπομζνων ςτισ παρ. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ πινακίδασ βάςει των
προβλεπομζνων ςτισ παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για φπαρξθ διαφορετικϊν τιμϊν πϊλθςθσ ι για υπζρβαςθ τιμισ, βάςει των
προβλεπομζνων ςτθν παράγραφο 9, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Δ. Για πϊλθςθ προϊόντων που απευκφνονται αποκλειςτικά ςε επαγγελματίεσ
λόγω επικινδυνότθτασ βάςει των προβλεπομζνων ςτθν παράγραφο 12, πζντε
χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ε. Για ςτζρθςθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου τιμϊν (price checker ι
άλλου θλεκτρονικοφ μζςου πλθροφόρθςθσ) όπωσ προβλζπεται από τθν παρ.
6, χίλια ευρϊ (1.000€).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΚΑΝΟΝΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Ωρθρο 3 Γενικϋσ Αρχϋσ
1.

2.
3.

Σι αγοραπωλθςίεσ όλων των προςυςκευαςμζνων προϊόντων γίνονται με βάςθ
τθν κακαρι ποςότθτα περιεχομζνου. Χτθν κακαρι ποςότθτα δεν
ςυνυπολογίηονται τυχόν πρόςκετα μζςα ςυςκευαςίασ που περιζχονται ςτον
κφριο περιζκτθ.
Ψα προϊόντα που πωλοφνται επί ηυγίω, επιτρζπεται να πωλοφνται ςε μικτό
βάροσ υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο επόμενο άρκρο.
Ψα ελεγκτικά όργανα υποχρεοφνται να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα περικϊρια
ςφάλματοσ των οργάνων μζτρθςθσ και ηφγιςθσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα.

Ωρθρο 4 Μϋςα ςυςκευαςύασ
1.

Ξάκε μζςο ςυςκευαςίασ (χαρτί περιτυλίγματοσ, μεμβράνεσ, ςακοφλεσ, κυτία,
περιζκτεσ κλπ) που χρθςιμοποιείται κατά τθν επί ηυγίω πϊλθςθ τροφίμων προσ
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2.

3.

4.

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.
Ψα 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:
Κακαρό Βάροσ Ρροϊόντοσ (g)
0< κακαρό βάροσ≤ 350

Μζγιςτο βάροσ ςε γραμμάρια (g)
8

350< κακαρό βάροσ≤ 1000

15

κακαρό βάροσ>1000

30

Χε 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.
Σι 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:
Πγκοσ περιζκτθ ςε λίτρα (L)
0,375
0,5
1

5.

6.

Μζγιςτο βάροσ ςε γραμμάρια (g)
12
14
25

Σι 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).
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 Πγκοσ περιζκτθ ςε λίτρα
No
(L)
2
0,9
3
1,5
4
1,8
6
2,5
8
2,9
10
3,9
6

Μζγιςτο βάροσ ςε γραμμάρια (g)
40
50
60
70
80
100

7.

Θ 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. Χτθν ζννοια του
κακαροφ βάρουσ περιλαμβάνεται και θ βάςθ ςτιριξισ τθσ, όταν δεν υπερβαίνει
τα κατωτζρω ανϊτατα όρια.
Ψα ανϊτατα όρια βάρουσ τθσ βάςθσ (πλαςτικισ ι χάρτινθσ) τθσ τοφρτασ
ηαχαροπλαςτικισ/παγωτοφ κακορίηονται ωσ εξισ:
ΓΚΑ ΚΑΙΑΟ ΒΑΟΣ ΤΟΥΤΑΣ
Ζωσ και 1.500 γραμμάρια
Από 1.501 ζωσ και 2.000 γραμμάρια
Από 2.001 ζωσ και 2.500 γραμμάρια
Από 2.501 ζωσ και 3.000 γραμμάρια
Από 3.001 ζωσ και 3.500 γραμμάρια
Υάνω από 3.500 γραμμάρια

8.

ΒΑΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΚΣΚΟΥ)
Ζωσ 90 γραμμάρια
Ζωσ 130 γραμμάρια
Ζωσ 160 γραμμάρια
Ζωσ 180 γραμμάρια
Ζωσ 200 γραμμάρια
Ζωσ 230 γραμμάρια

Χτθν 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 «ΧΑΡ ΠΘ ΑΡΑΟίΧΛΠΘ» 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. Χτθν περίπτωςθ αυτι ςτθν πινακίδα ι τιμοκατάλογο
αναγράφεται κατά περίπτωςθ και θ ζνδειξθ «ΒΑΧΘ ΑΡΑΟίΧΛΠΘ Ι ΠΘ
ΑΡΑΟίΧΛΠΘ». Πετά 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.
Χτουσ 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.

Ωρθρο 5 Αναγραφό περιεχόμενησ ποςότητασ ςε πωλούμενα εύδη
1.

Θ ονομαςτικι ποςότθτα του κακαροφ περιεχομζνου, εκτόσ αν άλλωσ
προβλζπεται από ειδικι νομοκεςία εναρμονιςμζνου τομζα, αναγράφεται επί ι
και επί τθσ ςυςκευαςίασ εφόςον υφίςταται:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Α. Χε μονάδα μζτρθςθσ βάρουσ (κιλό-kg, γραμμάριο-g) εάν πρόκειται για
προϊόντα που διατίκενται ςε ςτερει μορφι.
Β. Χε μονάδα μζτρθςθσ όγκου (λίτρο-L, χιλιοςτόλιτρο-mL) για προϊόντα που
διατίκενται ςε υγρι μορφι.
Χε 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).
Χε 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.
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).
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 Υρότυπο EN 12580 «Βελτιωτικά εδάφουσ
και κρεπτικά υλικά - Υροςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ», όπωσ ιςχφει ι ςφμφωνα με
άλλο αντίςτοιχο.
άράςεισ όπωσ «περίπου» ι «κατά τθ ςυςκευαςία» ι «±... %» δίπλα από τθν
ζνδειξθ του ονομαςτικοφ βάρουσ ι όγκου περιεχομζνου δεν επιτρζπεται να
χρθςιμοποιοφνται. Ξατ’ εξαίρεςθ, αφενόσ μεν για τουσ ςάπωνεσ που εμπίπτουν
ςτισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1436/1965 Απόφαςθσ του Ανϊτατου έθμικοφ
Χυμβουλίου (άΕΞ 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 Χεπτεμβρίου 2013.
Ψο 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).
Δεν επιτρζπεται να εμφανίηονται επί τθσ ίδιασ ςυςκευαςίασ, περιςςότερεσ τθσ
μίασ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ περιεχομζνου.
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9.
10.
11.

12.

Ωπεφκυνοσ για τθν αναγραφι τθσ περιεχόμενθσ ποςότθτασ είναι ο
παραςκευαςτισ/ ςυςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ/διανομζασ κατά περίπτωςθ.
Χτθν περίπτωςθ προϊόντων που ςυςκευάηονται εντόσ του καταςτιματοσ λιανικισ
πϊλθςθσ, υπεφκυνοσ κεωρείται ο πωλθτισ.
Σι 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.
Χτουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων ευρϊ
(1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 6 Αναγραφό τιμόσ ανϊ μονϊδα μϋτρηςησ
1.

2.

3.

4.

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).
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).
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.
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 Ξανονιςμό 2004/648/ΕΞ όπωσ ιςχφει, θ ζνδειξθ
«Χυνολικόσ αρικμόσ πλφςεων ανά ςυςκευαςία», κακϊσ και για ςυςκευαςμζνα
απορρυπαντικά/μαλακτικά ροφχων, εφόςον επί τθσ ςυςκευαςίασ αυτϊν
δθλϊνεται θ ζνδειξθ «Χυνολικόσ 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 ).
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5.

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

Ωρθρο 7 Απαιτόςεισ ςχετικϊ με την ποςότητα προςυςκευαςμϋνων
προώόντων που φϋρουν τη ςόμανςη «e»
1.

2.

3.

Υροςυςκευαςμζνα 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. Θ
ςιμανςθ «e» πιςτοποιεί ότι θ προςυςκευαςία ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ
τθσ οδθγίασ 76/211/ΕΣΞ, όπωσ τροποποιικθκε ιςχφει και θ οποία ενςωματϊκθκε
ςτθν εκνικι μασ νομοκεςία με το Υ.Δ. 16/1982 (άΕΞ 2/Α/82), όπωσ ιςχφει.
Σι βαςικζσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται ανά παρτίδα, προκειμζνου
το προϊόν να φζρει τθν ζνδειξθ «e» είναι οι κάτωκι:
Α. Ψο πραγματικό περιεχόμενο των προςυςκευαςιϊν δεν πρζπει να είναι
κατϊτερο κατά μζςο όρο από τθν ονομαςτικι ποςότθτα.
Β. Ψο ποςοςτό των προςυςκευαςιϊν που παρουςιάηει ζνα αρνθτικό ςφάλμα ίςο
ι ανϊτερο του μεγίςτου ανεκτοφ ςφάλματοσ, ωσ προβλζπεται από τον
Υίνακα τθσ παρ. 3, πρζπει να είναι αρκετά μικρό.
Γ. Ξαμία προςυςκευαςία που παρουςιάηει αρνθτικό ςφάλμα ανϊτερο του
διπλαςίου του μεγίςτου ανεκτοφ ςφάλματοσ του Υίνακα τθσ παρ. 3 δεν
δφναται να φζρει το ςιμα «e».
Ψο μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα επί ζλαττον, ςτο περιεχόμενο μιασ προςυςκευαςίασ
με ςιμα «e», κακορίηεται από τον παρακάτω πίνακα:
Ονομαςτικι ποςότθτα του
προϊόντοσ (Qn) ςε γραμμάρια ι
χιλιοςτόλιτρα (g ι mL)
5
Ζωσ
50
50
Ζωσ
100
100
Ζωσ
200
200
Ζωσ
300
300
Ζωσ
500
500
Ζωσ
1000
1000
Ζωσ
10000

4.

Μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα
% του Qn

g ι mL

9
4,5
3
1,5

4,5
9
15
-

Για τθν εφαρμογι του Υίνακα, 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.
Ψα 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
10

5.

αρικμόσ δειγμάτων από κάκε παρτίδα, προβλζπονται από τθ νομοκεςία τθσ ωσ
άνω παρ. 1.
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 Υίνακα:
Αρικμόσ διατικζμενων
ςυςκευαςιϊν (Ν)
Ζωσ 4
5≤Ρ<40
40≤Ρ<65
65≤Ρ<100

Ελάχιςτοσ αρικμόσ δειγμάτων
Τλα
5
8
13

Ψα 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.
Χε 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. Θ 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/ΕΣΞ, όπωσ
ιςχφει, ϊςτε να βεβαιϊνεται ότι ζχουν γίνει κανονικά και ςωςτά οι ζλεγχοι,
κακϊσ και οι τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ και προςαρμογζσ (ρυκμίςεισ). Ψα
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. Χτθν
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. Χτα 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 Ξϊδικα Ψροφίμων
και Υοτϊν, τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου έθμικοφ Χυμβουλίου ι οποιαδιποτε
άλλθ διάταξθ.
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9.

10.

Υαρτίδεσ 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.
Α. Χτθν 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:
Κατθγορία προςτίμου (κ) =*(Σνομαςτικι τιμι περιεχομζνου - Υραγματικι
μζςθ τιμι περιεχομζνου) / Σνομαςτικι τιμι περιεχομζνου+ × 100 × τιμι €/kg
ιL.
Κατθγορία προςτίμου (κ)
Ρρόςτιμο (€)
κ≤10
Δφο έιλιάδεσ ευρϊ (2.000)
10<κ≤50
Ψζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (4.000)
50<κ
Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ (6.000)
Για παρτίδεσ μεγαλφτερεσ των 3200 τεμαχίων το πρόςτιμο διπλαςιάηεται.
Ψο 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. Υαρτίδεσ 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 Πζγιςτου
Ανεκτοφ Χφάλματοσ 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. Χε 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:
Αρικμόσ παρτίδων
Ρρόςτιμο (€)
1-3
Δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000)
4-6
Ψζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (4.000)
≥7
Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ (6.000)
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Ωρθρο 8 Απαιτόςεισ ςχετικϊ με την ποςότητα προςυςκευαςμϋνων
προώόντων χωρύσ τη ςόμανςη «e»
1.

2.

3.

Ξάκε 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.
Ξαμία ςυςκευαςία δεν επιτρζπεται να ζχει κακαρι ποςότθτα περιεχομζνου που
να παρουςιάηει αρνθτικό ςφάλμα ανϊτερο του μεγίςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ
ςφάλματοσ που προβλζπoυν οι Υίνακεσ τθσ παρ. 3.
Ψο μζγιςτο ανεκτό αρνθτικό ςφάλμα, ςτο κακαρό περιεχόμενο
προςυςκευαςμζνων προϊόντων χωρίσ “e” κακορίηονται ςτουσ παρακάτω
πίνακεσ:
Ρίνακασ 1
Ονομαςτικι ποςότθτα (Qn) ςε γραμμάρια Μζγιςτο ανεκτό αρνθτικό ςφάλμα
(g) ι
% του Qn
g ι mL
χιλιοςτόλιτρα (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.
Ρίνακασ 2
Ονομαςτικι ποςότθτα (Qn)
Χε μονάδεσ μικουσ
Χε μονάδεσ επιφάνειασ
Χε αρικμό τεμαχίων

Μζγιςτο ανεκτό αρνθτικό ςφάλμα
Για μικοσ ≤ 5 m καμία ανοχι. Για μικοσ > 5 m ανοχι
2% του Qn
3% του Qn
Για αρικμό τεμαχίων ≤ 50 καμία ανοχι. Για αρικμό
τεμαχίων > 50 ανοχι 1% του Qn
ςτρογγυλεμμζνο προσ τα πάνω ςτον πλθςιζςτερο
ακζραιο
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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 Υίνακα:
Αρικμόσ προςυςκευαςιϊν ανά
παρτίδα (Ν)
Ζωσ 100
100≤Ρ<500
500≤Ρ<3200
≥3200

5.

6.

7.

8.

Αρικμόσ δειγμάτων
Τλα
50
80
125

Για τον μθ καταςτροφικό ζλεγχο ςε ςθμείο λιανικισ πϊλθςθσ, ο ελάχιςτοσ
αρικμόσ των προςυςκευαςιϊν, που εξετάηονται ανά παρτίδα, κακορίηεται με
βάςθ
Αρικμόσ διατικζμενων
Ελάχιςτοσ αρικμόσ δειγμάτων
ςυςκευαςιϊν (Ν)
Ζωσ 4
Τλα
5≤Ρ<40
5
40≤Ρ<65
8
65≤Ρ<100
13
Ψα 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.
Χε 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.
Σ ζλεγχοσ μπορεί να είναι καταςτροφικόσ, ι μθ καταςτροφικόσ. Πθ
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 Πζγιςτου Ανεκτοφ Χφάλματοσ, τθσ ωσ άνω παρ. 3. Για τθν διενζργεια
καταςτροφικοφ ελζγχου απαιτείται ο ζλεγχοσ είκοςι (20) προςυςκευαςιϊν.
Υαρτίδεσ 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.
Χτουσ 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.
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9.

Ειδικά για τουσ ςάπωνεσ που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1436/1965
Απόφαςθσ του Ανϊτατου έθμικοφ Χυμβουλίου (άΕΞ 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.

Ωρθρο 9 Απαιτόςεισ ςχετικϊ με την ποςότητα προώόντων τυχαύασ
ονομαςτικόσ τιμόσ περιεχομϋνου
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Υροςυςκευαςμζνα προϊόντα τυχαίασ ονομαςτικισ τιμισ περιεχομζνου, δεν
επιτρζπεται να φζρουν τθ ςιμανςθ «e» δίπλα από τθν ζνδειξθ τθσ ποςότθτασ
του περιεχομζνου τουσ.
Χτθν ποςότθτα του κακαροφ περιεχομζνου των προϊόντων τθσ παρ. 1, κακϊσ και
προϊόντων που πωλοφνται χφδθν, δεν αναγνωρίηονται ανοχζσ.
Υροϊόντα τθσ παρ. 1 με ελλιπζσ περιεχόμενο δεςμεφονται ςτα χζρια των
κατόχων τουσ μζχρισ ότου γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ.
Χε 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.
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€).
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.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΓΧΓΙΜΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ- ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ωρθρο 10 Ενδεύξεισ & διαςφϊλιςη περιεχομϋνου προςυςκευαςμϋνων
τροφύμων
1.

Για τον οριςμό τθσ ζννοιασ «τρόφιμα» εφαρμόηεται το άρκρο 2 του Ξαν. (ΕΞ)
αρικ. 178/2002 και του Χυμβουλίου τθσ ΕΞ τθσ 28θσ Λανουαρίου 2002 για τον
κακοριςµό των γενικϊν αρχϊν και απαιτιςεων τθσ νοµοκεςίασ για τα τρόφιµα,
για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τθν Αςφάλεια των Ψροφίµων και τον
κακοριςµό διαδικαςιϊν ςε κζµατα αςφαλείασ των τροφίµων, όπωσ ιςχφει.
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2.

3.

4.

Για τουσ οριςμοφσ των εννοιϊν «προςυςκευαςμζνο τρόφιμο» και «επιςιμανςθ»
εφαρμόηεται ο Ξαν.(ΕΕ) 1169/2011, όπωσ ιςχφει, ρθτι δε αναφορά γίνεται ςτο
άρκρο 2 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).
Ψα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα που διατίκενται ωσ ζχουν ςτον τελικό
καταναλωτι επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι (Ξαν.ΕΕ
1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (άρκρο 11 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν) με
τθν επιφφλαξθ των απαιτιςεων επιςιμανςθσ που προβλζπονται από ειδικζσ
ενωςιακζσ ι εκνικζσ διατάξεισ που ιςχφουν για ςυγκεκριμζνα τρόφιμα
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 11 Ενδεύξεισ μη προςυςκευαςμϋνων τροφύμων
1.

2.

Για τρόφιμα που δεν είναι προςυςκευαςμζνα και προςφζρονται ςτον τόπο
λιανικισ πϊλθςθσ για άμεςθ πϊλθςθ ςτον καταναλωτι ι ςε μονάδεσ ομαδικισ
εςτίαςθσ, επί τθσ πινακίδασ ορίηονται:
Α. Θ ονομαςία πϊλθςθσ του τροφίμου τουλάχιςτον ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Β. Θ ποιότθτα του είδουσ και θ ποικιλία αυτοφ, εφόςον προβλζπονται από
ειδικότερεσ διατάξεισ, κακϊσ και θ κατάςταςθ του προϊόντοσ (π.χ
κατεψυγμζνο).
Γ. Θ χϊρα καταγωγισ ι ο τόποσ προζλευςθσ του τροφίμου ςφμφωνα με το
άρκρο 26 του Ξανονιςμοφ ΕΕ 1169/2011 κακϊσ και με τθν επιφφλαξθ του
άρκρου 10 παράγραφοσ 3 τθσ παροφςασ.
Δ. Ξάκε ςυςτατικό ι τεχνολογικό βοικθμα εφόςον υπάρχει και προκαλεί
αλλεργίεσ ι δυςανεξίεσ.
Ε. Θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ όπωσ αυτι κακορίηεται ανωτζρω ςτο
Ξεφάλαιο2, «ΞΑΡΣΡΕΧ ΧέΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΘΡ ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΥΦΣΝΣΡΨίΡ».
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι των ελάχιςτων ενδείξεων επί πινακίδασ, όπωσ ορίηονται
ανωτζρω, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των ελάχιςτων ενδείξεων επί πινακίδασ όπωσ ορίηονται
ανωτζρω, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι των ελάχιςτων ενδείξεων επί
πινακίδασ όπωσ ορίηονται ανωτζρω, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
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Ωρθρο 12 Επιςόμανςη υποκατϊςτατων
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Θ επιςιμανςθ του τροφίμου δεν πρζπει να είναι φφςεωσ τζτοιασ που να
παραπλανά τον καταναλωτι, κατά τον τρόπο που αναφζρεται ςτον Ξανονιςμό ΕΕ
1169/2011.
Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ζνα προςυςκευαςμζνο τρόφιμο πρόκειται για
υποκατάςτατο τροφίμου, δεν κα πρζπει να γίνεται καμία αναφορά τζτοια που
να παραπλανά τον καταναλωτι περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και
όχι υποκατάςτατο. Εναλλακτικά μπορεί να τίκεται ςτθν επιςιμανςθ τθσ
ονομαςίασ πϊλθςθσ ι ςε ζνδειξθ πλθςίον τθσ εμπορικισ ονομαςίασ πϊλθςθσ
ζνδειξθ από τθν οποία ο καταναλωτισ μπορεί άμεςα να αντιλθφκεί ότι
πρόκειται για υποκατάςτατο. Εξαιροφνται ρθτά τα τυροκομικά προϊόντα για τα
οποία ιςχφουν οι ειδικότερεσ διατάξεισ του ΕΞ 1308/2013 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Τταν υποκατάςτατα τροφίμων διατίκενται ςτον τελικό καταναλωτι χφμα, κα
πρζπει ςτα ςθμεία πϊλθςθσ τουσ (προκικεσ, ψυγεία καταςτθμάτων κλπ.) να
υπάρχει ςχετικι πινακίδα ςτθν οποία όμωσ δεν δφναται να γίνεται καμία
αναφορά τζτοια που να παραπλανά τον καταναλωτι περί του ότι το τρόφιμο
αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάςτατο. Εξαιροφνται ρθτά τα τυροκομικά
προϊόντα για τα οποία ιςχφουν οι ειδικότερεσ διατάξεισ του ΕΞ 1308/2013 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Χε περίπτωςθ επίςθσ που τα προςφερόμενα ςτουσ χϊρουσ ομαδικισ εςτίαςθσ
φαγθτά, εδζςματα κλπ. περιζχουν υποκατάςτατα τροφίμων ο καταναλωτισ κα
πρζπει να ενθμερϊνεται ςχετικά μζςω τιμοκαταλόγου.
Σι ανωτζρω διατάξεισ δεν εφαρμόηονται για τα μθ γαλακτοκομικά προϊόντα για
τα οποία εφαρμόηεται θ Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 278186 (άΕΞ Βϋ
1097/22-8-2002) «Χυμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Ξαν. (ΕΣΞ) 1898/87 του
Χυμβουλίου ςχετικά με τθν προςταςία τθσ ονομαςίασ του γάλακτοσ και των
γαλακτοκομικϊν προϊόντων κατά τθ διάκεςι τουσ ςτο εμπόριο».
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παραβάςεισ των παρ. 1 και 2, ιτοι για ανακριβι ι παραπλανθτικι
επιςιμανςθ υποκατάςτατων τροφίμων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά
κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 13
1.

Διϊθεςη προώόντων με περαςμϋνη χρονολογύα ελϊχιςτησ
διατηρηςιμότητασ

Επιτρζπεται θ διάκεςθ τροφίμων ςτα οποία ζχει παρζλκει θ θμερομθνία
ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και όχι αυτϊν ςτα οποία ζχει παρζλκει θ τελικι
θμερομθνία ανάλωςθσ, με τον όρο ότι αυτά κα πωλοφνται ςαφϊσ διαχωριςμζνα
από τα άλλα τρόφιμα και ςε πινακίδα που κα αναρτάται ςε αυτά, κα
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, θ φράςθ "ΨΦΣάΛΠΑ ΥΕΦΑΧΠΕΡΘΧ
ΔΛΑΨΘΦΘΧΛΠΣΨΘΨΑΧ."
Εντοφτοισ, ο χρόνοσ αυτόσ διάκεςθσ των προϊόντων περαςμζνθσ
διατθρθςιμότθτασ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωςθ:
Α. Ψθ μία εβδομάδα ςτθν περίπτωςθ προϊόντων των οποίων θ ελάχιςτθ
διατθρθςιμότθτα δθλϊνεται με τθν αναγραφι θμζρασ και μινα.
Β. Ψον ζνα μινα ςτθν περίπτωςθ προϊόντων των οποίων θ ελάχιςτθ
διατθρθςιμότθτα δθλϊνεται με τθν αναγραφι μινα και ζτουσ.
Γ. Ψουσ τρεισ μινεσ ςτθν περίπτωςθ προϊόντων των οποίων θ ελάχιςτθ
διατθρθςιμότθτα δθλϊνεται με τθν αναγραφι μόνο του ζτουσ.
Ψθν αποκλειςτικι ευκφνθ, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, για τθν καλι υγιεινι
κατάςταςθ των προϊόντων φζρει ο πωλθτισ.
Υροϊόντα περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ απαγορεφεται να διατίκενται ςε
χϊρουσ ομαδικισ εςτίαςθσ.
Απαγορεφεται θ αντικατάςταςθ ι τροποποίθςθ τθσ χρονολογίασ ελάχιςτθσ
διατθρθςιμότθτασ με οποιονδιποτε τρόπο και από οποιονδιποτε.
Ψα ωσ άνω προϊόντα πωλοφνται μόνο ςε χαμθλότερθ τιμι από άλλα όμοια
προϊόντα που δεν χαρακτθρίηονται ωσ περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ, θ οποία
να είναι ςυγκριτικά εμφανισ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ πινακίδασ με τθν ζνδειξθ "ΨΦΣάΛΠΑ ΥΕΦΑΧΠΕΡΘΧ
ΔΛΑΨΘΦΘΧΛΠΣΨΘΨΑΧ" χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για μθ διακριτό διαχωριςμό τροφίμων περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ από τα
υπόλοιπα όμοια τρόφιμα, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για παραποίθςθ (αντικατάςταςθ ι τροποποίθςθ) τθσ χρονολογίασ ελάχιςτθσ
διατθρθςιμότθτασ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Δ. Για διάκεςθ τροφίμων περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ ςε χϊρουσ ομαδικισ
εςτίαςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ε. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά κωδικό προϊόν.
ΧΨ. Για μθ τιρθςθ υποχρζωςθσ πϊλθςθσ τροφίμων με τθν ζνδειξθ «ΨΦΣάΛΠΑ
ΥΕΦΑΧΠΕΡΘΧ ΔΛΑΨΘΦΘΧΛΠΣΨΘΨΑΧ» ςε χαμθλότερθ τιμι, δφο χιλιάδεσ ευρϊ
(2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 14 Τπόχρεοσ αναγραφόσ ενδεύξεων.
1. Ωπόχρεοσ για τθν αναγραφι των ενδείξεων είναι:
Α. Τςον αφορά τα προςυςκευαςμζνα προϊόντα, εκείνοσ ςτο όνομα του οποίου,
ι τθσ επιχείρθςθσ του οποίου, διατίκεται το τρόφιμο ςτθν αγορά, ι, εφόςον ο
εν λόγω υπεφκυνοσ δεν είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν ζνωςθ, ο ειςαγωγζασ ο
οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν αγορά τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και οι λοιποί
ενδιάμεςοι διακινθτζσ και πωλθτζσ.
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2.

Β. Τςον αφορά τα χφμα προϊόντα, ο τελικόσ λιανοπωλθτισ διάκεςθσ του
προϊόντοσ.
Ωπεφκυνοσ για τθ διακίνθςθ προϊόντων χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ /προβλεπόμενεσ
επιςθμάνςεισ, κακίςταται και ο λιανοπωλθτισ ο οποίοσ υποχρεοφται ςτθ μθ
παραλαβι των προϊόντων.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΓΧΓΙΜΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ-ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ENOTHTA 1 - ΚΡΕΑ
Ωρθρο 15 Πεδύο Εφαρμογόσ
1.

2.

Θ παροφςα ενότθτα αφορά κάκε ζννοια κρζατοσ όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ
ενωςιακι νομοκεςία Ξαν.(ΕΞ) 853/2004, και ςτθν εκνικι νομοκεςία (Ξϊδικασ
Ψροφίμων και Υοτϊν) για τα παραςκευάςματα κρζατοσ και τα προϊόντα με βάςθ
το κρζασ.
Από πλευράσ εκμεταλλεφςεων / επιχειριςεων, θ παροφςα απόφαςθ αφορά:
Α. Τλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν ςφαγι ηϊων,
εμπορία, διακίνθςθ, τεμαχιςμό και τυποποίθςθ κρζατοσ και παραγωγι
παραςκευαςμάτων κρζατοσ και προϊόντων με βάςθ το κρζασ.
Β. Τλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν διακίνθςθ και
εμπορία κρζατοσ και ηϊων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τισ ειςαγωγζσ
από τρίτεσ χϊρεσ.
Γ. Τλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθ λιανικι πϊλθςθ
κρζατοσ, τα κρεοπωλεία και τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ που ζχουν
τμιμα κρεοπωλείου.

Α. ΣΑΔΙΟ ΥΑΓΗ
Ωρθρο 16 Σόρηςη βιβλύου ςφαγών ςτα ςφαγεύα τησ χώρασ, τα οπούα
εύναι εγκεκριμϋνα για τη ςφαγό.
1. Χε όλα τα ςφαγεία τθσ έϊρασ (Λδιωτικά, Δθμοτικά κλπ.) ςτα οποία γίνεται ςφαγι
ηϊων, τθρείται υποχρεωτικά βιβλίο ςφαγϊν, ςτο οποίο καταγράφονται όλεσ οι
ςφαγζσ των ηϊων, τα οποία προςκομίηονται ςε αυτά για ςφαγι.
2. Ψο βιβλίο ςφαγϊν κεωρείται με ευκφνθ του ςφαγείου από τθν αρμόδια Δ/νςθ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν Ξτθνιατρικι Ωπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ τθσ
περιοχισ που βρίςκεται το ςφαγείο. Ψο βιβλίο ςφαγϊν κρατείται ςτο ςφαγείο
τουλάχιςτον για το τελευταίο ζτοσ και επιδεικνφεται ςε κάκε
πραγματοποιοφμενο ζλεγχο των αρμοδίων αρχϊν, εφόςον ηθτθκεί.
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3.

4.
5.

Ψα εν λόγω ςφαγεία είναι υποχρεωμζνα για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ του
βιβλίου ςφαγϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ωπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων. Ψο εν λόγω βιβλίο κα φζρει τουλάχιςτον τισ παρακάτω
ςτιλεσ:

1θ ΧΨΘΟΘ "ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΧάΑΓΘΧ" Αναγράφεται θ
θμερομθνία που ςφάχκθκε το ηϊο.

2θ ΧΨΘΟΘ "ΧΨΣΛέΕΛΑ ΠΕΨΑάΣΦΕΑ ΨΣΩ ΗίΣΩ" Αναγράφονται τα
ςτοιχεία του μεταφορζα οδθγοφ και ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ
που μετζφερε το ηϊο ςτο ςφαγείο.

3θ ΧΨΘΟΘ "ΧΨΣΛέΕΛΑ ΞΑΛ ΛΔΛΣΨΘΨΑ ΞΑΨΣέΣΩ ΨΣΩ ΗίΣΩ"
Αναγράφονται τα ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία και ζδρα) του
κατόχου των ηϊων κακϊσ και θ ιδιότθτα αυτοφ (Υαραγωγόσ, χονδρζμποροσ,
ειςαγωγζασ, λιανοπωλθτισ κλπ.).

4θ ΧΨΘΟΘ "άΩΟΘ ΨΣΩ ΗίΣΩ" Αναγράφεται θ φυλι του κάκε
ηϊου (π.χ. Χαρολζ, Χίμενταλ κλπ.).

5θ ΧΨΘΟΘ "ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΡίΨΛΣΩ" Αναγράφεται ο αρικμόσ
ενωτίου που φζρει το προσ ςφαγι ηϊο.

6θ ΧΨΘΟΘ "ΑΦΛΚΠΣΧ ΔΛΑΒΑΨΘΦΛΣΩ" Αναγράφεται ο αρικμόσ
διαβατθρίου του ηϊου.

7θ ΧΨΘΟΘ "ΨΑΛΡΣΠΘΧΘ ΧάΑΓΛΣΩ" Αναγράφεται θ ταξινόμθςθ
του κάκε ηϊου μετά τθ ςφαγι του, ςφμφωνα με τθν κοινοτικι κλίμακα
κατάταξθσ SEUROP π.χ. AR3, D02 κλπ.

8θ ΧΨΘΟΘ "ΑΦΛΚΠΣΧ ΧάΑΓΘΧ" Αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ
π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. ςφαγισ του ηϊου.

9θ ΧΨΘΟΘ "ΧΨΣΛέΕΛΑ ΥΦΣΣΦΛΧΠΣΩ ΧάΑΓΛΣΩ" Αναγράφεται ο
προοριςμόσ του ςφαγίου (Ψαχ. Δ/νςθ, Υόλθ) κακϊσ και θ ιδιότθτα του
προςϊπου ςτο οποίο κα ςταλεί το ςφάγιο (Ξρεοπωλείο, Εργαςτιριο κοπισ επεξεργαςίασ, Αλλαντοποιία κλπ.).

10θ ΧΨΘΟΘ "ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΦΑΧΨΑΨΛΞΣΩ ΔΛΑΞΛΡΘΧΘΧ "
Αναγράφεται ο αρικμόσ του τιμολογίου παραςτατικοφ διακίνθςθσ πϊλθςθσ
του ςφαγίου. ι ο αρικμόσ του δελτίου αποςτολισ.

11θ ΧΨΘΟΘ "ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΓΕΡΡΘΧΘΧ ΨΣΩ ΗίΣΩ"
Αναγράφεται θ θμερομθνία γζννθςθσ του ηϊου. Εξαιροφνται ηϊα που
γεννικθκαν πριν από το 1998 για τα οποία θ θμερομθνία γζννθςθσ δεν
αναγράφεται ςτο διαβατιριο.
Εάν για τθν κατθγορία του ςφάγιου δεν μπορεί να ςυμπλθρωκεί κάποια από τισ
παραπάνω ςτιλεσ (π.χ. αρικμόσ διαβατθρίου), τότε αυτι παραμζνει κενι.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, χίλια ευρϊ (1.000€).
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για ελλιπι τιρθςθ βιβλίου ςφαγϊν, πεντακόςια ευρϊ (500€).
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Ωρθρο 17 Φώροι ςφαγεύων
1.

2.

3.

Ψα βοοειδι, βουβαλοειδι, αιγοπροβατοειδι και χοιρινά, ανεξαρτιτου
προζλευςθσ, ςφάηονται υποχρεωτικά ςε ςφαγεία ι άλλουσ χϊρουσ, που
εγκρίνονται και ελζγχονται από τισ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τα αμνοερίφια
γάλακτοσ, εφόςον με απόφαςθ του οικείου Υεριφερειάρχθ επιτρζπεται, ειδικά
ςε μικρά νθςιά ι απομακρυςμζνεσ ορεινζσ περιοχζσ ι ςε οριςμζνεσ περιοχζσ με
ιδιαιτερότθτα, θ ςφαγι αυτϊν ςε εγκεκριμζνα μθ ελεγχόμενα από κτθνιατρικζσ
υπθρεςίεσ ςφαγεία, ςτζγαςτρα και κοινοφσ χϊρουσ ςφαγισ, με τθν προχπόκεςθ
ότι τα ςφάγια κα καταναλϊνονται μζςα ςτθν περιοχι τθσ Υεριφερειακισ
Ενότθτασ, που κακορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
Υροκειμζνου για ηωντανά ηϊα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, ανεξάρτθτα αν
αυτά ζχουν γεννθκεί και εκτραφεί ςτθν Ελλάδα ι ζχουν κομιςκεί ςτθν έϊρα μασ
από άλλεσ έϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι ζχουν ειςαχκεί από Ψρίτεσ έϊρεσ και ανεξάρτθτα του
ςκοποφ κόμιςθσ ι ειςαγωγισ ςτθν έϊρα μασ (ςφαγι−πάχυνςθ κ.λπ.) ι του
χρόνου παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα, εφόςον ςφάηονται ςε ελλθνικά ςφαγεία
(ςφγχρονα ι μθ)κεςπίηονται τα κατωτζρω:
Α. Αμζςωσ μετά τθν ςφαγι των ηϊων αυτϊν και τον κτθνιατρικό ζλεγχο «περί τθσ
υγιεινισ καταλλθλότθτασ του νωποφ κρζατοσ των ςφαγίων», που
πιςτοποιείται με ςφραγίδεσ (καταλλθλότθτασ κ.λπ.) κατά τισ ιςχφουςεσ
κτθνιατρικζσ νομοκεςίεσ και διατάξεισ, που τίκενται επί των ςφαγίων αυτϊν,
τίκεται επί του νωποφ κρζατοσ και θ χαρακτθριςτικι ςφραγίδα προζλευςθσ
αυτοφ, τα δθλωτικά ςτοιχεία τθσ οποίασ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
 ΧέΘΠΑ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ − Σρκογϊνιο παραλλθλόγραμμο με διαςτάςεισ 6 έ 4
εκατοςτά τουλάχιςτον, για νωπά κρζατα από οποιαδιποτε έϊρα
προζλευςθσ.
 έΦίΠΑ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ − Ε 133 Οαμπρό Ξυανό FCF για νωπά κρζατα από ηϊα
έωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Ελλάδασ)
και Ε 155 Ξαςτανό ΘΨ για νωπά κρζατα από ηϊα Ψρίτων έωρϊν.
 ΕΡΔΕΛΕΛΧ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ−Αναγράφεται κατά περίπτωςθ θ έϊρα από τθν
οποία προζρχονται τα ηϊα, με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα
ολογράφωσ (π.χ. ΕΟΟΑΧ ι ΓΑΟΟΛΑ ι ΣΟΟΑΡΔΛΑ ι ΓΕΦΠΑΡΛΑ ι ΛΧΥΑΡΛΑ ι
ΧΕΦΒΛΑ ι ΦΣΩΠΑΡΛΑ ι ΣΩΓΓΑΦΛΑ κ.ο.κ.) και πάντοτε ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, με εξαίρεςθ τθν διεκνϊσ αποδεκτι ζνδειξθ FYROM ποφ κα
αναγράφεται ξενόγλωςςα.
Β. Θ παραπάνω ςφραγίδα προζλευςθσ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τα νωπά
κρζατα ςφαγίων προερχομζνων.
 Από τα αιγοπροβατοειδι (αμνοερίφια γάλακτοσ ι μθ, βετοφλια, ηυγοφρια,
προβατίνεσ, γίδεσ, τράγοι, κριάρια) και τα χοιρινά (ςυμπεριλαμβανομζνων
και των χοιριδίων).
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3.

4.

 Από τα βοοειδι και βουβαλοειδι, που ειςάγονται ςτθν έϊρα μασ ηωντανά
από Ψρίτεσ έϊρεσ, με ςκοπό τθν άμεςθ ςφαγι τουσ, ανεξάρτθτα αν τα
ςφάγια αυτϊν υπόκεινται ςτθν ειδικότερθ ςιμανςθ ποφ κεςπίηεται με τθν
υπ’ αρικμ. Α 412013/14.12.2000 κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν
Σικονομίασ−Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ−Ψροφίμων,
όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Υροκειμζνου για τα ηϊα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, που αποςτζλλονται
ςτθν έϊρα μασ ςε νωπό κρζασ από άλλεσ έϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
χαρακτθρίηονται αυτοδικαίωσ «ωσ νωπά κρζατα κομιηόμενα από έϊρεσ Ε.Ε.» και
φζρουν υποχρεωτικά τθν επιβαλλόμενθ ςφραγίδα καταλλθλότθτασ, τα
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ οποίασ, κατά τα ιςχφοντα είναι:
− ΧέΘΠΑ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ − ίοειδζσ με διαςτάςεισ πλάτουσ 6, 5 εκατοςτά
τουλάχιςτον και φψουσ 4, 5 εκατοςτά τουλάχιςτον.
− έΦίΠΑ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ − Ε 133 Οαμπρό κυανό FCF ι Ε 129 Ερυκρό ALLURA AC ι
ζνα κατάλλθλο μείγμα του Ε 133 Οαμπροφ Ξυανοφ FCF και του Ε 129 Ερυκροφ
ALLURA AC.
− ΕΡΔΕΛΕΛΧ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ − Χτο άνω τμιμα τθσ ςφραγίδασ αναγράφεται με
ξενόγλωςςα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα το όνομα τθσ έϊρασ, ςτθν
οποία ευρίςκεται θ ςφαγειοτεχνικι εγκατάςταςθ, είτε ολογράφωσ, είτε με
Ξωδικό δφο γραμμάτων, που υποδθλϊνει τθν έϊρα, κατά περίπτωςθ, ωσ το
κατωτζρω παράδειγμα.
«Ξωδικοί: ΑΨ (για τθν Αυςτρία), ΒΕ (για το Βζλγιο), DE (για τθν Γερμανία), DK
(για τθν Δανία), ES (για τθν Λςπανία), FI (για τθν άιλανδία), (για τθν Γαλλία), IΕ
(για τθν Λρλανδία), IT (για τθν Λταλία), LU (για το Οουξεμβοφργο), NL (για τθν
Σλλανδία), PT (για τθν Υορτογαλία), SE (για τθ Χουθδία), UK (για τθν Αγγλία) ,
κ.α».
Ακολουκεί του ονόματοσ ι του Ξωδικοφ τθσ έϊρασ, ο αρικμόσ κτθνιατρικισ
ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, ςτο δε κάτω μζροσ τθσ ςφραγίδασ αναγράφεται
ξενόγλωςςα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ζνα από τα αρκτικόλεξα CEE,
EOF, EWG, EEC, EEG.
Υροκειμζνου για τα ηϊα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, που ειςάγονται ςτθ
έϊρα μασ ςε νωπό κρζασ από Ψρίτεσ έϊρεσ, χαρακτθρίηονται αυτοδικαίωσ ωσ
νωπά κρζατα ειςαγωγισ Ψρίτων έωρϊν και φζρουν υποχρεωτικά τθν ςφραγίδα
καταλλθλότθτασ, που χρθςιμοποιεί κάκε Ψρίτθ έϊρα, κατά τα ιςχφοντα (π.δ.
599/1985), τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ οποίασ είναι:
− ΧέΘΠΑ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ. Αυτό ποφ χρθςιμοποιεί κάκε Ψρίτθ έϊρα.
− έΦίΠΑ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ. Ε 155 Ξαςτανό ΘΨ.
− ΕΡΔΕΛΕΛΧ ΧάΦΑΓΛΔΑΧ. Αναγράφεται με ξενόγλωςςα κεφαλαία και ευδιάκριτα
γράμματα το όνομα τθσ Ψρίτθσ έϊρασ ι τα αποδεκτά αρχικά για τθν έϊρα
αυτι, ςφμφωνα με τθν διεκνι ςφμβαςθ, θ οποίασ διζπει τθν εγγραφι ςτα
μθτρϊα των οχθμάτων με μθχανι κακϊσ και ο αρικμόσ ζγκριςθσ του
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ςφαγείου.
5. Υροκειμζνου για ινδόρνικεσ-γαλοποφλεσ ποφ ειςάγονται ηωντανζσ από το
εξωτερικό και ςφάηονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια (ςε ςφαγεία ι άλλουσ
χϊρουσ ςφαγισ και αποπτίλωςθσ), επί του νωποφ κρζατοσ τοφτων τίκεται
ςφραγίδα, που με κεφαλαία γράμματα φζρει τθν ζνδειξθ «ΕίΨΕΦΛΞΣΩ», ζχει
ςχιμα ςτρογγυλό και χρϊμα πράςινο.
Θ ςφραγίδα αυτι τίκεται ςε δφο εμφανι ςθμεία του ςτικουσ από μία ςφραγίδα
ςε κάκε πλευρά τοφτου.
6. Απαγορεφεται γενικά:
Α. Θ μεταφορά από χϊρουσ ςφαγισ ςε τόπουσ κατανάλωςθσ και θ εμπορία
νωπϊν κρεάτων, εφόςον επί αυτϊν δεν υφίςτανται οι ςφραγίδεσ
καταλλθλότθτασ του παρόντοσ άρκρου.
Β. Θ μεταφορά από χϊρουσ εκτελωνιςμοφ ςε χϊρουσ κατανάλωςθσ και θ
εμπορία νωπϊν κρεάτων ειςαγωγισ, εφόςον επί αυτϊν δεν υφίςτανται οι
ςφραγίδεσ καταλλθλότθτασ του παρόντοσ άρκρου.
Γ. Θ μεταφορά από χϊρουσ ςφαγισ ςε τόπουσ κατανάλωςθσ και θ εμπορία
νωπϊν γαλοποφλων, που ειςάγονται ηωντανζσ, εφόςον επί του κρζατοσ δεν
υφίςταται θ ςφραγίδα προζλευςθσ τοφτου, που αναφζρεται ςτθν παράγραφο
5 του παρόντοσ.
Δ. Θ αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ, για οποιονδιποτε λόγο, των ςφραγίδων
καταλλθλότθτασ, κατθγορίασ και προζλευςθσ του παρόντοσ άρκρου.
7. Σι ςφραγίςεισ των νωπϊν κρεάτων, που εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παρ. 3 του
παρόντοσ, γίνονται από το αρμόδιο εντεταλμζνο όργανο του ςφαγείου και με
τθν επίβλεψθ του κρεοςκόπου κτθνίατρου.
7. Θ ευκφνθ για τθν φπαρξθ επί των νωπϊν κρεάτων των ςφραγίδων
καταλλθλότθτασ, κατθγορίασ και προζλευςθσ, που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 5 του παρόντοσ, βαρφνει τον κφριο του εμπορεφματοσ.
8. Υροκειμζνου για νωπά κρζατα βοοειδϊν, βουβαλοειδϊν, αιγοπροβατοειδϊν και
χοιρινϊν, που ειςάγονται ςτθ χϊρα μασ από χϊρεσ τθσ ΕΕ ι τρίτεσ χϊρεσ,
εφόςον από τθν ιςχφουςα ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία δεν προβλζπεται θ
ςιμανςθ των εν λόγω κρεάτων με ςφραγίδα ποφ υποδθλϊνει τθν κατθγορία του
ηϊου (π.χ. αρνί, μοςχάρι, δαμάλι, χοιρινό κ.λπ.), δεν υφίςταται, υπό τισ
προχποκζςεισ αυτζσ, υποχρζωςθ του ειςαγωγζα για τθν άςκθςθ εμπορίασ των
εν λόγω κρεάτων χωρίσ τζτοια επιςιμανςθ, ςε περίπτωςθ όμωσ τζτοιασ
πρόβλεψθσ, θ μθ ςιμανςθ των εν λόγω κρεάτων με τθν κατθγορία επιςφρει για
τον ειςαγωγζα τισ απαγορευτικζσ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου 6Β του
παρόντοσ.
9. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ τιρθςθ ςφραγίδων καταλλθλότθτασ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά
ςφάγιο.
Β. Για μθ τιρθςθ ςφραγίδων προζλευςθσ, χίλια ευρϊ (€ 1.000) ανά ςφάγιο.
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Γ. Για αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ ςφραγίδων καταλλθλότθτασ πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά ςφάγιο.
Ωρθρο 18 Περύ κοινοτικόσ κλύμακασ κατϊταξησ ςφϊγιων
Για τθν εφαρμογι τθσ κοινοτικισ κλίμακασ ταξινόμθςθσ των ςφάγιων εφαρμόηεται ο
Ξαν. (ΕΞ) 1249/2008 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων για
τθν εφαρμογι των κοινοτικϊν κλιμάκων κατάταξθσ των ςφάγιων βοοειδϊν, χοίρων
και προβάτων κακϊσ και για τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν τιμϊν και οι
εφαρμοςτικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Ψροφίμων.
Ωρθρο 19 Παραπροώόντα ςφϊγιων και τρόποσ πώληςόσ τουσ
1.

2.

3.

Ωπό τθν επιφφλαξθ του Ξανονιςμοφ ΕΞ 999/2001 (Υαράρτθμα V) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, που αναφζρεται ςτα υλικά ειδικοφ κινδφνου, ωσ
παραπροϊόντα κεωροφνται όλα τα μζρθ του ηϊου εκτόσ από το ςφάγιο και τα
οποία είναι εδϊδιμα π.χ. ςπλάγχνα, πόδια, ουρά, κεφάλι κ.τ.λ.
Ξακ' όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, οι λιανοπωλθτζσ κρεοπϊλεσ πωλοφν τισ
ςυκωταριζσ και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων χωριςτά του κρζατοσ, από το οποίο
προζρχονται, ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα κεφαλάκια πωλοφνται με το τεμάχιο και
οι ςυκωταριζσ με το κιλό, με εξαίρεςθ τθν περίοδο από Χάββατο του Οαηάρου
μζχρι και Ξυριακι του Κωμά, όπου μποροφν να πωλοφν αμνοερίφια και μαηί με
τα κεφάλια και τισ ςυκωταριζσ τουσ, όπου τα κεφαλάκια πωλοφνται ςε τιμι ανά
κιλό.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1000€) ανά
ςφάγιο.

Ωρθρο 20 Επιςόμανςη βοεύου κρϋατοσ – ύςτημα αναγνώριςησ και
καταγραφόσ βοοειδών, ςύμφωνα με το ενωςιακό και εθνικό
δύκαιο, όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύει
1.

2.

Τλεσ οι επιχειριςεισ, οι κρεοπϊλεσ και οι οργανϊςεισ που αςχολοφνται με τθν
εμπορία ςφάγιων βοοειδϊν και βοείου - μοςχαρίςιου κρζατοσ, τοποκετοφν
ετικζτα ςτα ςφάγια, τεμάχια αυτϊν και ςτο κρζασ (νωπό-κατεψυγμζνο,
ςυςκευαςμζνο ι μθ), βάςθ τθσ ιςχφουςασ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για
τθν επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ. Θ διακίνθςθ κάκε ςφαγίου ι τεμαχίων
αυτοφ δεν επιτρζπεται, εφόςον δε ςυνοδεφεται από τθν προβλεπόμενθ ετικζτα.
Χε κάκε ςθμείο πϊλθςθσ αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλθτι, για τθν
ενθμζρωςθ του καταναλωτι, θ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλιρθ ςτοιχεία για τθν
γζννθςθ, τισ χϊρεσ εκτροφισ και τθν χϊρα ςφαγισ του ηϊου από το οποίο
προζρχεται το κρζασ κακϊσ και λοιπά προβλεπόμενα ςτοιχεία.
Τλοι οι παραπάνω φορείσ διακζτουν υποχρεωτικά ςε κάκε ζνα από τα διάφορα
ςτάδια τθσ παραγωγισ και τθσ πϊλθςθσ, ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και περιεκτικό
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ςφςτθμα καταγραφισ. Ψο παραπάνω ςφςτθμα εφαρμόηεται κατά τρόπο ϊςτε να
εξαςφαλίηεται ο ςυςχετιςμόσ μεταξφ του κρζατοσ βοοειδϊν και των αντίςτοιχων
ηϊων από τα οποία προζρχεται το κρζασ.
Ψο ςφςτθμα καταγραφισ περιλαμβάνει τθν ΑάΛΘ / ΑΓΣΦΑ και ΑΡΑέίΦΘΧΘ /
ΥίΟΘΧΘ του ηωικοφ κεφαλαίου των ςφάγιων ι των τεμαχίων ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ αντιςτοιχία αφίξεων / αγορϊν και αναχωριςεων / πωλιςεων.
Τλο το ανωτζρω ςφςτθμα απεικονίηεται ςε βιβλίο με τίτλο "ΑΡΨΛΧΨΣΛέΛΑ
ΑάΛΕίΡ / ΑΓΣΦίΡ ΞΑΛ ΑΡΑέίΦΘΧΕίΡ / ΥίΟΘΧΕίΡ" που κα είναι αρικμθμζνο
κατά ςελίδα και κεωρθμζνο από τισ Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ ανά Υεριφερειακι
Ενότθτα με αρμοδιότθτα ςε κζματα Εμπορίου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ
οργάνωςθσ και κα παραμζνει πάντα ςτθν ζδρα αυτϊν και κα επιδεικνφεται
υποχρεωτικά ι κα υποβάλλεται ςτα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν ηθτθκεί.
Σι υπόχρεοι τθσ παρ. 2 διαγραμμίηουν, τθροφν και ενθμερϊνουν το βιβλίο
υποχρεωτικά, όπωσ φαίνεται και ςτο κατωτζρω υπόδειγμα, που αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ άρκρου. Ψο παραπάνω ςφςτθμα μπορεί να
ενςωματωκεί ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα αποκικθσ τθροφν οι επιχειριςεισ ι οι
οργανϊςεισ.
Ψα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μποροφν να τθροφν απλοποιθμζνο
ςφςτθμα καταγραφισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το Ωπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ ετικζτασ με τισ προβλεπόμενεσ ςθμάνςεισ του βοείου κρζατοσ ςε
όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και εμπορίασ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά ςφάγιο ι
τεμάχιο κρζατοσ.
Β. Για μθ αναγραφι επί τθσ ετικζτασ των προβλεπομζνων ενδείξεων ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, ςτο βόειο κρζασ ςε όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και εμπορίασ,
πεντακόςια ευρϊ (500€)ανά ςφάγιο ι τεμάχιο κρζατοσ.
Γ. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπομζνων ςθμάνςεων επί τθσ ετικζτασ του
βοείου κρζατοσ ςε όλα τα ςτάδια διακίνθςθσ και εμπορίασ, πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά ςφάγιο ι τεμάχιο κρζατοσ.
Δ. Για μθ τιρθςθ βιβλίου καταγραφισ ΑάΛΕίΡ / ΑΓΣΦίΡ και ΑΡΑέίΦΘΧΕίΡ /
ΥίΟΘΧΕίΡ για το χονδρεμπόριο ι ςυςτιματοσ καταγραφισ για το
λιανεμπόριο, χίλια ευρϊ (1.000€).
Ε. Για ελλιπι καταγραφι του ανωτζρου βιβλίου, πεντακόςια ευρϊ (500€).
ΧΨ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι επιςιμανςθ και καταγραφι, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€).
ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΑΡΨΛΧΨΣΛέΛΑΧ ΑάΛΕίΡ / ΑΓΣΦίΡ & ΑΡΑέίΦΘΧΕίΡ / ΥίΟΘΧΕίΡ
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ΑΦΚΞΕΚΣ / ΑΓΟΕΣ
Κωδ.
Ζϊoυ (ι
ομάδασ
ηϊων)

Ρεριγραφι
(για
κρεάσ)

Ροςότθτα
(Αρικμόσ
τεμαχίων
ι κιλά)

Ημ/νία
άφιξθσ
ι αγοράσ

ΑΝΑΧΩΗΣΕΚΣ / ΡΩΛΗΣΕΚΣ
Στοιχεία
προμθκευτι

Στοιχεία
τιμολογίου

Ημ/νία
αναχϊρθςθσ
ι
πϊλθςθσ

Στοιχεία
Αγοραςτι

Στοιχεία
Τιμολογίου
Θ
λιανικι
απόδειξθ

Ρεριγραφι

Ωρθρο 21 Περιγραφό οριςμϋνων τύπων ςφϊγιων χούρου
1.

2.
3.

Υροβλζπονται δφο τφποι χοιρινοφ, ο μαδθτόσ που φζρει το δζρμα αποτριχωμζνο
και ο γδαρτόσ που το δζρμα και το υποδόριο λίποσ ζχουν αφαιρεκεί πλιρωσ
(όςο βγαίνει με το μαχαίρι). Δεν υπάρχουν ςπλάχνα, τα πόδια είναι κομμζνα
ςτθν άρκρωςθ του καρποφ και του ταρςοφ, θ ουρά είναι κομμζνθ μεταξφ 1ου και
2ου κοκκυγικοφ ςπονδφλου, το κεφάλι κομμζνο ςτθν ατλαντοϊνιακι διάρκρωςθ
και ζχει αφαιρεκεί και το διάφραγμα.
Ψα χοιρίδια (κάτω των 20 kg) είναι μαδθτά και φζρουν κατ’ εξαίρεςθ το κεφάλι
και τα πόδια.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€).

Ωρθρο 22 Σρόποσ τεμαχιςμού από λιανοπωλητϋσ του χοιρινού ςφϊγιου
τύπου καρϋ και του ςφϊγιου βοοειδών (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των βουβαλοειδών)
1.

2.

Ψα θμιμόρια τφπου καρζ διαμορφϊνονται μετά από:
Α. Ψον εκςπλαχνιςμό, τθν αφαίρεςθ από τα ςφάγια των άκρων, τθσ ουράσ και
τθσ κεφαλισ που αποκόπτεται από τθν ατλαντοϊνιακι άρκρωςθ
Β. Ψθ διχοτόμθςθ του ςφάγιου ςε δφο θμιμόρια με τομι που αρχίηει από τθν
θβικι ςφμφυςθ και διζρχεται από το μζςον τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ και κακ’
όλο το μικοσ τθσ
Γ. Ψθν αφαίρεςθ του κάτω μιςοφ των κωρακοκοιλιακϊν τοιχωμάτων και
πλευρϊν μαηί με τουσ μυσ τουσ με τομι που αρχίηει από το πρόςκιο χείλοσ
του τετρακζφαλου μθριαίου και βαίνει παράλλθλα προσ τουσ οςφυϊκοφσ
ςπονδφλουσ μζχρι του μζςου περίπου τθσ 14θσ πλευράσ και ςυνεχίηει ευκεία
και παράλλθλθ προσ τθ ςπονδυλικι ςτιλθ ςτο φψοσ τθσ ωμοβραχιόνιασ
άρκρωςθσ.
Δ. Ψθν πλιρθ απολίπωςθ τθσ εξωτερικισ και εςωτερικισ επιφάνειασ του
ςφάγιου με ταυτόχρονθ αφαίρεςθ του δζρματοσ εφόςον το χοίρειο κρζασ
τφπου καρρζ είναι τφπου μαδθτοφ.
Σι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να διακζτουν τα θμιμόρια ςφάγιου χοιρινοφ
τφπου «καρζ» το οποίο προκφπτει από τθν αφαίρεςθ των παραπάνω ςθμείων
(Α-Δ) ςτα εξισ τμιματα:
Α. Ψον μθρό από τον ταρςό και άνω
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Ροςότθτα
(kg)

3.

4.

5.

6.

Β. Ψα κωρακοκοιλιακά τοιχϊματα (παντςζτα)
Γ. Τλθ τθ χϊρα των κωρακικϊν και οςφυϊκϊν ςπονδφλων (μπριηόλεσ)
Δ. Ψθν ωμοπλάτθ μζχρι τθσ αρκρϊςεωσ του καρποφ
Ε. Ψουσ τραχθλικοφσ ςπονδφλουσ (λαιμόσ)
Σι λιανοπωλθτζσ νωποφ κρζατοσ βοοειδϊν υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τισ
κτθνιατρικζσ διατάξεισ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων Υ.Δ.
186/81, ςχετικά με τα όρια και τον τρόπο κοπισ των τεμαχίων του εν λόγω
κρζατοσ και να προςφζρουν τα ςφάγια αυτά ςτα εξισ τεμάχια:
Α. Ξότςι μπροςτινοφ άκρου
Β. Υοντίκι
Γ. Χπάλα
Δ. Ψράχθλοσ
Ε. Χτικοσ
ΧΨ. Χτθκοπλευρζσ
Η. Ππριηόλεσ
Θ. Χπαλομπριηόλεσ
Κ. Ξαπάκι
Λ. άιλετάκι
ΛΑ. Διάφραγμα
ΛΒ. Χτφλοι διαφράγματοσ
ΛΓ. Οάπα
ΛΔ. άιλζτο
ΛΕ. Ξόντρα
ΛΧΨ.Ξιλότο
ΛΗ. Ξότςι πίςω άκρου
ΛΘ. Πθρόσ (που περιλαμβάνει το τράνσ, νουά, ουρά, ςτρογγυλό).
ΛΚ.Υαραφιλζτο
Σι λιανοπωλθτζσ, όταν τεμαχίηουν από τα παραπάνω τεμάχια τα υπό ςτοιχεία
(Η), (Θ) και (ΛΕ) τα κόβουν ςε φζτεσ με πλευρά και χωρίσ πλευρά και τα πωλοφν
ςτον πελάτθ ςτθν ςειρά (δθλαδι μία φζτα με πλευρά και μία φζτα χωρίσ
πλευρά).
Πετά το διαχωριςμό των μπριηολϊν από το χοιρινό ςφάγιο κρζατοσ τφπου
«Θμιμόριο καρζ», κατά τον τρόπο ποφ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ (Β) τθσ ωσ άνω
παρ. 1, επιτρζπεται ςτουσ λιανοπωλθτζσ να αφαιροφν το ενςωματωμζνο ςτισ
χοιρινζσ μπριηόλεσ «φιλζτο» δθλαδι το ψαρονζφρι και να το πωλοφν, ωσ
αυτοτελζσ τεμάχιο ςτον καταναλωτι. Ψο εν λόγω φιλζτο προςφζρεται ςτον
καταναλωτι ωσ κακαρό κρζασ (δθλαδι χωρίσ οςτά, λίπθ, τζνοντεσ, νεφρα).
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€).
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Β. ΦΟΝΔΡΙΚΗ ΠΨΛΗΗ
Ωρθρο 23 Επιχειρόςεισ χονδρεμπορύασ κρεϊτων και πουλερικών.
Σι επιχειριςεισ χονδρεμπορίασ κρεάτων και πουλερικϊν χονδρικισ πϊλθςθσ
περιλαμβάνουν ειςαγωγείσ - χονδρεμπόρουσ, χονδρεμπόρουσ, ηωζμπορουσ,
βιομθχανίεσ - βιοτεχνίεσ - εργαςτιρια κοπισ τεμαχιςμοφ, επεξεργαςίασ,
τυποποίθςθσ και προςυςκευαςίασ κρεάτων, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ
κτθνοτρόφων ι άλλων εμπορικϊν φορζων ανεξάρτθτα βακμίδασ κτθνοτροφικζσ
επιχειριςεισ, μεμονωμζνουσ κτθνοτρόφουσ, ειςαγωγείσ - αντιπροςϊπουσ οίκων
εξωτερικοφ, χονδρζμπορο - λιανοπωλθτι, αντιπροςϊπουσ - εκπροςϊπουσ που
διενεργοφν εμπορικζσ ςυναλλαγζσ για λογαριαςμό τρίτων, άλλουσ μθ
κατονομαηόμενουσ, που αςκοφν το επάγγελμα χονδρεμπορίασ.
Ωρθρο 24 Παραςτατικϊ εμπορύασ και διακύνηςησ νωπών βοοειδών,
αιγοπροβϊτων και χοιρινών νωπών – κατεψυγμϋνων.λ
1.

2.

3.
4.

5.

Τποιοσ ςυμμετζχει με οποιοδιποτε τρόπο ςτθν εμπορία και διακίνθςθ νωπϊν κατεψυγμζνων κρεάτων βοοειδϊν, αιγοπροβάτων, χοιρινϊν νωπϊν κατεψυγμζνων, και άλλων κρεάτων οφείλει να εκδίδει και να κατζχει όλα τα
παραςτατικά που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και να τα επιδεικνφει
ςτισ ελεγκτικζσ αρχζσ. Χτα εκδιδόμενα τιμολόγια αναγράφονται με ευκρίνεια όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 13 του Ρ. 4177/13, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ
οικείεσ διατάξεισ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων.
Επί των εκδιδομζνων παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ νωπϊν κρεάτων
βοοειδϊν και βουβαλοειδϊν κακϊσ και χοιρινϊν κρεάτων νωπϊν κατεψυγμζνων, αναγράφεται και κατονομάηεται πλιρωσ και ολοκλθρωμζνα, θ
περιγραφι κάκε πωλοφμενου είδουσ των εν λόγω κρεάτων.
Ειδικά οι αναγραφόμενεσ ςτο τιμολόγιο ενδείξεισ "με οςτά" ι "χωρίσ οςτά",
μποροφν να αντικακίςτανται με τισ ενδείξεισ "Π/Σ" ι "Α/Σ", αντίςτοιχα.
Χε όλα τα παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ νωποφ βοείου κρζατοσ –
ςφαγίου (τιμολόγια, δελτία αποςτολισ κλπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτόσ
των άλλων ςτοιχείων και θ κατάταξθ του ςφαγίου, βάςθ τθσ Ξοινοτικισ Ξλίμακασ
Ξατάταξθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τισ
οικείεσ διατάξεισ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων ωσ προσ
τον τρόπο απεικόνιςθσ των ενδείξεων αυτϊν. Επίςθσ επί των παραςτατικϊν
εμπορίασ και διακίνθςθσ νωποφ βοείου κρζατοσ αναγράφεται υποχρεωτικά και ο
κωδικόσ αρικμόσ κάκε ηϊου (ενϊτιο) ι τθσ ομάδασ των ηϊων.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά παραςτατικό.
28

Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων,
τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.

Γ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΨΛΗΗ
Ωρθρο 25 Επιςόμανςη
1.

2.

3.

Ψα κρεοπωλεία, τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ που ζχουν τμιμα
κρεοπωλείου κακϊσ και όςοι αςχολοφνται με τθν εμπορία κρζατοσ,
υποχρεοφνται κατά τθ λιανικι πϊλθςθ κρζατοσ νωποφ, κατεψυγμζνου,
ςυςκευαςμζνου, τεμαχίων κρζατοσ, κιμά, κρεατοςκευαςμάτων και βρϊςιμων
προϊόντων αυτοφ, να εφαρμόηουν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 412/8932/2012
Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ των Ωφυπουργϊν Εςωτερικϊν, Σικονομικϊν και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων.
Σι υπόχρεοι τθσ παρ. 1, όςον αφορά ςτο βόειο και μοςχαρίςιο κρζασ, πρζπει
επιπλζον να εφαρμόηουν και τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 412/8932/2012 Ξοινισ
Ωπουργικισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, τθσ υπ’ αρικμ. 232149/2002 Ωπουργικισ Απόφαςθσ
του Ωπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, τθσ υπ’ αρικμ. 261136/2004
Απόφαςθ του Ωφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων κακϊσ και όλων
των ενωςιακϊν και εκνικϊν διατάξεων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Α. Ψου Ξαν.(ΕΞ) αρικ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 17.7.2000 (Ε.Ε. αρ. L 204 τθσ 11.8.2000, ςελ. 1) "για τθν
κζςπιςθ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των βοοειδϊν και τθν
επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με βάςθ το βόειο κρζασ
κακϊσ και για τθν κατάργθςθ του καν. 820/97 του Χυμβουλίου" και ιδίωσ τον
τίτλο ΛΛ "Επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με "βάςθ το
βόειο κρζασ" και
Β. Ψου Ξαν.(ΕΞ) αρικ. 1825/2000 τθσ Επιτροπισ τθσ 25.8.2000 (Ε.Ε. αρ. L216/2000
τθσ 26.8.2000, ςελ. 8) "για τθν κζςπιςθ λεπτομερειϊν εφαρμογισ του καν.
αρικ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου όςον
αφορά τθν επιςιμανςθ του βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με βάςθ το
βόειο κρζασ" όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 26 Κοπό και πώληςη μη προςυςκευαςμϋνου κιμϊ
1.

Απαγορεφεται ςτουσ λιανοπωλθτζσ να διατθροφν και να εκκζτουν για πϊλθςθ
ζτοιμο μθ προςυςκευαςμζνο κιμά, δθλαδι κομμζνο εκ των προτζρων, από νωπό
ι κατεψυγμζνο κρζασ με ι χωρίσ προςκικθ διαφόρων ςυςτατικϊν,
καρυκευμάτων, νατρίου κ.λ.π.
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Σι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να κόβουν τον κιμά από κομμάτι κρζατοσ με
οςτά ι χωρίσ οςτά, που διαλζγει ο καταναλωτισ και θ κοπι να γίνεται πάντα
μπροςτά ςτον καταναλωτι.
Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του κιμά είναι αυτι ςτθν οποία πωλείται το κομμάτι
κρζατοσ (με οςτά ι χωρίσ οςτά), από το οποίο παραςκευάςκθκε ο κιμάσ και
απαγορεφεται κάκε προςαφξθςθ τθσ τιμισ λόγω φφρασ, κοπισ, περιποίθςθσ,
αφαίρεςθσ οςτϊν κλπ.
Σι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να κόβουν ςε διαφορετικι μθχανι τον κιμά που
προζρχεται από κρζασ πουλερικϊν.
Σι παραπάνω μθχανζσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ ςε ςθμείο τζτοιο ϊςτε θ
κοπι να είναι απολφτωσ ορατι από τον καταναλωτι.
Υριν από τθν κοπι κρζατοσ ςε κιμά, ο κρεοπϊλθσ υποχρεοφται να κακαρίςει
τελείωσ τθ μθχανι από υπολείμματα προθγοφμενθσ κοπισ, εφόςον ο
καταναλωτισ το ηθτιςει. Χε κάκε άλλθ περίπτωςθ το υπόλειμμα κιμά που
υπάρχει ςτθ μθχανι δεν πρζπει να υπερβαίνει ςε βάροσ τα 100 γραμμάρια.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι :
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ.1, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ.2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ.3, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Δ. Για παράβαςθ τθσ παρ.4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Ε. Για παράβαςθ τθσ παρ.5, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
ΧΨ. Για παράβαςθ τθσ παρ.6, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 27 Σόρηςη πινακύδων - Ϊκθεςη κρεϊτων προσ πώληςη
1.

2.

Σι λιανοπωλθτζσ κρεάτων υποχρεοφνται να τοποκετοφν τθν πινακίδα των
άρκρων 1 και 2 τθσ παροφςθσ, με τισ παρακάτω ενδείξεισ:
Α. Ψο είδοσ (π.χ. μοςχάρι, κατςίκι, χοιρινό, αρνί, ςυκϊτι, μόςχου, κεφάλι αρνίςιο,
γλϊςςα μόςχου κλπ.).
Β. Ψο τεμάχιο κρζατοσ (π.χ. ςπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, ςτικοσ, λάπα, ελιά
κλπ.).
Γ. "ΠΕ ΣΧΨΑ" ι "έίΦΛΧ ΣΧΨΑ".
Δ. Ψθν καταγωγι – προζλευςθ του κρζατοσ όπωσ αυτι προβλζπεται από τισ
Ωπουργικζσ Αποφάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 τθσ παροφςασ.
Ε. Ψθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ, κατά μονάδα βάρουσ, τεμάχιο κλπ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι :
Α. Για μθ τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, πεντακόςια ευρϊ (500€)
ανά κωδικό προϊόντοσ.
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Δ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων με ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα
γράμματα και τθν τελικι τιμι πϊλθςθσ με ζντονθ γραφι (bold), πεντακόςια
ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ε. Για αναγραφι ανακριβϊν ι παραπλανθτικϊν ενδείξεων όςον αφορά τθν
καταγωγι – προζλευςθ του κρζατοσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Ωρθρο 28 όμανςη – Ειςαγωγό – Εμπορύα ζωντανών ζώων ειςαγωγόσ
1. Υροκειμζνου για ηωντανά ηϊα (βοοειδι, αιγοπρόβατα και χοιρινά) προζλευςθσ
Ψρίτων έωρϊν που ειςάγονται ςτθν χϊρα μασ για ςφαγι ι πάχυνςθ, θ είςοδοσ
τοφτων ςτο ελλθνικό ζδαφοσ είναι επιτρεπτι μόνο εφόςον φζρουν ςιμανςθ,
ςφμφωνα με τα εκάςτοτε οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα ενωςιακι και εκνικι
νομοκεςία, ωσ εξισ:
Α. Βοοειδι: Ξανονιςμόσ (ΕΞ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου, ΥΔ 308/2000 (Α’252), όπωσ τροποποιικθκε από το ΥΔ 170/2002
(Α’156)
Β. Αιγοπρόβατα: Ξανονιςμόσ (ΕΞ) 21/2004 του Χυμβουλίου, αρικ.
263493/27.07.2004 (Β’253) κοινι υπουργικι απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε
από τθν αρικ. 134167/18.04.2011 (Β’823) αντίςτοιχθ,
Γ. έοιρινά: Σδθγία 2008/71/ΕΞ του Χυμβουλίου, ΥΔ 308/2000 (Α’252), όπωσ
τροποποιικθκε από το ΥΔ 170/2002 (Α’156), αρικ. 297286/05.08.2005 (Β’1170)
κοινι υπουργικι απόφαςθ.
2. Απαγορεφεται θ προϊκθςθ των παραπάνω ηϊων ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,
εφόςον δεν πλθροφνται οι όροι ςιμανςθσ τθσ προθγοφμενθσ παρ..
3. Σ ζλεγχοσ φπαρξθσ των ειδικϊν ςθμάνςεων τθσ παρ. 1 γίνεται από τον επίςθμο
κτθνίατρο του Ωπουργείου του ΧΩΞΕ και ςυντάςςεται, για αυτό τον ςκοπό, ςχετικό
ζγγραφο (Ξοινό Ξτθνιατρικό ζγγραφο Ειςόδου-ΞΞΕΕ), που κοινοποιείται ςτθν
Ξτθνιατρικι Ωπθρεςία τθσ ζδρασ του ειςαγωγζα ι παχυντι.
4. Υροκειμζνου για βοοειδι (ςυμπεριλαμβανομζνων των βουβαλοειδϊν),
αιγοπρόβατα και χοιρινά προζλευςθσ τρίτων χωρϊν, που ειςάγονται ηωντανά για
ςφαγι, οι ειςαγωγείσ τοφτων υπόκεινται ςτισ κατωτζρω υποχρεϊςεισ:
Α. Ψουλάχιςτον 24 ϊρεσ, πριν τθν άφιξθ ςτα ςφνορα κάκε ειςαγόμενθσ παρτίδασ
των ηϊων, ενθμερϊνουν τθν Ξτθνιατρικι Ωπθρεςία του ςυνοριακοφ ςτακμοφ,
αναφορικά με τθν ειςαγωγι αυτι.
Β. Ενθμερϊνουν τθν αρμόδια Ξτθνιατρικι Ωπθρεςία ςχετικά με το ςφαγείο,
όπου προτίκενται να ςφάξουν τα ηϊα, προκειμζνου το εν λόγω ςφαγείο να
μνθμονευκεί ςτθν άδεια, που χορθγεί θ τοπικι Ξτθνιατρικι Ωπθρεςία.
Γ. Αμζςωσ μετά τθν είςοδο των ηϊων (ελεφκερων ειςαγωγισ) ςτθ χϊρα μασ,
μεταφζρουν ολόκλθρθ τθν παρτίδα ειςαγωγισ μόνο ςτο ςφαγείο τθσ ωσ άνω
υποπαραγράφου Β), όπου προβαίνουν ςτθ ςφαγι των ηϊων το αργότερο
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ειςόδου των ηϊων
ςτο ςφαγείο.
Ειςαγωγείσ ηωντανϊν ηϊων Ψρίτων έωρϊν προσ πάχυνςθ, εφόςον τα διακζτουν
ςε τρίτουσ, υποχρεοφνται να τα πωλιςουν ςε αγοραςτζσ, που φζρουν τθν
ιδιότθτα του παχυντι.
Υροκειμζνου για τα ηϊα Ψρίτων έωρϊν τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου,
προοριηόμενα για ςφαγι, θ αγοραπωλθςία, εμπορία, διακίνθςθ και κάκε άλλθ
εμπορικι ςυναλλαγι διενεργείται μόνο ςε βάροσ νωποφ κρζατοσ και όχι ςε
βάροσ ηωντανοφ ηϊου. Χτισ ρυκμίςεισ αυτζσ υπάγονται και οι κάτοχοι τζτοιων
ηϊων, που ειςιχκθςαν για πάχυνςθ από τθ ςτιγμι που κα αποφαςίςουν να τα
εμπορευκοφν, υπό τθν επιφφλαξθ μόνο των ρυκμίςεων τθσ παρ. 5 του παρόντοσ
άρκρου.
Ξατ' εξαίρεςθ των διατάξεων τθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, επιτρζπεται θ
αγοραπωλθςία αιγοπροβάτων κατά βάροσ ηωντανοφ ηϊου, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι θ εμπορικι πράξθ κα λάβει χϊρα μόνο ςτο ςφαγείο, όπου ο ειςαγωγζασ ι ο
κάτοχοσ πωλθτισ μετζφερε τα ηϊα για ςφαγι. Χυντρεχοφςθσ τθσ αγοραπωλθςίασ
αυτισ, ο αγοραςτισ των αιγοπροβάτων υποχρεοφται να προβεί ςτθ ςφαγι των
ηϊων ςτο ίδιο παραπάνω ςφαγείο και το αργότερο μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ
θμζρεσ από τθν θμερομθνία αγοραπωλθςίασ του είδουσ.
Απαγορεφεται με οποιονδιποτε τρόπο θ αφαίρεςθ ι παραποίθςθ των επί των
ηϊων ειςαγωγισ φερομζνων ειδικϊν ςθμάνςεων τθσ παρ. 1, πριν από τθ ςφαγι
τουσ.
Υροκειμζνου για ηωντανά ηϊα, που ειςάγονται από χϊρεσ ΕΕ για ςφαγι, αμζςωσ
μετά τθν είςοδό τουσ ςτθν χϊρα, εφαρμόηονται οι διατάξεισ Υ.Δ 420/93
(ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Γ).
Σι παχυντζσ, εφόςον αγοράηουν προσ εμπορία και ςφάγια βοοειδϊν,
αιγοπροβάτων και χοιρινϊν εγχϊριασ παραγωγισ από κτθνοτρόφουσ, θ εν λόγω
αγορά κα γίνεται μόνο ςε βάροσ κρζατοσ και όχι ςε βάροσ ηωντανοφ ηϊου.
Πετά τθ μεταφορά των παραπάνω ηϊων ςτα εγκεκριμζνα ςφαγεία οι
εμπίπτοντεσ ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου ειςαγωγείσ ι κάτοχοι
των ηϊων κακϊσ και οι αγοραςτζσ αυτϊν τθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου,
υπόκεινται ςτθν κατωτζρω υποχρζωςθ:
Υριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφαγισ των ηϊων επιδεικνφουν ςτον επίςθμο
κτθνίατρο επίςθμο υγειονομικό Υιςτοποιθτικό (ΞΞΕΕ), τθ διαςάφθςθ τελωνιςμοφ
ςε ανάλωςθ τθσ παρτίδασ ειςαγωγισ των ηϊων και το τιμολόγιο από το οποίο να
πιςτοποιείται το είδοσ του ηϊου, θ προζλευςθ του και θ ποςότθτα τθσ παρτίδασ
ειςαγωγισ.
Πζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν ιςχφ τθσ παροφςασ, οι
παχυντζσ ηϊων υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτισ αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ του
Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ-Ψροφίμων τθσ ζδρασ τουσ, βεβαίωςθ του
Διμου ι τθσ Ξοινότθτασ, που να πιςτοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενοσ εκτρζφει
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ηϊα προσ πάχυνςθ. Θ υποχρζωςθ αυτι δεν αφορά τουσ παχυντζσ ηϊων, που
ζχουν ιδθ υποβάλλει τθν παραπάνω βεβαίωςθ.
13. Χτθν ίδια υποχρζωςθ υπόκεινται και οι αςχολοφμενοι για πρϊτθ φορά από τθν
ιςχφ τθσ παροφςασ, με παχφνςεισ ηϊων, τθσ βεβαίωςθσ υποβαλλομζνθσ ςε
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν πρϊτθ αγορά ηϊων προσ πάχυνςθ.
14. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.
Ωρθρο 29
1.

2.

3.

4.

Ειδικϋσ υποχρεώςεισ – ρυθμύςεισ επιπϋδου λιανικόσ

Εφόςον με βάςθ τισ πινακίδεσ, τιμοκαταλόγουσ κ.λπ., το κρζασ πωλείται ςε
διαφορετικζσ τιμζσ ανά κιλό ι τεμάχιο, κα πρζπει να ςυςκευάηεται ςε
διαφορετικζσ ςυςκευαςίεσ.
Υϊλθςθ ςε επιχειριςεισ με ςκοπό τθ μεταπϊλθςθ, εμπορία ι επεξεργαςία, είναι
καταρχιν επιτρεπτι υπό τθν επιφφλαξθ των κανονιςμϊν 852/2004 και 853/2004
και των λοιπϊν εκνικϊν διατάξεων που επιτρζπουν τθ δραςτθριότθτα αυτι.
Επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτθν κατανάλωςθ αποψυγμζνων προϊόντων κρζατοσ,
κρεατοςκευαςμάτων και βρϊςιμων παραπροϊόντων αυτϊν, με τθν προχπόκεςθ
ότι ζχουν αποψυχκεί ςε εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ αυτζσ προβλζπονται
ςτουσ κανονιςμοφσ ΕΞ 852/2004 και ΕΞ 853/2004 για τα τρόφιμα ηωικισ
προζλευςθσ και φζρουν πζρα των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται ςτα
άρκρα 20 και 25, τον αρικμό ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ και τθν ζνδειξθ
«ΑΥΣήΩΓΠΕΡΣ».
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ:
Α. Για παράβαςθ των παρ. 1 και 2, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 30 Ειςαγόμενα κατεψυγμϋνα κρϋατα βοοειδών και βουβαλοειδών
με ειδικό καθεςτώσ από αλλαντοποιύεσ και κονςερβοποιύεσ
1.

2.
3.

Απαγορεφεται ςτισ αλλαντοποιίεσ και κονςερβοποιίεσ που προμθκεφονται
κατεψυγμζνα κρζατα βοοειδϊν και βουβαλοειδϊν με ειδικό κακεςτϊσ (από τθν
παρζμβαςθ ι από ειδικζσ δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ ειςαγωγισ), να πωλιςουν
ςε οποιονδιποτε τρίτο τα εν λόγω κρζατα.
Απαγορεφεται ςε οποιονδιποτε να αγοράςει τα κρζατα τθσ παρ. 1 από
αλλαντοποιίεσ και κονςερβοποιίεσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ
(5.000€) ανά παράβαςθ.
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ENOTHTA 2 - ΜΕΛΙ
Ωρθρο 31 Επιςόμανςη
1.

2.

Θ επιςιμανςθ του μελιοφ γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι (Ξαν ΕΕ
1169/11) και εκνικι νομοκεςία του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν ωσ προσ τθν
αναγραφι τθσ παρτίδασ και τθν υπ’ αρικμ. 183/2011 (άΕΞ 19/Β/2012) Απόφαςθ
του Ανϊτατου έθμικοφ Χυμβουλίου, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ωπόχρεοσ για τθν
αναγραφι όλων των ενδείξεων επί τθσ ςυςκευαςίασ μελιοφ είναι ο τυποποιθτισ
ι ςυςκευαςτισ, τα ςτοιχεία του οποίου αναγράφονται ςτο προϊόν.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ εξισ:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 32 Διακύνηςη - Διϊθεςη
1.

2.

3.

4.

Ψο μζλι που διατίκεται ςτον τελικό καταναλωτι ςε κάκε ςθμείο πϊλθςθσ (π.χ
καταςτιματα, τόπο ςυγκομιδισ, οργανωμζνεσ Οαϊκζσ Αγορζσ ι Οαϊκζσ Αγορζσ
Υροϊόντων
Βιολογικισ
Γεωργίασ)
διατίκεται
υποχρεωτικά
μόνο
προςυςκευαςμζνο. Για τουσ παραγωγοφσ (μελιςςοκόμουσ) ιςχφουν τα
προβλεπόμενα από τον κανονιςμό ΕΞ 852/2004 για τθν πρωτογενι παραγωγι
(ΞΕά 1, Άρκρο 1, παράγραφοσ 2γ).
Ψο μζλι μπορεί να διατίκεται ςε χφμα μορφι μόνο ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ
(π.χ. ξενοδοχεία, εςτιατόρια) και μόνο εφόςον πρόκειται για επιτόπια
κατανάλωςθ. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, κα αναγράφεται ςε πινακίδα
τοποκετθμζνθ δίπλα ςτο ςθμείο που εκτίκεται προσ κατανάλωςθ το προϊόν θ
ονομαςία πϊλθςθσ του μελιοφ και θ ζνδειξθ που αφορά ςτθν χϊρα ι ςτισ χϊρεσ
όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του μελιοφ.
Χε εφαρμογι του άρκρου 13 του ν. 4177/2013 (Α173) επί όλων των τιμολογίων
αγοραπωλθςίασ μελιοφ, πζραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται θ ονομαςία
του μελιοφ, ςφμφωνα με τον Ξϊδικα Ψροφίμων - Υοτϊν (π.χ. μζλι ανκζων, μζλι
κθρικρασ κλπ.) και θ χϊρα ι οι χϊρεσ προζλευςθσ όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του
είδουσ, όπωσ ορίηεται ςτον Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και τισ αποφάςεισ του
ΑέΧ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€)
ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€), ανά παράβαςθ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ.3, ιτοι:
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α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ, τρεισ
χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.
β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπομζνων ενδείξεων ςτα εκδιδόμενα
παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.
γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.
Ωρθρο 33 Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
1. άυςικά ι νομικά πρόςωπα που ειςάγουν ι παραλαμβάνουν ποςότθτα μελιοφ
προσ εμπορία και διακίνθςθ, υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν άμεςα μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ Διεφκυνςθ Κεςμικϊν Φυκμίςεων και Εποπτείασ
Αγοράσ Υροϊόντων και Ωπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και
Υροςταςίασ Ξαταναλωτι του Ωπουργείου Σικονομίασ Ανάπτυξθσ (e-mail:
epopteia-agoras.gov.gr με καταλθκτικι θμερομθνία τθν τελευταία εργάςιμθ μζρα
του επόμενου μθνόσ τα παρακάτω ςτοιχεία:
Α. Ψθν παραλθφκείςα ποςότθτα μελιοφ και επιςυναπτόμενα τα αντίγραφα των
ςχετικϊν παραςτατικϊν αγοράσ.
Β. Ψθν ονομαςία του μελιοφ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 67 του Ξϊδικα
Ψροφίμων - Υοτϊν.
Γ. Ψον αρικμό, το είδοσ και το βάροσ τθσ ςυςκευαςίασ π.χ. 5 ςιδθρά βαρζλια των
300 κιλϊν.
Δ. Ψθ χϊρα/τισ χϊρεσ προζλευςθσ, όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του μελιοφ.
2. Θ υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ επιβεβαιϊνεται, με τθν αποςτολι από τθ
Διεφκυνςθ Κεςμικϊν Φυκμίςεων και Εποπτείασ Αγοράσ Υροϊόντων και
Ωπθρεςιϊν ςτο διακινθτι μελιοφ του αρικμοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ. Θ
επιβεβαίωςθ φυλάςςεται από τουσ διακινθτζσ για δφο ζτθ (τρζχον και επόμενο)
και επιδεικνφεται ςτουσ ελεγκτζσ εφόςον ηθτθκεί. Σι διακινθτζσ μελιοφ ωσ
ανωτζρω υποχρεοφνται να τθροφν βιβλίο, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, ςτο
οποίο να καταχωροφνται οι ειςαγωγζσ (αγορζσ) και οι εξαγωγζσ (πωλιςεισ)
μελιοφ κατά είδοσ ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν,
ποςότθτα, αξία και χϊρα/ χϊρεσ προζλευςθσ, όπου ζγινε θ ςυγκομιδι του
μελιοφ ι θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ του παραςτατικοφ παραλαβισ, προκειμζνου για
μζλι που προζρχεται από άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. Απαλλάςςονται από τθν
τιρθςθ τζτοιου βιβλίου οι επιχειριςεισ οι οποίεσ μποροφν να αναςφρουν τα
παραπάνω ςτοιχεία από το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ ι από οποιοδιποτε
πρόγραμμα εμπορικισ καταχϊριςθσ / διαχείριςθσ ςτοιχείων εφαρμόηουν.
3. Σι διακινθτζσ μελιοφ υποχρεοφνται να παρζχουν άμεςα ςτουσ ελεγκτζσ, εφόςον
ηθτθκεί, τα προβλεπόμενα από τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου ςτοιχεία
καταχϊρθςθσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα παραςτατικά.
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4.

Χτουσ παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται κατά
περίπτωςθ οι ακόλουκεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ:
Α. Υρόςτιμο δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ (10.000€) για μθ υποβολι των
γνωςτοποιιςεων παραλαβισ μελιοφ που προβλζπονται από τθν παράγραφο
1 του παρόντοσ άρκρου.
Β. Υρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€), ανά διαπιςτοφμενθ παράβαςθ, για
ελλιπι, πλθμμελι ι ελλιπι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων που προβλζπονται
από τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου.
Γ. Υρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€), ανά διαπιςτοφμενθ παράβαςθ, για
παραπλανθτικι διλωςθ τθσ χϊρασ ςυγκομιδισ μελιοφ.
Δ. Υρόςτιμο δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ (10.000€) για μθ τιρθςθ των διατάξεων
τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου.

ENOTHTA 3 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 34 Διακριτό τοποθϋτηςη γϊλακτοσ και ενδεύξεισ επύ ςυςκευαςύασ
τυποποιημϋνου γϊλακτοσ
1.
2.

3.

Για τα πάςθσ φφςεωσ πωλοφμενα γάλατα, οι λιανοπωλθτζσ υποχρεοφνται να
τοποκετοφν κάκε επί μζρουσ κατθγορία αυτϊν ςε ευδιάκριτα ξεχωριςτά ςθμεία.
Για τθν επιςιμανςθ του τυποποιθμζνου γάλακτοσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
άρκρου 10 τθσ παροφςθσ και οι διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 12 του από
2/16-5-1959 β.δ., όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 τθσ υποπαραγράφου Α.3
του ν. 4336/15 όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, ιτοι:
α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 35 Επιςόμανςη τυροκομικών προώόντων και τόρηςη πινακύδων
1.

2.

Για τθν επιςιμανςθ των τυροκομικϊν προϊόντων, εφαρμόηεται ο Ξανονιςμόσ ΕΕ
1169/11 και το άρκρο 83 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν (Ψυροκομικά
Υροϊόντα), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Σι λιανοπωλθτζσ τυροκομικϊν προϊόντων ζχουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ
πινακίδων όπωσ προβλζπονται ςτο Ξεφάλαιο 1 – Ψιρθςθ Υινακίδων ςε
ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 83 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν
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3.
4.

(Ψυροκομικά Υροϊόντα) όπωσ ιςχφει για τθν τιρθςθ των πινακίδων αυτϊν και
των ενδείξεων που απαιτοφνται.
Σι λιανοπωλθτζσ λευκϊν τυριϊν άλμθσ, υποχρεοφνται να αναγράφουν ςτο
περιτφλιγμα το είδοσ του τυριοφ (π.χ. άΕΨΑ ΥΣΥ ι τελεμζσ ι λευκό τυρί άλμθσ).
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ των άρκρων 1 και 2 και ειδικότερα
για τθν παράγραφο 3 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€)
ανά είδοσ τυριοφ.

Ωρθρο 36 Προώποθϋςεισ παραςκευόσ και διϊθεςησ τησ παραδοςιακόσ
γιαούρτησ
1. Για τθν παραςκευι γιαοφρτθσ, εφαρμόηεται το άρκρο 82 «Γιαοφρτι» του Ξϊδικα
Ψροφίμων και Υοτϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Επιτρζπεται θ παραςκευι παραδοςιακισ γιαοφρτθσ ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 82 του Ξϊδικα Ψροφίμων και
Υοτϊν και διατάξεισ του Ξανονιςμοφ ΕΕ 1169/2011.
3. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (€500) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(€3.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ωρθρο 37 Σόρηςη βιβλύου αποθόκησ
1.

2.

3.

Τλεσ οι επιχειριςεισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων, υποχρεοφνται ςε
τιρθςθ βιβλίου αποκικθσ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ εγχϊριου ι ειςαγόμενου
γάλακτοσ που αγοράηουν. Ψο Βιβλίο Αποκικθσ κα παραμζνει ςτθν επιχείρθςθ και
κα καταχωροφνται ςε αυτό ςε κακθμερινι βάςθ τα παρακάτω ςτοιχεία:
Α. Υαραςτατικό κτιςθσ, αγοράσ ι ειςαγωγισ – Σνοματεπϊνυμο και διεφκυνςθ
προμθκευτι.
Β. Αγοραςκείςεσ ι ειςαχκείςεσ ποςότθτεσ γάλακτοσ κατά είδοσ (πχ νωπό ι
κατεψυγμζνο γάλα αγελάδοσ / γάλα ςκόνθ).
Ειδικά για τα είδθ γάλακτοσ ςε ςκόνθ ςτο τζλοσ κάκε μινα κα αναγράφονται ςε
ξεχωριςτι ςτιλθ οι ποςότθτεσ γάλακτοσ ςε ςκόνθ που χρθςιμοποιικθκαν για
τθν παραγωγι προϊόντων ανά είδοσ κατά τον μινα αυτό.
Χε άλλθ ςτιλθ κα αναγράφεται θ ςυνολικι ποςότθτα κατά είδοσ των προϊόντων
που παραςκευάςτθκαν από τθν χρθςιμοποίθςθ γάλακτοσ ςε ςκόνθ.
Τλεσ οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίου αποκικθσ, ςε
αρικμθμζνθ χειρόγραφθ μορφι, θ οποία πριν χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να ζχει
κεωρθκεί από τθν Ωπθρεςία Εμπορίου τθσ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία υπάγεται θ
ζδρα τουσ, ι ςε θλεκτρονικι μορφι όταν αυτό προκφπτει από τθν νομικι φφςθ
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4.

5.

τθσ ελεγχκείςασ επιχείρθςθσ. Ψο βιβλίο αυτό κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν
επιχείρθςθ και να παραδίδεται προσ ζλεγχο ςτα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Σι επιχειριςεισ όπου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ωπ. Σικονομικϊν
υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίων και λοιπϊν ςτοιχείων (π.χ. τιμολογίων
αγοράσ γάλακτοσ, δελτίων ποςοτικισ παραλαβισ γάλακτοσ κατά παραγωγό,
δελτίων αποςτολισ κ.τ.λ.) από τα οποία προκφπτουν τα παραπάνω ςτοιχεία, δεν
ζχουν υποχρζωςθ τθσ τιρθςθσ του Βιβλίου Αποκικθσ που ορίηεται ςτο παρόν
άρκρο.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ τιρθςθ του βιβλίου αποκικθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Β. Για ελλιπι τιρθςθ του βιβλίου αποκικθσ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).

ENOTHTA 4 - ΑΡΣΟ & ΑΡΣΟΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ
Ωρθρο 38 Διϊθεςη προώόντων αρτοποιύασ
1.

2.

3.

4.

Για τθ διάκεςθ των προϊόντων αρτοποιίασ, εφαρμόηεται θ κείμενθ εκνικι
(Ρ.3526/2007) και ενωςιακι νομοκεςία (Ξαν. ΕΕ. 1169/2011), όπωσ κάκε φορά
ιςχφουν.
Σ φρζςκοσ άρτοσ και τα πάςθσ φφςεωσ αρτοςκευάςματα και
αρτοπαραςκευάςματα που πωλοφνται ςτα αρτοποιεία, παραδίδονται ςτον
καταναλωτι μζςα ςε ςυςκευαςία που πλθροί τισ απαιτιςεισ του Ξϊδικα
Ψροφίμων και Υοτϊν.
Χτον άρτο και τα αρτοπαραςκευάςματα που διατίκενται, ανεξάρτθτα από το
ςχιμα και τθ μορφι τουσ, αναγράφεται με ευκρίνεια θ τιμι τουσ ανά κιλό. Ψα
προϊόντα του προθγοφμενου εδαφίου που πωλοφνται ανά τεμάχιο
προηυγίηονται και αναγράφεται εμφανϊσ το βάροσ και θ τιμι ανά τεμάχιο.
Εφόςον ηθτθκεί από τον καταναλωτι, τα προϊόντα ηυγίηονται εκ νζου ενϊπιον
του. Τλεσ οι επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ άρτου και αρτοπαραςκευαςμάτων
οφείλουν να υπάρχει ανθρτθμζνθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο του
καταςτιματοσ ςτθν οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: «Ψο
κατάςτθμα υποχρεοφται να ηυγίηει τον άρτο και τα αρτοπαραςκευάςματα
ενϊπιον του καταναλωτι, εφόςον ηθτθκεί από τον καταναλωτι».
Ψα πάςθσ φφςεωσ προςυςκευαςμζνα προϊόντα αρτοποιίασ, φζρουν ςτο
εξωτερικό μζροσ, ζντυπεσ και κακαρογραμμζνεσ, τισ εξισ ενδείξεισ:
α) Ψθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ παραςκευισ των
πωλοφμενων ειδϊν,
β) Ψθν ονομαςία πϊλθςθσ και το είδοσ του άρτου,
i) Ψθν ζνδειξθ «κατεψυγμζνο», εφόςον το αρχικό προϊόν είναι κατεψυγμζνο.
ii) Ψθν ζνδειξθ «διατθρθμζνο από κατεψυγμζνθ ι με άλλθ μζκοδο
ςυντθρθμζνθ ηφμθ.
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iii) Ψθν ζνδειξθ «μερικϊσ ψθμζνο - να ψθκεί πριν τθν βρϊςθ του» εφόςον
πρόκειται για προϊόν που παραςκευάηεται από μθ ολοκλθρωμζνθ ζψθςθ
ηφμθσ.
iv) Θ ζνδειξθ «ψθμζνο, εξ ολοκλιρου παραςκευαςκζν από μερικϊσ ψθμζνο
/κατεψυγμζνο άρτο» εφόςον το αρχικό προϊόν είναι μερικϊσ ψθμζνο/
κατεψυγμζνο.
γ) Ψο κακαρό βάροσ, θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και θ τελικι
θμερομθνία ανάλωςθσ (ενδεικτικά ανάλωςθ ζωσ …) των πωλοφμενων ειδϊν,
δ) Ψον κατάλογο των ςυςτατικϊν,
ε) Ψυχόν ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ/ι ςυνκικεσ χριςθσ
ςτ) Ψθ διατροφικι διλωςθ
η) και τον προςδιοριςμό τθσ παρτίδασ, εφόςον αυτό απαιτείται
5. Ψα προϊόντα αρτοποιίασ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, όταν
διατίκενται χφδθν από καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, τοποκετοφνται ςε
χϊρουσ που διαχωρίηονται από τουσ χϊρουσ ζψθςισ τουσ και από τουσ χϊρουσ
πϊλθςθσ του φρζςκου άρτου.
6. Ψα καταςτιματα παραςκευισ και διάκεςθσ των προϊόντων τθσ παραγράφου 1,
μποροφν να παραςκευάηουν και να διακζτουν ςε διερχόμενουσ ι κακιμενουσ
πελάτεσ και πρόχειρα γεφματα που ζχουν ωσ βάςθ τα προϊόντα αρτοποιίασ, με
τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των ειδικότερων υγειονομικϊν και λοιπϊν
ςχετικϊν διατάξεων για τθ δραςτθριότθτα αυτι.
7. Για τθ μεταφορά προϊόντων αρτοποιίασ εφαρμογι ζχει το άρκρο 15 του
Ρ.3526/2007, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παραβάςεισ των παραγράφων 2 ζωσ 6 επιβάλλονται:
α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (€500) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(€3.000) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Χτουσ παραβάτεσ των παραγράφων 7 και επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο
χιλίων ευρϊ (€500) ανά παράβαςθ.

ENOTHTA 5 - ΠΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 39 Πτηνοτροφικϊ προώόντα
1.

Για τθν εμπορία και διακίνθςθ των πτθνοτροφικϊν προϊόντων εφαρμόηεται το
κανονιςτικό νομικό πλαίςιο όπωσ κάκε φορά ιςχφει των κάτωκι Εφαρμοςτικϊν
Ευρωπαϊκϊν Ξανονιςμϊν τθσ Επιτροπισ που ζπονται του Ξανονιςμοφ (ΕΞ)
1234/2007 του Χυμβουλίου.
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2.

· (ΕΞ) 543/2008 τθσ επιτροπισ τθσ 16θσ Λουνίου 2008 για τον κακοριςμό
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΞ) 1234/2007 ςχετικά με
τουσ κανόνεσ εμπορίασ για το κρζασ των πουλερικϊν.
· (ΕΞ) 589/2008 τθσ επιτροπισ τθσ 23θσ Λουνίου 2008 για τον κακοριςμό
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΞ) 1234/2007 ςχετικά με
τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ των αυγϊν.
· (ΕΞ) 617/2008 τθσ επιτροπισ τθσ 27θσ Λουνίου 2008 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν
κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΞ) 1234/2007 ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ εμπορίασ των αυγϊν προσ επϊαςθ και των νεοςςϊν
πουλερικϊν ορνικϊνοσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά παράβαςθ.

ENOTHTA 6 - ΟΠΨΡΟΛΑΦΑΝΙΚΑ
Ωρθρο 40 Διακύνηςη και εμπορύα νωπών οπωρολαχανικών
1. Θ εμπορία και διακίνθςθ νωπϊν οπωρολαχανικϊν διζπεται από τισ
προδιαγραφζσ εμπορίασ που προβλζπονται ςτο μζροσ Α του παραρτιματοσ Λ του
Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 543/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Λουνίου 2011 (ΕΕ L 157
τθσ 15.6.2011, ς. 1), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Εξαιρζςεισ και παρεκκλίςεισ
από τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ επιτρζπονται ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηονται
ςτο άρκρο 4 του παραπάνω Ξανονιςμοφ.
2. Ξατά τθν εμπορία και διακίνθςθ νωπϊν οπωρολαχανικϊν, τοποκετοφνται επί
των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν (ςάκοι, κιβϊτια, τελάρα, κλοφβεσ κλπ.), κακϊσ και
επί όλων των εκδιδόμενων παραςτατικϊν, οι ενδείξεισ επιςιμανςθσ που
προβλζπονται από τον Ξανονιςμό 543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ειδικά για τα εγχϊρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόποσ
παραγωγισ και για τα είδθ «πατάτεσ», «ντομάτεσ», αναγράφεται υποχρεωτικά
και θ ποικιλία.
3. Για τα νωπά οπωρολαχανικά που διακινοφνται με μεταφορικό μζςο ςε μεγάλουσ
περιζκτεσ, οι ενδείξεισ τθσ παρ. 2 αναγράφονται ςτο ζγγραφο που ςυνοδεφει το
εμπόρευμα ι ςε δελτίο το οποίο τοποκετείται ευκρινϊσ ςτο εςωτερικό του
μεταφορικοφ μζςου.
4. Χτα εκδιδόμενα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ νωπϊν οπωρολαχανικϊν
μζχρι το ςτάδιο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ, ςυμπλθρϊνεται, πζραν των άλλων
πεδίων που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και ο Αρικμόσ Πθτρϊου
Εμπόρων Ρωπϊν Σπωρολαχανικϊν (ΠΕΡΣ) του εκδότθ του παραςτατικοφ,
εφόςον υποχρεοφται να διακζτει αρικμό ΠΕΡΣ.
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5.

6.

ίσ τελικόσ ςυςκευαςτισ – τυποποιθτισ νωπϊν οπωρολαχανικϊν ορίηεται ο
ςυςκευαςτισ του οποίου θ ςυςκευαςία φκάνει ωσ ζχει ςτο ςτάδιο τθσ λιανικισ
πϊλθςθσ.
Ειδικά για τα προϊόντα του κατωτζρω πίνακα (Α):
ΡΚΝΑΚΑΣ (Α)
(α). Πιλα
(β). Εςπεριδοειδι
(γ). Ακτινίδια
(δ). Παροφλια, κατςαρά αντίδια και πλατφφυλλα αντίδια
(ε). Φοδάκινα και Ρεκταρίνια
(ςτ). Αχλάδια
(η). άράουλεσ
(θ). Γλυκζσ πιπεριζσ
(κ). Επιτραπζηια ςταφφλια
(ι). Ψομάτεσ
(ια). Υατάτεσ
(ιβ). Ξρεμμφδια
Α. Τταν τελικόσ ςυςκευαςτισ εγχϊριων νωπϊν οπωρολαχανικϊν είναι ο ίδιοσ ο
παραγωγόσ, υποχρεοφται να αναγράφει επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν ι
ςε ετικζτεσ, πζραν των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο
2, και τον Αρικμό Πθτρϊου Εμπόρων Ρωπϊν Σπωρολαχανικϊν (ΠΕΡΣ) και
τον αρικμό παρτίδασ παραγωγισ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7.
Β. Τταν τελικόσ ςυςκευαςτισ εγχϊριων νωπϊν οπωρολαχανικϊν είναι το
ςυςκευαςτιριο – ζμποροσ, υποχρεοφται να αναγράφει επί των εμπορικϊν
ςυςκευαςιϊν ι ςε ετικζτεσ, πζραν των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται
ςτθν παράγραφο 2, και τον Αρικμό Πθτρϊου Εμπόρων Ρωπϊν
Σπωρολαχανικϊν (ΠΕΡΣ) του ςυςκευαςτθρίου και τον αρικμό παρτίδασ
παραγωγισ όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7. Χε περίπτωςθ που θ
ςυςκευαςία αφορά προϊόντα ενόσ και μόνο παραγωγοφ, αναγράφεται και το
ονοματεπϊνυμο και ο Αρικμόσ Πθτρϊου Εμπόρων Ρωπϊν Σπωρολαχανικϊν
(ΠΕΡΣ) του παραγωγοφ, εφόςον υποχρεοφται να διακζτει, άλλωσ
αναγράφεται ο Αρικμόσ του άορολογικοφ του Πθτρϊου (Α.ά.Π.).
Γ. Τταν ο ζμποροσ προμθκεφεται από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι ειςάγει από Ψρίτεσ έϊρεσ
νωπά οπωροκθπευτικά, υποχρεοφται να αναγράφει επί των εμπορικϊν
ςυςκευαςιϊν ι ςε ετικζτεσ, πζραν των άλλων ενδείξεων που προβλζπονται
ςτθν παράγραφο 2, και τον δικό του Αρικμό Πθτρϊου Εμπόρων Ρωπϊν
Σπωρολαχανικϊν (ΠΕΡΣ) και τον αρικμό παρτίδασ ειςαγωγισ όπωσ αυτόσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 8.
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Δ. Σ αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ - ειςαγωγισ αναγράφεται υποχρεωτικά ςε
όλα τα εκδιδόμενα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν.
7. Υροκειμζνου για εγχϊρια νωπά οπωρολαχανικά του Υίνακα (Α) ο αρικμόσ
παρτίδασ παραγωγισ αποτελείται:
Α. Για τον παραγωγό - τελικό ςυςκευαςτι από τον αφξοντα αρικμό εγγραφισ ςτο
Βιβλίο Λχνθλαςιμότθτασ τθσ παρ. 11 και τθν θμερομθνία ςυςκευαςίασ
(θθ/μμ/εε).
Β. Για τον τελικό ςυςκευαςτι – ζμπορο, όταν θ ςυςκευαςία αφορά παραλαβζσ
από περιςςότερουσ του ενόσ παραγωγοφσ, από τον αρικμό του παραςτατικοφ
διακίνθςθσ του ςυςκευαςτθρίου προσ τρίτουσ και τθν θμερομθνία
ςυςκευαςίασ (θθ/μμ/εε).
Γ. Για τον τελικό ςυςκευαςτι – ζμπορο, όταν θ ςυςκευαςία αφορά παραλαβι
από ζναν και μόνο παραγωγό, από τον αρικμό του παραςτατικοφ διακίνθςθσ
του παραγωγοφ, τον αφξοντα αρικμό εγγραφισ ςτο Βιβλίο Λχνθλαςιμότθτασ
και τθν θμερομθνία ςυςκευαςίασ (θθ/μμ/εε).
8. Υροκειμζνου για προερχόμενα από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ι ειςαγόμενα από Ψρίτεσ
έϊρεσ νωπά οπωρολαχανικά του Υίνακα (Α), ο αρικμόσ παρτίδασ ειςαγωγισ
αποτελείται από τον αρικμό του παραςτατικοφ παραλαβισ του μεταφορζα,
όπωσ αυτό προβλζπεται κάκε φορά από τισ διατάξεισ του Ωπ. Σικονομικϊν, τον
αφξοντα αρικμό εγγραφισ ςτο Βιβλίο Λχνθλαςιμότθτασ και τθν θμερομθνία
παραλαβισ (θθ/μμ/εε).
9. Απαγορεφεται για οποιοδιποτε λόγο θ αφαίρεςθ ι θ καταςτροφι των
παραπάνω πινακίδων - ετικετϊν κακϊσ και θ αλλοίωςθ των αναγραφομζνων επί
αυτϊν ενδείξεων.
10. Χτισ ςυςκευαςίεσ πατάτασ επιτρζπεται θ φπαρξθ ξζνων υλϊν (χϊμα κλπ.) μζχρι
ποςοςτό 1,5% ςτο κακαρό βάροσ τουσ.
11. ΒΛΒΟΛΣ ΛέΡΘΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ
Α. Ψο ΒΛΒΟΛΣ ΛέΡΘΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ νωπϊν οπωρολαχανικϊν, τθρείται είτε
χειρόγραφα είτε μθχανογραφθμζνα, για τα προϊόντα του ΥΛΡΑΞΑ (Α) τθσ παρ.
6 και κεωρείται από τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ τθσ
ζδρασ του εκάςτοτε υπόχρεου τιρθςισ του.
Ωπόχρεοι τιρθςθσ του ΒΛΒΟΛΣΩ ΛέΡΘΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ είναι οι εκάςτοτε υπόχρεοι
αναγραφισ του αρικμοφ παρτίδασ παραγωγισ – ειςαγωγισ για τα προϊόντα
του ΥΛΡΑΞΑ (Α) τθσ παρ. 6.
Β. Ψο ΒΛΒΟΛΣ ΛέΡΘΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ εγχϊριων νωπϊν οπωρολαχανικϊν
διαγραμμίηεται υποχρεωτικά με τισ κατωτζρω ςτιλεσ, ςε κάκε μία εκ των
οποίων γίνεται και θ ανάλογθ εγγραφι, ωσ εξισ:
 Χτθν πρϊτθ ςτιλθ, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΦΑάΘΧ», αναγράφεται, κατά ςειρά
εγγραφϊν για κάκε παρτίδα χωριςτά, ο αφξων αρικμόσ εγγραφισ, ο
οποίοσ αναρικμείται εξαρχισ τθν 1θ Λανουαρίου κάκε ζτουσ.
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 Χτθ δεφτερθ ςτιλθ, με τίτλο «ΧΨΣΛέΕΛΑ ΥΑΦΑΓίΓΣΩ», αναγράφονται το
ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία και ο Αρικμόσ Πθτρϊου Εμπόρων Ρωπϊν
Σπωρολαχανικϊν (ΠΕΡΣ) του παραγωγοφ και ο αρικμόσ και θ θμερομθνία
του παραςτατικοφ διακίνθςθσ. Εάν ο παραγωγόσ δεν υποχρεοφται να
διακζτει Αρικμό Πθτρϊου Εμπόρων Ρωπϊν Σπωρολαχανικϊν (ΠΕΡΣ),
αναγράφεται ο Αρικμόσ του άορολογικοφ του Πθτρϊου (Α.ά.Π.).
 Χτθν τρίτθ ςτιλθ, με τίτλο «έίΦΑ ΞΑΨΑΓίΓΘΧ – ΨΣΥΣΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ»,
αναγράφονται υποχρεωτικά θ χϊρα καταγωγισ του προϊόντοσ, κακϊσ και
ο διμοσ και το τοπωνφμιο, εφόςον υπάρχει, παραγωγισ του προϊόντοσ, για
κάκε παραλαβι – παρτίδα χωριςτά.
 Χτθν τζταρτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΕΛΔΣΧ – ΥΣΛΞΛΟΛΑ – ΥΣΛΣΨΛΞΘ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ»,
αναγράφονται το είδοσ, θ ποικιλία και θ ποιοτικι κατθγορία, για κάκε
είδοσ - παραλαβι - παρτίδα χωριςτά, όπου οι ενδείξεισ αυτζσ
προβλζπονται. Ειδικά για το είδοσ «πατάτεσ», θ ποικιλία αναγράφεται
υποχρεωτικά.
 Χτθν πζμπτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΠΛΞΨΣ ΒΑΦΣΧ ΥΑΦΑΟΘάΚΕΡΨΣΧ
ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ - ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΦΑΟΘάΚΕΡΨίΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛίΡ», αναγράφεται
το μικτό βάροσ του παραλθφκζντοσ προϊόντοσ και εφόςον αυτό είναι
ςυςκευαςμζνο, ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν ανά μζςο/τφπο ςυςκευαςίασ,
όπωσ προκφπτουν από το ςχετικό παραςτατικό διακίνθςθσ, για κάκε
παραλαβι - παρτίδα χωριςτά.
 Χτθν ζκτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΒΑΦΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΚΕΡΨΣΧ ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛίΡ», αναγράφονται το μικτό βάροσ του
ςυςκευαςκζντοσ ι αναςυςκευαςκζντοσ προϊόντοσ, κακϊσ και ο αρικμόσ
των παραχκζντων ςυςκευαςιϊν. Θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον το
προϊόν ςυςκευάηεται για πρϊτθ φορά ι αναςυςκευάηεται με ςκοπό τθν
περαιτζρω διάκεςθ.
 Χτθν ζβδομθ ςτιλθ, με τίτλο «ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΦΨΛΔΑΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ»,
αναγράφεται ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ όπωσ ορίηεται ςτθν
παράγραφο 7.

Τπόδειγμα τήρησης ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΔΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Eγγραφισ

ΡΑΑΓΩΓΟΣ
1.

Στοιχεία
Ραραγωγοφ

O ίδιοσ

Χϊρα
Καταγωγισ
–
Τόποσ
παραγωγισ

-Είδοσ
-Ροικιλία
-Ροιοτικι
κατθγορία

Ηαγορά Βόλου

Πιλα Χτάρκιν
ΕΨΦΑ

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
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Μικτό βάροσ
παραλθφκζντοσ
προϊόντοσ
–
Αρικμόσ
παραλθφκζντων
ςυςκευαςιϊν

Βάροσ
ςυςκευαςκζντοσ
προϊόντοσ
–
αρικμόσ
ςυςκευαςιϊν

1000 κιλά –

980 κιλά –

50 κλοφβεσ

98 τελάρα

Αρικμόσ
παρτίδασ
παραγωγισ
(GR-Α/Α
εγγραφισ –
θμερομθνία )

GR15234/1/0304-2011

03/04/2011
Σ ίδιοσ

2.

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
3. ………………….. Σ ίδιοσ

Ηαγορά Βόλου

Ψρίπολθ
Αρκαδίασ

Αχλάδια
Ξρυςτάλλια
ΕΨΦΑ

800 κιλά

780 κιλά –

– 40 κλοφβεσ

78 τελάρα

Υατάτεσ
Πορφόνα

1.500 κιλά

1.440 κιλά –

– 100 κλοφβεσ

48 ςακιά των 30
κιλϊν

1000 κιλά –

980 κιλά –

50 κλοφβεσ

98 τελάρα

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
/ΕΜΡΟΟΣ
1.

Χακάσ
Δθμιτριοσ

Ξατερίνθ
Υιερίασ

2.

3.

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
Πόςχοσ
Ρικόλαοσ
Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011
Πόςχοσ
Ρικόλαοσ

Φοδάκινα
Οευκόςαρκα –
ΕΨΦΑ

Βζροια Θμακίασ Πιλα Χτάρκιν – 800 κιλά
ΕΨΦΑ

Ψρίπολθ
Αρκαδίασ

Υατάτεσ
Πορφόνα

Δελτίο
αποςτολισ
υπ’αρικμ…
03/04/2011

780 κιλά –

– 40 κλοφβεσ

78 τελάρα

1.500 κιλά

1.440 κιλά –

– 100 κλοφβεσ

48 ςακιά των 30
κιλϊν

GR20754/2/0304-2011

GR20754/3/0304-2011

GR32415/1/0304-2011

GR15254/2/0304-2011

GR15255/3/0304-2011

Γ. Ψο ΒΛΒΟΛΣ ΛέΡΘΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ νωπϊν οπωρολαχανικϊν προερχόμενων από
χϊρεσ τθσ ΕΕ ι ειςαγόμενων από Ψρίτεσ έϊρεσ, διαγραμμίηεται υποχρεωτικά
με τισ κατωτζρω ςτιλεσ, ςε κάκε μία εκ των οποίων γίνεται και θ ανάλογθ
εγγραφι, ιτοι:
 Χτθν πρϊτθ ςτιλθ, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΦΑάΘΧ», αναγράφεται κατά ςειρά
εγγραφϊν, για κάκε παρτίδα χωριςτά, ο αφξων αρικμόσ εγγραφισ ο
οποίοσ αναρικμείται εξαρχισ κάκε θμζρα.
 Χτθ δεφτερθ ςτιλθ, με τίτλο «έίΦΑ ΞΑΨΑΓίΓΘΧ – ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘΧ»,
αναγράφεται θ χϊρα καταγωγισ και ο προμθκευτισ, για κάκε παρτίδα
παραλαβισ χωριςτά.
 Χτθν τρίτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΕΛΔΣΧ – ΥΣΛΞΛΟΛΑ - ΥΣΛΣΨΛΞΘ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ»,
αναγράφεται το είδοσ, θ ποικιλία και θ ποιοτικι κατθγορία για κάκε
παρτίδα παραλαβισ χωριςτά, όπου οι ενδείξεισ αυτζσ προβλζπονται.
Ειδικά για το είδοσ πατάτεσ, θ ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.
 Χτθν τζταρτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΠΛΞΨΣ ΒΑΦΣΧ ΥΑΦΑΟΘάΚΕΡΨΣΧ
ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ – ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΦΑΟΘάΚΕΡΨίΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛίΡ», αναγράφεται
το μικτό βάροσ του παραλθφκζντοσ προϊόντοσ και εφόςον αυτό είναι
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ςυςκευαςμζνο, ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν ανά μζςο/τφπο
ςυςκευαςίασ, όπωσ προκφπτουν από το ςχετικό παραςτατικό διακίνθςθσ,
για κάκε παραλαβι -παρτίδα χωριςτά.
 Χτθν πζμπτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΒΑΦΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΚΕΡΨΣΧ ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛίΡ», αναγράφεται το μικτό βάροσ του
ςυςκευαςκζντοσ ι αναςυςκευαςκζντοσ προϊόντοσ, κακϊσ και ο αρικμόσ
των παραχκζντων ςυςκευαςιϊν. Θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται, εφόςον το
προϊόν ςυςκευάηεται για πρϊτθ φορά ι αναςυςκευάηεται με ςκοπό τθν
περαιτζρω διάκεςθ.
 Χτθν ζκτθ ςτιλθ, με τίτλο «ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΦΨΛΔΑΧ ΕΛΧΑΓίΓΘΧ», αναγράφεται
ο αρικμόσ παρτίδασ ειςαγωγισ όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 8.
Τπόδειγμα τήρησης ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΔΙΑΓΟΜΔΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Eγγραφισ

Χϊρα
Καταγωγισ
Ρρομθκευτισ

Είδοσ
–Ροικιλία
–Ροιοτικι
κατθγορία

Μικτό βάροσ
παραλθφκζντοσ
προϊόντοσ
–
Αρικμόσ
παραλθφκζντων
ςυςκευαςιϊν
1000 κιλά –

Βάροσ
ςυςκευαςκζντοσ
προϊόντοσ
–
αρικμόσ
ςυςκευαςιϊν
980 κιλά –

GR1200/ 1/ 31-03-2011

GR1200/ 2 /31-03-2011

1.

Γαλλία

Φοδάκινα
Οευκόςαρκα –
ΕTΦA

2.

Λταλία

Πιλα

50 κλοφβεσ
800 κιλά

98 τελάρα
780 κιλά –

Χτάρκιν –

– 40 κλοφβεσ

78 τελάρα

Aρικμόσ
Ραρτίδασ
ειςαγωγισ

ΑΑ

12. Ψθν ευκφνθ για τισ ενδείξεισ επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν που απαιτοφνται
από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, φζρει ο τελικόσ ςυςκευαςτισ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν, κακϊσ και οποιοςδιποτε μετζχει ςτθν αλυςίδα διανομισ μζχρι
τον τελικό καταναλωτι.
Ψθν ευκφνθ για τισ ενδείξεισ επί των παραςτατικϊν διακίνθςθσ και εμπορίασ
νωπϊν οπωρολαχανικϊν που απαιτοφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ
άρκρου, φζρει ο εκδότθσ αυτϊν.
13. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ φπαρξθ των προβλεπομζνων ενδείξεων επί των εμπορικϊν
ςυςκευαςιϊν των νωπϊν οπωρολαχανικϊν του Υίνακα Α, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) και για τα λοιπά πλθν του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά δφο
χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
Β. Για ελλιπείσ ενδείξεισ επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν των νωπϊν
οπωρολαχανικϊν του Υίνακα Α, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) και για τα λοιπά
πλθν του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ επί των εμπορικϊν ςυςκευαςιϊν
των νωπϊν οπωρολαχανικϊν του Υίνακα Α τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) και
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των λοιπϊν πλθν του πίνακα Α νωπϊν οπωρολαχανικϊν, δφο χιλιάδεσ ευρϊ
(2.000€).
Δ. Για μθ τιρθςθ βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ για τα προϊόντα του πίνακα (Α), τρεισ
χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Ε. Για ελλιπι τιρθςθ του βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ για τα προϊόντα του πίνακα
(Α), δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
ΧΨ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι τιρθςθ του βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ για τα
προϊόντα του πίνακα (Α), τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Ωρθρο 41 Ειδικότερεσ διατϊξεισ
οπωρολαχανικών
1.

2.

3.

κατϊ

τη

διϊθεςη

των

νωπών

Πε τθν επιφφλαξθ των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεφεται απολφτωσ
θ ανάμειξθ διαφορετικϊν ειδϊν κακϊσ και διαφορετικϊν ποικιλιϊν ι
διαφορετικϊν ποιοτιτων του ίδιου είδουσ ςε κάκε ςτάδιο χονδρικισ και ςτθ
λιανικι πϊλθςθ όλων των νωπϊν οπωρολαχανικϊν. Είναι ανεκτι θ απόκλιςθ ζωσ
ποςοςτό 10% ςε προϊόντα που πωλοφνται αποκλειςτικά ςτισ προκικεσ ςθμείων
λιανικισ πϊλθςθσ και δεν είναι ςε κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ.
Επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτθν αγορά ςυςκευαςιϊν κακαροφ βάρουσ 5 κιλϊν ι
μικρότερου που περιζχουν μείγματα διαφορετικϊν ειδϊν οπωρολαχανικϊν, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι:
Α. Ψα προϊόντα είναι τθσ ίδιασ ποιότθτασ,
Β. Ξάκε προϊόν είναι ςφμφωνο προσ τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ του
είδουσ ι, εάν δεν υπάρχουν ειδικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ για ζνα
ςυγκεκριμζνο είδοσ, με τισ γενικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτον Ξανονιςμό 543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
Γ. Χτθ ςυςκευαςία αναγράφονται οι ενδείξεισ που προβλζπονται από τον
Ξανονιςμό 543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και, ειδικά για τα
προϊόντα του πίνακα (Α), ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ του
κακενόσ από αυτά.
Εάν τα οπωρολαχανικά που περιζχονται ςε ζνα μείγμα είναι καταγωγισ
περιςςοτζρων του ενόσ κρατϊν μελϊν ι τρίτων χωρϊν, οι πλιρεισ ονομαςίεσ
των χωρϊν καταγωγισ μποροφν να αντικαταςτακοφν με μία από τισ
κατωτζρω ενδείξεισ κατά περίπτωςθ:
- «μείγμα οπωροκθπευτικϊν από χϊρεσ ΕΕ»
- «μείγμα οπωροκθπευτικϊν από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ»
- «μείγμα οπωροκθπευτικϊν από χϊρεσ ΕΕ και από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ»
Υροκειμζνου για τα προϊόντα για τα οποία ιςχφουν ειδικζσ προδιαγραφζσ
εμπορίασ, επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτθν αγορά ςυςκευαςιϊν που περιζχουν
μείγματα του ίδιου είδουσ οπωρολαχανικϊν αλλά διαφορετικϊν ποικιλιϊν
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τον Ξανονιςμό
543/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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5.

Χτουσ χϊρουσ λιανικισ πϊλθςθσ των νωπϊν οπωρολαχανικϊν (ανεξάρτθτα του
αν θ πϊλθςθ τουσ γίνεται απευκείασ από τα μζςα ςυςκευαςίασ ι από πάγκουσ ι
ςε επϊνυμεσ και κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ ςτουσ χϊρουσ ζκκεςθσ προσ πϊλθςθ, για
κάκε είδοσ χωριςτά, τοποκετείται ι αναρτάται πινακίδα πϊλθςθσ ςε εμφανζσ
ςθμείο ορατι από τον καταναλωτι, ςτθν οποία με ευανάγνωςτα και ευδιάκριτα
γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεισ που προβλζπονται από τον Ξανονιςμό
543/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και θ τιμι ανά μονάδα
πϊλθςθσ του προϊόντοσ. Ειδικά για τα προϊόντα του Υίνακα (Α) αναγράφεται
επιπλζον ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ όπωσ αναγράφεται επί
των αντίςτοιχων ςυςκευαςιϊν και παραςτατικϊν. Για τα εγχϊρια
οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόποσ παραγωγισ και για τα
είδθ πατάτεσ, ντομάτεσ αναγράφεται υποχρεωτικά και θ ποικιλία. Ξατ’ εξαίρεςθ,
επιτρζπεται κατά τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι θ πϊλθςθ κατόπιν
δεματοποίθςθσ (μάτςο) οριςμζνων λαχανικϊν (π.χ. μαϊντανόσ, άνικοσ, ςζλινο,
καρότα, κρεμμφδια χλωρά) ι με το τεμάχιο (π.χ. ςκόρδα, μαροφλια, αγκινάρεσ,
αγγοφρια, κ.λ.π.).
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
Β. Για παράβαςθ των παρ.2 και 3, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4:
α. Για ελλιπείσ ενδείξεισ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
β. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).

Ωρθρο 42 Παραςτατικϊ
διακύνηςησ
οπωρολαχανικών – ενδεύξεισ
1.

2.

3.

και

εμπορύασ

νωπών

Ξάκε επιτθδευματίασ (ςυςκευαςτισ, χονδρζμποροσ ι λιανοπωλθτισ) που
αγοράηει από παραγωγό ι άλλο επιτθδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει –
κατζχει όλα τα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ, που προβλζπονται από τισ
οικείεσ διατάξεισ του Ωπ. Σικονομικϊν, πριν τθν ζναρξθ των πωλιςεων και τα
επιδεικνφει ςτισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ.
Ξάκε επιτθδευματίασ (ςυςκευαςτισ, χονδρζμποροσ ι λιανοπωλθτισ) που πωλεί
νωπά οπωρολαχανικά για λογαριαςμό παραγωγοφ ι άλλου επιτθδευματία (με
προμικεια) εκδίδει, μετά το πζρασ των πωλιςεων, εκκακάριςθ ςφμφωνα τισ
οικείεσ διατάξεισ του Ωπ. Σικονομικϊν.
Χτα παραςτατικά διακίνθςθσ και εμπορίασ νωπϊν οπωρολαχανικϊν πζραν των
όςων προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ του Ωπ. Σικονομικϊν
αναγράφονται, όπου αυτζσ προβλζπονται από το εκνικό και ενωςιακό δίκαιο, και
οι κατωτζρω ενδείξεισ:
Α. Θ ποικιλία και θ ποιοτικι κατάταξθ μαηί με τθν περιγραφι του είδουσ.
Β. Ψο ονοματεπϊνυμο του παραγωγοφ για τα είδθ που δεν υπάγονται ςτον
ΥΛΡΑΞΑ Α του άρκρου 40.
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Γ. Σ τόποσ παραγωγισ για τα εγχϊρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και
θ χϊρα προζλευςθσ (χϊρα καταγωγισ) για τα ειςαγόμενα.
Δ. Σ αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ για τα προϊόντα του ΥΛΡΑΞΑ Α
του άρκρου 40 του παρόντοσ κεφαλαίου.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι :
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν διακίνθςθσ και
εμπορίασ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των ενδείξεων που απαιτοφνται επί των παραςτατικϊν
διακίνθςθσ και εμπορίασ των νωπϊν οπωρολαχανικϊν του πίνακα Α τθσ παρ.
6, δφο χιλιάδεσ (€ 2.000) ανά παραςτατικό και για τα λοιπά πλθν του πίνακα Α
νωπά οπωρολαχανικά, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι των ενδείξεων που απαιτοφνται επί
των παραςτατικϊν διακίνθςθσ και εμπορίασ, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο
τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 43 Ηρτημϋνη παραγωγό
1.

2.

3.

Επιτθδευματίεσ (ςυςκευαςτζσ, χονδρζμποροι ι λιανοπωλθτζσ) που αγοράηουν
από παραγωγοφσ νωπά οπωρολαχανικά πριν τθν ςυγκομιδι τουσ (θρτθμζνθ
παραγωγι) υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ςυμφωνθτικοφ ςτο οποίο κα
αναγράφεται θ προβλεπόμενθ παραγωγι, θ τιμι αγοράσ και θ ςυνολικι αξία
αυτισ.
Ψο παραςτατικό αγοράσ τθσ θρτθμζνθσ παραγωγισ εκδίδεται με τθν υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. Ψο εν λόγω ςυμφωνθτικό
επιςυνάπτεται ςτο παραςτατικό αγοράσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 44 Επιςόμανςη ςε ξενόγλωςςεσ ενδεύξεισ
1.

2.

Ρωπά φροφτα τυποποιθμζνα και ςυςκευαςμζνα, προκειμζνου να εξαχκοφν ςτο
εξωτερικό και τα οποία δεν εξιχκθςαν, μποροφν να διατίκενται ςτθν εςωτερικι
αγορά, ωσ ζχουν και με τισ ξενόγλωςςεσ ενδείξεισ, με τισ οποίεσ είναι
επιςθμαςμζνα υπό τθν προχπόκεςθ ότι υφίςταται πινακίδα από τθν οποία
μπορεί να ενθμερωκεί ο καταναλωτισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 45 Διαδικαςύα αποτύμηςησ ςυναλλαγών μεταξύ παραγωγών και
επιτηδευματιών
1.

Θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ ςυναλλαγισ κατά τθν πϊλθςθ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν μεταξφ παραγωγϊν και επιτθδευματιϊν (ςυςκευαςτιρια,
χονδρζμποροι) για κάκε είδοσ νωποφ οπωρολαχανικοφ γίνεται ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τυποποίθςθσ, ιδίωσ:
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Α. Είτε πριν τθ διαδικαςία τυποποίθςθσ ςτο ςφνολο τθσ πωλθκείςασ ποςότθτασ.
Β. Είτε μετά τθ διαδικαςία τυποποίθςθσ διακριτά κατά κατθγορία κατάταξθσ του
ςυνόλου τθσ πωλθκείςασ ποςότθτασ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).

ENOTHTA 7 - ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 46 Οριςμού
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ Ξεφαλαίου, ιςχφουν οι οριςμοί που κακορίηονται
κάκε φορά από τουσ Ξανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν κοινι οργάνωςθ
των αγορϊν των προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ.
Ωρθρο 47 Ενδεύξεισ επύ των πινακύδων λιανικόσ πώληςησ προώόντων
αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ
1.

Ψα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ με κωδικό ΧΣ 0301, 0302, 0303,
0304, 0305, 0306, 0307 όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν ιςχφουςα Ευρωπαϊκι και
Εκνικι Ρομοκεςία, ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι τουσ (εγχϊρια, κοινοτικά,
τρίτθσ χϊρασ), πωλοφνται ςτον τελικό καταναλωτι μόνο εφόςον φζρουν
πλθροφορίεσ για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι, οι οποίεσ αναγράφονται ςτθν
ετικζτα ι ςτθν ςιμανςθ του προϊόντοσ με ευανάγνωςτα κεφαλαία γράμματα ωσ
εξισ:
Α. Ψθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία, εφόςον το προϊόν διατίκεται
ςυςκευαςμζνο και τθν τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ (ευρϊ ανά κιλό) κατόπιν
αναγωγισ τθσ πρϊτθσ τιμισ ςτθ δεφτερθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Ειδικά για τα κατεψυγμζνα αλιεφματα με επίπαγο, ο
τρόποσ εμφάνιςθσ τθσ τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ ορίηεται κατωτζρω ςτο
άρκρο 50 τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
Β. Ψθν εμπορικι και επιςτθμονικι ονομαςία του είδουσ όπωσ ιςχφει.
Θ επιςτθμονικι ονομαςία του είδουσ, μπορεί να παρζχεται με τθν μορφι
εμπορικισ πλθροφορίασ όπωσ πινακίδα ι αφίςα.
Γ. Ψθ μζκοδο παραγωγισ τουσ ( αλιευμζνο ι αλιευμζνο ςε γλυκά νερά ι προϊόν
εκτροφισ) κατά περίπτωςθ.
Χε περίπτωςθ που προςφζρονται ςτον καταναλωτι ι ςε μονάδα μαηικισ
εςτίαςθσ:
α. Πείγμα ειδϊν που διαφζρει θ μζκοδοσ παραγωγισ:
Θ υποχρεωτικι πλθροφορία που αναγράφεται είναι θ μζκοδοσ παραγωγισ
κάκε παρτίδασ.
β. Πείγμα πανομοιότυπων ειδϊν:
Θ υποχρεωτικι πλθροφορία που αναγράφεται είναι θ περιοχι τθσ
αντιπροςωπευτικότερθσ ςε ποςότθτα παρτίδασ μαηί με τθν ζνδειξθ ότι τα
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προϊόντα προζρχονται από διαφορετικζσ περιοχζσ αλίευςθσ ι
υδατοκαλλιζργειασ.
γ. Πείγμα ειδϊν που διαφζρει θ περιοχι αλίευςθσ ι θ χϊρα
υδατοκαλλιζργειασ :
Θ υποχρεωτικι πλθροφορία που αναγράφεται είναι να αναφζρεται
τουλάχιςτον θ ηϊνθ τθσ αντιπροςωπευτικότερθσ ςε ποςότθτα παρτίδασ και
με τθν ζνδειξθ ότι το προϊόν προζρχεται από διαφορετικζσ περιοχζσ
αλίευςθ ι διαφορετικζσ χϊρεσ αντίςτοιχα και απαραίτθτα θ μζκοδοσ
παραγωγισ κάκε παρτίδασ.
Δ. Ψθν περιοχι αλίευςθσ ι εκτροφισ και τθν κατθγορία αλιευτικοφ εργαλείου
που χρθςιμοποιικθκε ςτθν περίπτωςθ προϊόντοσ αλίευςθσ, ςφμφωνα με τθν
πρϊτθ ςτιλθ του παραρτιματοσ ΛΛΛ Ξαν (ΕΕ) 1379/2013 όπωσ ιςχφει.
Ε. Αν το προϊόν ζχει προθγουμζνωσ καταψυχκεί απαιτείται θ αναγραφι τθσ
λζξθσ «αποψυχκζν» υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 48 τθσ παροφςθσ.
ΧΨ. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ, όπου απαιτείται.
α. Απαιτείται ςτα προςυςκευαςμζνα προϊόντα μεταποιθμζνα ι μθ (άρκρο 9
του Ξαν. (ΕΕ) 1169/2011.
β. Δεν απαιτείται ςτα μθ προςυςκευαςμζνα, μθ μεταποιθμζνα προϊόντα και
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν λθφκεί εκνικά μζτρα (άρκρο 44 του Ξαν.
1169/2011).
Η. Για το είδοσ τόνοσ (Thunnus thynnus – BFT) θ ςιμανςθ ι ετικζτα ζχει τισ
επιπλζον πλθροφορίεσ όςον αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι αλίευςθσ και
τθν θμερομθνία αλίευςθσ.
Θ. α. Για τα προϊόντα που αλιεφονται ςε γλυκά νερά, (ποτάμια, λίμνεσ), ωσ
περιοχι αλίευςθσ αναγράφεται θ ζνδειξθ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ
τρίτθσ χϊρασ καταγωγισ του προϊόντοσ.
β. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ, ωσ περιοχι παραγωγισ αναγράφεται
το κράτοσ μζλοσ ι θ τρίτθ χϊρα όπου το προϊόν υδατοκαλλιζργειασ ζχει
παραμείνει τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ τθσ ανάπτυξθσ του ι ζχει φτάςει
το ιμιςυ ι το περιςςότερο βάροσ του.
γ. Για τα προϊόντα οςτρακοειδϊν αναγράφεται το κράτοσ μζλοσ ι θ τρίτθ
χϊρα αν αυτά ζχουν εκτραφεί ι καλλιεργθκεί τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ.
δ. Για τα προϊόντα λιμνοκαλαςςϊν μπορεί να αναγράφεται θ ζνδειξθ
«λιμνοκάλαςςασ».
ε. Για τα προϊόντα αλιείασ, μπορεί να γίνεται εκτενζςτερθ αναφορά
προζλευςθσ μεταξφ παρενκζςεων, ςε ακριβζςτερθ ηϊνθ αλίευςθσ ι
παραγωγισ των, ωσ ςυνζχεια τθσ υποχρεωτικισ ςιμανςθσ. π.χ.
Πεςόγειοσ κάλαςςα ( Ξορινκιακόσ κόλποσ).
2. Για τα μθ προςυςκευαςμζνα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, οι
υποχρεωτικζσ πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται ςτθ λιανικι πϊλθςθ με
εμπορικι πλθροφόρθςθ όπωσ πινακίδεσ, αφίςεσ κλπ.
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3. Θ ΕΡΔΕΛΘ ΑΟΛΕΩΨΛΞΘΧ ΗίΡΘΧ FAO, εκτόσ Βορειοανατολικοφ Ατλαντικοφ,
Πεςογείου και Παφρθσ Κάλαςςασ (ονομαςία αλιευτικισ ηϊνθσ) ορίηεται ωσ
εξισ:
α/α ΖΩΝΕΣ ΑΛΚΕΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
1
Βορειοδυτικόσ Ατλαντικόσ
Ηϊνθ FAO 21
2

Ξεντροδυτικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO 31

3

Ξεντροανατολικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO 34

4

Ροτιοδυτικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO. 41

5

Ροτιοανατολικόσ Ατλαντικόσ

Ηϊνθ FAO 47

6

Λνδικόσ ίκεανόσ

Ηϊνθ FAO 51 και 57

7

Ειρθνικόσ ίκεανόσ

Ηϊνθ FAO 61, 67, 71, 77, 81 και 87

8

Ανταρκτικι

Ηϊνθ FAO 48, 58 και 88

ΕΝΔΕΚΞΗ ΑΛΚΕΥΤΚΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικοφ Ατλαντικοφ FAO 27
(υποηϊνθ ι διαίρεςθ )
ΖΩΝΗ ΑΛΚΕΥΖΣΗΣ :ΒΟΕΚΟ-ΑΝΑΤΟΛΚΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΚΚΟΣ FAO 27
ΥΡΟΖΩΝΗ-ΔΚΑΚΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΣΚΑ
Υποηώνθ I
Θάλαςςα του Barents
Υποηώνθ II
Θάλαςςα τθσ Νορβθγίασ, Spitzbergen, και Νιςοσ των
Άρκτων
Διαίρεςθ II a
Κάλαςςα τθσ Ρορβθγίασ
Διαίρεςθ II b
Spitzbergen και Ριςοσ των Άρκτων
Υποηώνθ III
Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτικι
Θάλαςςα, το Sound και θ Belt μαηί είναι επίςθσ γνωςτζσ με
το όνομα Ζώνθ Διάβαςθσ
Διαίρεςθ III a
Skagerrak και Kattegat
Διαίρεςθ III b,c
Sound και Belt Sea ι Ηϊνθ Διάβαςθσ
Διαίρεςθ III b (23)
Sound
Διαίρεςθ III c (22)
Belt Sea
Διαίρεςθ III d (24-32)
Βαλτικι Κάλαςςα
Υποηώνθ IV
Βόρεια Θάλαςςα
Διαίρεςθ IV a
Βόρειο τμιμα τθσ Βόρειασ Κάλαςςασ
Διαίρεςθ IV b
Kεντρικό τμιμα τθσ Βόρειασ Κάλαςςασ

51

Διαίρεςθ IV c
Υποηώνθ V
Διαίρεςθ V a
Διαίρεςθ V b
Υποηώνθ VI

Διαίρεςθ VI a
Διαίρεςθ VI b
Υποηώνθ VII

Διαίρεςθ VII a
Διαίρεςθ VII b
Διαίρεςθ VII c
Διαίρεςθ VII d
Διαίρεςθ VII e
Διαίρεςθ VII f

Ρότιο τμιμα τθσ Βόρειασ Κάλαςςθσ
Ιςλανδία και εδάφθ Feroes
Εδάφθ Λςλανδίασ
Εδάφθ Feroes
Rockall, Βορειοδυτικι Ακτι τθσ Σκωτίασ και Βόρεια
Ιρλανδία; θ Βορειοδυτικι Ακτι τθσ Σκωτίασ και θ Βόρεια
Ιρλανδία ονομάηονται επίςθσ Δυτικά τθσ Σκωτίασ
Βορειοδυτικι Ακτι τθσ Χκωτίασ και Βόρεια Λρλανδία ι
Δυτικά τθσ Χκωτίασ
Rockall
Ιρλανδικι Θάλαςςα, Δυτικά τθσ Ιρλανδίασ, Porcupine Bank,
Ανατολικι και Δυτικι Μάγχθ, Στενά του Bristol, Βόρεια και
Νότια Κελτικι Θάλαςςα, και Νοτιοδυτικά τθσ Ιρλανδίασ Ανατολικό και Δυτικό τμιμα
Λρλανδικι Κάλαςςα
Δυτικά τθσ Λρλανδίασ
Porcupine Bank
Ανατολικι Πάγχθ
Δυτικι Πάγχθ
Χτενά του Bristol

Σ κατάλογοσ με τθν επιςτθμονικι και εμπορικι ονομαςία των ειδϊν είναι
αναρτθμζνοσ ςτο ιςτότοπο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Βιϊςιμθσ Αλιείασ ςτθν
κεματικι ενότθτα «Εμπορικζσ Σνομαςίεσ» του ΩΥΑΑΨ.
4. Για τα προϊόντα τθσ παρ. 1 που πωλοφνται ςτον τελικό καταναλωτι, ςτθν ετικζτα
ι ςτθν ςιμανςθ, εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ πλθροφορίεσ τθσ ανωτζρω παρ. 2,
μποροφν να αναγράφονται προαιρετικά οι πλθροφορίεσ του άρκρου 39 του
Ξαν.(ΕΕ) αρικ. 1379/2013 όπωσ ιςχφει.
Χε περίπτωςθ προςφοράσ προσ πϊλθςθ ςτον τελικό καταναλωτι , μείγματοσ
προϊόντων τθσ παρ. 1, εφαρμόηονται κατά περίπτωςθ οι διατάξεισ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 35 του Ξαν. (ΕΕ) αρικ. 1379/2013 όπωσ ιςχφει.
Σι υποχρεωτικζσ και προαιρετικζσ πλθροφορίεσ των προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ, ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ άλλων υποχρεϊςεων που
προβλζπονται από λοιπζσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ
(εκτόσ αλιευτικισ) και αφοροφν τθν λιανικι πϊλθςθ των προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ.
5. Σι υποχρεωτικζσ πλθροφορίεσ τθσ παρ. 1 δεν εφαρμόηονται για τα προϊόντα
αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ που διατίκενται από το αλιευτικό ςκάφοσ ςτο
ςθμείο εκφόρτωςθσ ι από τουσ χϊρουσ – εγκαταςτάςεισ ςυγκζντρωςθσ των
μονάδων εκτροφισ/υδατοκαλλιζργειασ απευκείασ προσ τον τελικό καταναλωτι
και θ αξία τουσ δεν υπερβαίνει τα 50 ευρϊ τθν θμζρα για κάκε καταναλωτι.
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6.

Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
α. Για μθ τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, χίλια ευρϊ (1.000€)
ανά είδοσ.
β. Για ελλιπι τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, πεντακόςια ευρϊ
(500€) ανά είδοσ.
γ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα όπου απαιτείται,
πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
δ. Για μθ αναγραφι ενδείξεων με ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα
γράμματα και τθν τελικι τιμι πϊλθςθσ με ζντονθ γραφι (bold), πεντακόςια
ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
ε. Για αναγραφι ανακριβϊν ι παραπλανθτικϊν ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά είδοσ.

Ωρθρο 48 Όροι διϊθεςησ αποψυγμϋνων αλιευτικών προώόντων ςτο
λιανικό εμπόριο.
1.
2.

3.

4.

5.

Θ απόψυξθ κατεψυγμζνων αλιευτικϊν προϊόντων απαγορεφεται να λαμβάνει
χϊρα κατά το ςτάδιο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ από τον ζμπορο λιανικισ.
Χτο ςτάδιο τθσ λιανικισ πϊλθςθσ, επιτρζπεται θ διάκεςθ προςυςκευαςμζνων
αποψυγμζνων αλιευμάτων με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ του
προθγοφμενου άρκρου, και εφόςον αυτά ζχουν παραχκεί –ςυςκευαςκεί από
επιχειριςεισ με εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ που διακζτουν πζραν από τθν
προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του Ξαν.(ΕΞ) 852/2004 και ειδικζσ απαιτιςεισ που κζτει ο Ξαν.(ΕΞ)
853/2004 για τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ. Σ αρικμόσ ζγκριςθσ του
προθγοφμενου εδαφίου κα πρζπει να αναγράφονται επί τθσ ςυςκευαςίασ.
Θ διάκεςθ αποςυςκευαςμζνων αποψυγμζνων αλιευμάτων ςτο ςτάδιο τθσ
χονδρικισ πϊλθςθσ διενεργείται υπό τισ προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω παρ. 2 και θ
μορφι τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων αυτϊν να καταλιγει ωσ ζχει ςτο τελικό
καταναλωτι.
Απαγορεφεται θ διάκεςθ αποςυςκευαςμζνων αποψυγμζνων αλιευτικϊν
προϊόντων ςτο λιανικό εμπόριο, ςε όλα τα ςτάδια τθσ διακίνθςθσ. Σι
ςυςκευαςίεσ αυτϊν διατίκενται ωσ ζχουν ωσ το τελικό καταναλωτι.
Χτουσ παραβάτεσ των παρ. 1, 2, 3 και 4 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν
χιλιάδων ευρϊ (3.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 49 Παραςτατικϊ εμπορύασ και διακύνηςησ
1.

Χε όλα τα ςτάδια και επί όλων των παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ
αλιευτικϊν προϊόντων πρζπει να αναγράφονται, εκτόσ από τα άλλα υποχρεωτικά
ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο 13 του ν. 4177/2013, και οι κάτωκι ενδείξεισ,
υποχρεωτικά:
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2.

Α. Θ περιοχι αλίευςθσ ι εκτροφισ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 39 του Ξαν.(ΕΕ) αρικ. 1379/2013 όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Β. Θ ζνδειξθ αποψυχκζν εάν το προϊόν ζχει αποψυχκεί ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 48 τθσ παροφςασ.
Γ. Ειδικά για διακίνθςθ εντόσ ιχκυόςκαλασ, ο αρικμόσ των μζςων ςυςκευαςίασ
(ιχκυοκιβϊτια, χαρτοκιβϊτια κτλ) και τα είδθ των αλιευμάτων με τθν ίδια τιμι
που περιζχονται ςε αυτά.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι :
Α. Για μθ ζκδοςθ/κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€ ) ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 50 Εμπορύα – Διακύνηςη – Διϊθεςη Κατεψυγμϋνων Αλιευμϊτων
που φϋρουν επύπαγο (υγρό κϊλυψησ)
1.

2.

3.

Ξατά παρζκκλιςθ τθσ γενικισ αρχισ πϊλθςθσ ςε κακαρό βάροσ, οι
αγοραπωλθςίεσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων με επίπαγο, όπωσ ορίηονται από τθν
ενωςιακι (Ξανονιςμόσ ΕΕ 1169/2011) και εκνικι νομοκεςία, μεταξφ των
επιχειριςεων (ειςαγωγζων, χονδρεμπόρων, βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν
επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ και λιανοπωλθτϊν), μποροφν να
διενεργοφνται κατά βάροσ ςυμπεριλαμβανομζνου του επίπαγου (υγροφ
κάλυψθσ), ανεξάρτθτα αν τα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα ι χφμα.
ΥΦΣΧΩΧΞΕΩΑΧΠΕΡΘ ΠΣΦάΘ ΠΕ ΕΥΛΥΑΓΣ
Υροκειμζνου για κατεψυγμζνα αλιεφματα με επίπαγο, που κυκλοφοροφν ςτθν
εςωτερικι αγορά ςε «προςυςκευαςμζνθ μορφι», υποχρεωτικά επί τθσ
εξωτερικισ επιφάνειασ τθσ ςυςκευαςίασ, ςε ορατό από τον καταναλωτι ςθμείο
και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτζρω ενδείξεισ:
«ΒΑΦΣΧ ΠΕ ΕΥΛΥΑΓΣ
........... π.χ. 1200 ΓΦΑΠΠΑΦΛΑ
ΞΑΚΑΦΣ ΒΑΦΣΧ (δθλαδι ςτραγγιςμζνο) π.χ. 1080 ΓΦΑΠΠΑΦΛΑ»
Θ ευκφνθ για τθν αναγραφι των ενδείξεων αυτϊν βαρφνει εξίςου όλεσ τισ
επιχειριςεισ που αναφζρονται ςτθν ωσ άνω παράγραφο 1.
έΩΠΑ ΠΣΦάΘ ΠΕ ΕΥΛΥΑΓΣ
Υροκειμζνου για κατεψυγμζνα αλιεφματα με επίπαγο, που κυκλοφοροφν ςτθν
εςωτερικι αγορά ςε «χφμα μορφι», επιτρζπεται να διατίκενται με τθν μορφι
αυτι ςτον τελικό καταναλωτι, με τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ των κατωτζρω
δεςμευτικϊν διατάξεων.
Ξατονομάηουμε ωσ ακολοφκωσ τισ μορφζσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων, που
επιτρζπεται να διατίκενται χφμα ςτον καταναλωτι και υπό τον όρο ότι το
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ποςοςτό του φερόμενου επίπαγου (υγροφ κάλυψθσ) δεν κα υπερβαίνει, κατά
περίπτωςθ, το 10% ι 15%, ωσ εξισ:
Είδοσ αλιεφματοσ
ήάρια ολόκλθρα, ψάρια αποκεφαλιςμζνα και
εκςπλαχνιςμζνα, ψάρια ςε μεγάλα τεμάχια
άιλζτο και φζτεσ ψαριϊν, ψάρια αποκεφαλιςμζνα και
εκςπλαχνιςμζνα
χωρίσ
δζρμα,
μαλακόςτρακα
αποφλοιωμζνα ι μθ, προβραςμζνα ι μθ, μαλάκια
κακαριςμζνα, τεμαχιςμζνα ι μθ.
4.

5.

6.

Μζγιςτο ποςοςτό
επίπαγου
10%
15%

Για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ επίπαγου, παρακζτουμε τον μακθματικό
τφπο, που προςδιορίηει τθ ςχζςθ μεταξφ κακαροφ ςτραγγιςμζνο βάροσ (δθλαδι
κακαρό βάροσ χωρίσ επίπαγο) και του μικτοφ βάρουσ (με επίπαγο) που
ονομάηεται «Υοςοςτό φερόμενου επίπαγου»:
(Α-Β) έ 100
Ε = ----------------Α
Επεξθγθματικά, όπου Α το ςυνολικό βάροσ αλιεφματοσ μαηί με τον επίπαγο (υγρό
κάλυψθσ), όπου Β το κακαρό ςτραγγιςμζνο βάροσ (δθλαδι το κακαρό βάροσ
χωρίσ επίπαγο), όπου Ε το ποςοςτό του επίπαγου.
Ειδικά για τθν αναγραφι τθσ τιμισ πϊλθςθσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 1Α του
άρκρου 47, οι λιανοπωλθτζσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων με επίπαγο,
υποχρεοφνται όπωσ, ςε κάκε τζτοιο είδοσ, που εκκζτουν προσ πϊλθςθ,
τοποκετοφν ι αναρτοφν ι προςδζνουν πινακίδα, που κα είναι ορατι από τον
καταναλωτι, ςτθν οποία κα αναγράφεται θ τιμι διάκεςθσ του είδουσ ςτον
καταναλωτι.
Θ τιμι αυτι κα αναφζρεται:
Α. Χε τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία, προκειμζνου για το προϊόν αυτό που
διατίκεται «ςε ςυςκευαςμζνθ μορφι». Ειδικά για τθν περίπτωςθ αυτι, ςτθν
πινακίδα αναγράφεται, πζρα από τθν τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία και θ
τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ (κιλό) κακαροφ ςτραγγιςμζνου βάρουσ (δθλαδι
κακαροφ βάρουσ χωρίσ επίπαγο) κατόπιν αναγωγισ τθσ πρϊτθσ τιμισ ςτθν
δεφτερθ. Θ τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία αφορά πάντα τθν ποςότθτα που
εμπεριζχεται ςτθν ςυςκευαςία και αναφζρεται ςτο κακαρό ςτραγγιςμζνο
βάροσ.
Β. Χε τιμι ανά κιλό με επίπαγο, προκειμζνου για το προϊόν αυτό που διατίκεται
«ςε χφμα μορφι».
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.
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Ωρθρο 51 Απαγόρευςη
ψαριών,
οςτρϊκων,
κεφαλόποδων μικρού μεγϋθουσ
1.

2.

3.

4.

καρκινοειδών

και

Απαγορεφεται θ εμπορία και θ διακίνθςθ ψαριϊν, οςτράκων καρκινοειδϊν και
κεφαλοπόδων μικροφ μεγζκουσ όπωσ αυτά κακορίηονται με βάςθ τθν κοινοτικι
και εκνικι Ρομοκεςία.
Σι απαγορεφςεισ εμπορίασ που κακορίηονται ςτισ ωσ άνω παρ. του παρόντοσ
άρκρου ιςχφουν επίςθσ για τα ηϊντα όςτρακα που προζρχονται από χϊρεσ τθσ
ΕΕ και από Ψρίτεσ έϊρεσ.
Σι απαγορεφςεισ δεν ιςχφουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ. Εξαίρεςθ τα
κυδϊνια – Venus verrucosa που προζρχονται από καλλιζργεια ςε καλάςςιουσ
μιςκωμζνουσ χϊρουσ, εφόςον οι υπεφκυνοι αυτϊν αποδεικνφουν τθ μζκοδο
παραγωγισ τουσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.

ENOTHTA 8 - EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕ - ΛΙΠΗ
Ωρθρο 52 Εμπορύα Ελαιολϊδου προσ τελικό καταναλωτό (λιανικό εμπόριο)
A. ΡΕΔΚΟ ΕΦΑΜΟΓΗΣ
1. Χτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ (ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ) εμπίπτει θ εμπορία ςε επίπεδο
λιανικοφ εμπορίου του «εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου», του «παρκζνου
ελαιολάδου», του «ελαιολάδου–αποτελοφμενου από εξευγενιςμζνα ελαιόλαδα
και παρκζνα ελαιόλαδα» και του «πυρθνελαίου», όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ
τον Kανονιςμό EE 1308/2013 ςτο ςθμείο 1 ςτοιχεία α) και β) και ςτα ςθμεία 3 και
6 του παραρτιματοσ VIII του Ξανονιςμοφ (ΕE) 1308/2013 όπωσ ιςχφει και τθσ
εκάςτοτε ιςχφουςασ εκνικισ νομοκεςίασ.
2. Σι διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ εφαρμόηονται επίςθσ και ςτισ απευκείασ
πωλιςεισ ελαίων τθσ παρ. 1 από τουσ παραγωγοφσ και ελαιοτριβείσ προσ τον
τελικό καταναλωτι.
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ ΚΑΚ ΕΡΚΣΗΜΑΝΣΗ
1.

2.

Για τθ ςυςκευαςία και επιςιμανςθ των προϊόντων τθσ περίπτωςθσ (Α) και τον
τρόπο παρουςίαςισ τουσ ςτον τελικό καταναλωτι, εφαρμόηεται θ εκάςτοτε
ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία.
Ωπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερθσ ιςχφουςασ εκνικισ ρφκμιςθσ, αν αναφζρεται ςτθ
ςιμανςθ, εκτόσ από τον κατάλογο των ςυςτατικϊν, θ παρουςία ελαίων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ (Α), ςε ζνα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικϊν
ελαίων, με λζξεισ, εικόνεσ ι γραφικζσ παραςτάςεισ, θ ονομαςία πϊλθςθσ του εν
λόγω μείγματοσ είναι θ ακόλουκθ:
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3.

«Πείγμα φυτικϊν ελαίων (ι ςυγκεκριμζνα ονόματα των υπόψθ φυτικϊν ελαίων)
και ελαιολάδου», ακολουκοφμενθ αμζςωσ μετά από τθν ζνδειξθ του ποςοςτοφ
του ελαιολάδου ςτο μείγμα. Ππορεί να αναφζρεται θ παρουςία ελαιολάδου ςτθ
ςιμανςθ των μειγμάτων που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο, με εικόνεσ
ι γραφικζσ παραςτάςεισ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό του είναι
ανϊτερο από 50%. Υαρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα αναγραφισ ποςοςτοφ 100%,
εφόςον πρόκειται για 100% ελαίου τθσ περίπτωςθσ (Α).
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Γ. ΡΑΑΣΤΑΤΚΚΑ ΕΜΡΟΚΑΣ ΚΑΚ ΔΚΑΚΚΝΗΣΗΣ
1.

2.

Επί όλων των παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ των προϊόντων που
εμπίπτουν ςτθν ωσ άνω περίπτωςθ (ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ), προοριηομζνων για τον τελικό
καταναλωτι, εκτόσ από τα άλλα υποχρεωτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο 13
του ν.4177/2013, αναγράφεται και θ ονομαςία του είδουσ του ελαιολάδου, όπωσ
αυτι ορίηεται ςτθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€ ), ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 53 Εμπορύα βρώςιμων ςπορϋλαιων προσ τελικό καταναλωτό
(λιανικό εμπόριο)
Α. ΓΕΝΚΚΕΣ ΑΧΕΣ
1. Ψα ςε ρευςτι κατάςταςθ βρϊςιμα ςπορζλαια προςφζρονται ςτον καταναλωτι
(μεμονωμζνοι καταναλωτζσ, εςτιατόρια, καντίνεσ, νοςοκομεία και άλλεσ
επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ) μόνο ςε καινοφργιο κλειςτό περιζκτθ.
2. Σι περιζκτεσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 1, πρζπει να
πλθροφν τουσ όρουσ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και τθσ ςχετικισ
ενωςιακισ νομοκεςίασ και να είναι ερμθτικά κλειςμζνοι με τρόπο που θ εξαγωγι
του περιεχομζνου τουσ να μθν είναι δυνατι, παρά μόνο με διάρρθξθ του
πϊματοσ.
3. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα, ωσ κάτωκι:
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Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Γ. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ
Δ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. ΡΑΑΣΤΑΤΚΚΑ ΕΜΡΟΚΑΣ ΚΑΚ ΔΚΑΚΚΝΗΣΗΣ
1.

2.

Επί όλων των παραςτατικϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ των βρϊςιμων
ςπορελαίων, αναγράφονται όλα τα υποχρεωτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο
13 του ν.4177/2013.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€) ανά παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€ ), ανά παραςτατικό.

Ωρθρο 54 Διακύνηςη και Εμπορύα Ελαύων μεταξύ παραγωγών–
τυποποιητών και χονδρεμπόρων
1. Τλα τα ςε ρευςτι κατάςταςθ βρϊςιμα ζλαια (ελαιόλαδα, πυρθνζλαια και
ςπορζλαια) επιτρζπεται να διατίκενται ςτθν αγορά, πλθν του τελικοφ
καταναλωτι όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 52 και 53, ςε μορφι χφμα, από τισ
επιχειριςεισ παραγωγισ τουσ και χονδρικισ διακίνθςισ τουσ υπό τισ
προχποκζςεισ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου.
2. Θ χφμα εμπορία και διακίνθςθ των προϊόντων τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, γίνεται
υποχρεωτικά με:
Α. περιζκτεσ από υλικό που προορίηεται να ζρκει ςε επαφι με τρόφιμα
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι (Ξαν. ΕΞ. 1935/2004) και εκνικι
νομοκεςία (Ξϊδικασ Ψροφίμων και Υοτϊν) όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν και
Β. βυτιοφόρα οχιματα κατάλλθλα για τθ διακίνθςθ τροφίμων, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ τροφίμων και με τον Ξανονιςμό (ΕΞ) Αρικ.
852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 29θσ
Απριλίου 2004 «για τθν υγιεινι των τροφίµων», ςυνοδευμζνα με τα
προβλεπόμενα παραςτατικά που πιςτοποιοφν τθν ποιότθτα των ςε ρευςτι
κατάςταςθ βρϊςιμων ελαίων (όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του
παρόντοσ) και διαςφαλίηουν τθν ιχνθλαςιμότθτα του προϊόντοσ, κακϊσ και
τθν αςφάλεια των καταναλωτϊν.
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3. Σι περιζκτεσ με τουσ οποίουσ διατίκενται τα ζλαια τθσ παρ. 1, πρζπει να είναι
αςφαλιςμζνοι με διακριτικι ςφραγίδα ι ςφραγιηόμενο πϊμα του ςυςκευαςτι,
κατά τρόπο ϊςτε θ εξαγωγι του περιεχομζνου τουσ να μθν είναι δυνατι, παρά
μόνο με διάρρθξθ τουσ ι με καταςτροφι τθσ αςφαλιςτικισ ςφραγίδασ ι του
πϊματόσ τουσ.
4. Ξαι ςτισ δφο βάςεισ των περιεκτϊν, πρζπει να αναγράφεται με ιςομεγζκθ
κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτθλα γράμματα φψουσ τουλάχιςτον πζντε (5)
εκατοςτϊν του μζτρου, θ ονομαςία του περιεχομζνου ελαίου ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και με όμοια γράμματα
φψουσ τουλάχιςτον 2 εκατοςτϊν του μζτρου, θ επωνυμία και θ ακριβισ
διεφκυνςθ του προμθκευτι (παραγωγόσ, ελαιοτριβείο, εργοςτάςιο).
5. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000€)
ανά παράβαςθ.
Ωρθρο 55 Διϊθεςη ελαιολϊδων και ςπορϋλαιων
1.

2.

3.

4.

Απαγορεφεται θ αποςυςκευαςία των βρωςίμων ςπορζλαιων που κυκλοφοροφν
ςε κλειςτι ςυςκευαςία και θ πϊλθςθ τουσ χφμα από οποιονδιποτε βιομιχανο,
βιοτζχνθ, χονδρζμπορο ι λιανοπωλθτι.
Απαγορεφεται για οποιοδιποτε λόγο θ παραβίαςθ ι αποςφράγιςθ από τουσ
χονδρεμπόρουσ ι λιανοπωλθτζσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχουν ελαιόλαδο ι
πυρθνζλαιο και θ χφμα προςφορά του περιεχομζνου ςτθν κατανάλωςθ. Χτισ
περιπτϊςεισ παράβαςθσ των παραπάνω παραγράφων εφαρμόηονται οι περί
δεςμεφςεων διατάξεισ του άρκρου 66.
Ψο ελαιόλαδο που προορίηεται για τθν παραςκευι γευμάτων ςε εςτιατόρια,
νοςοκομεία, καντίνεσ ι άλλεσ παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ, μπορεί να διακινείται
για το ςκοπό αυτό εκτόσ από τθ ςυςκευαςία χωρθτικότθτασ ζωσ 5 λίτρων, για το
ςκοπό αυτό και ςε ςυςκευαςίεσ των 10, 20, 25 ζωσ και 50 λίτρων.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά παράβαςθ
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά παράβαςθ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 56 Επαναχρηςιμοπούηςη περιεκτών
1.

2.

Απαγορεφεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ περιεκτϊν πλαςτικϊν και μεταλλικϊν για
ςυςκευαςία ελαιολάδων, πυρθνελαίων και ςπορελαίων και θ κατοχι από
ςυςκευαςτζσ ι λιανοπωλθτζσ πλαςτικϊν και μεταλλικϊν περιεκτϊν που ζχουν
χρθςιμοποιθκεί.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€)
ανά περιζκτθ.
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Ωρθρο 57 Ειδικότερεσ Τποχρεώςεισ
1.

2.

3.

Χτισ επιχειριςεισ ςυςκευαςίασ ελαιολάδου, ελαιϊν, ςπορελαίων και
πυρθνελαίων, απαγορεφεται θ κατοχι υλικϊν ςυςκευαςίασ με ενδείξεισ τρίτων
επιχειριςεων ςυςκευαςίασ οποιουδιποτε ελαίου εφόςον αυτζσ δεν
ςυςκευάηουν για λογαριαςμό εκείνων (εργαςίεσ φαςόν).
Σι ελαιοτριβείσ υποχρεοφνται όπωσ, ςε εμφανζσ μζροσ του ελαιοτριβείου, να
ζχουν αναρτθμζνο τιμοκατάλογο, ςτον οποίο κα αναγράφονται τα
ειςπραττόμενα εκκλιπτικά δικαιϊματα. Ψα δικαιϊματα αυτά μποροφν να είναι
ςε αξία ανά χιλιόγραμμο εκκλιβόμενου ελαιοκάρπου, είτε ςε ποςοςτό επί του
παραγόμενου ελαιολάδου.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παραβάςεισ τθσ παρ. 1, δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000€) ανά παράβαςθ.
Β. Για παραβάςεισ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 58 Δϋςμευςη νοθευμϋνων ελαιολϊδων ό μαγειρικών λιπών από
ελαιόλαδο και των πϊςησ φύςεωσ τεχνητώσ χρωματιςμϋνων
ελαύων
1.

2.

Ελαιόλαδα ι μαγειρικά λίπθ από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προσ εμπορία, εφόςον
διαπιςτωκεί, φςτερα από εξζταςθ από αρμόδια έθμικι Ωπθρεςία, ότι είναι
νοκευμζνα ι/και μθ αςφαλι, πζραν των ποινικϊν και των λοιπϊν διοικθτικϊν
κυρϊςεων, δεςμεφονται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 140. Σμοίωσ δεςμεφονται
τα πάςθσ φφςεωσ τεχνθτϊσ χρωματιςμζνα ζλαια.
Χτθν περίπτωςθ που τα προϊόντα αυτά χαρακτθριςκοφν από αρμόδια έθμικι
Ωπθρεςία και ωσ μθ αςφαλι τρόφιμα, πζραν των ποινικϊν κυρϊςεων
δεςμεφονται και δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για άλλεσ, εκτόσ από τθν
παραγωγι τροφίμων, χριςεισ, φςτερα από ζγκριςθ του Ανϊτατου έθμικοφ
Χυμβουλίου ι και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωςθ Σργάνου (π.χ. ζγκριςθ από
τθν Ξτθνιατρικι Ωπθρεςία προκειμζνου για χριςθ ςε ηωοτροφζσ, ζγκριςθ από
τον ΕΣά για ςαποφνια κλπ.), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία τθσ δθμόςιασ
υγείασ και του περιβάλλοντοσ.

Ωρθρο 59 Διακύνηςη και εμπορύα ελαιοκϊρπου
1.

Χτα προβλεπόμενα παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ των ελιϊν
αναγράφονται, πζραν των άλλων προβλεπομζνων ςτοιχείων και οι εξισ
ενδείξεισ:
Α. Θ κατθγορία του εμπορικοφ τφπου των ελιϊν (π.χ. φυςικζσ, επεξεργαςμζνεσ
κλπ.) ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Υ.Δ. 221/79 όπωσ ιςχφει.
Β. Θ ποικιλία του είδουσ (π.χ. ποικιλία Ξονςερβολιά, ποικιλία Ξαλαμϊν, ποικιλία
έαλκιδικισ κ.λπ.)
Γ. Ελιζσ Υροςτατευόμενθσ Σνομαςίασ Υροζλευςθσ (ΥΣΥ) / Υροςτατευόμενθσ
Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΥΓΕ) ι Βιολογικά Υαραγόμενεσ Ελιζσ, κατά περίπτωςθ.
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2.

Δ. Θ κατθγορία μεγζκουσ των ελιϊν, ςφμφωνα με το άρ. 7 του Υ.Δ. 221/79 όπωσ
ιςχφει.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλοντα διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€), ανά παραςτατικό.
Β. Για μθ αναγραφι ενδείξεων ςτα προβλεπόμενα παραςτατικά, τρεισ χιλιάδεσ
ευρϊ (3.000€) ανά παραςτατικό.
Γ. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων ςτα προβλεπόμενα παραςτατικά , χίλια ευρϊ
(1.000€) ανά παραςτατικό.
Δ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων ςτα προβλεπόμενα
παραςτατικά, τρεισ χιλιάδεσ (3.000€) ευρϊ ανά παραςτατικό.

ENOTHTA 9 - ΟΠΡΙΑ-ΡΤΖΙ
Ωρθρο 60 Κατηγορύεσ οςπρύων
Ψα όςπρια, είτε πωλοφνται χφδθν είτε προςυςκευαςμζνα, διακρίνονται ςτισ
κατθγορίεσ που ορίηονται ςτθν αρικμ. 37227/25-09-1987 κοινισ απόφαςθσ των
Ωπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ – Ψροφίμων και Ανάπτυξθσ (άΕΞ 541/Β/1987) όπωσ
ιςχφει κάκε φορά.
Ωρθρο 61 Σόρηςη προδιαγραφών οςπρύων – Επιςόμανςη
1.

Τςπρια που διατίκενται ςε κλειςτι ςυςκευαςία προςυςκευαςμζνα ι
ςυςκευαςμζνα πρόχειρα για διευκόλυνςθ του κατόχου, φζρουν υποχρεωτικά επί
τθσ ςυςκευαςίασ τουσ τισ επιςθμάνςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα
ενωςιακι (Ξαν. ΕΕ 1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (Ξϊδικασ Ψροφίμων και
Υοτϊν).
2. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Ωρθρο 62 Σόρηςη προδιαγραφών ρυζιού - Επιςόμανςη
1.

Ψο ρφηι που προςφζρεται ςτθν κατανάλωςθ ςε κλειςτι ςυςκευαςία είτε είναι
προςυςκευαςμζνο είτε είναι ςυςκευαςμζνο πρόχειρα για διευκόλυνςθ του
κατόχου, είτε ειςάγεται προςυςκευαςμζνο φζρει υποχρεωτικά επί τθσ
ςυςκευαςίασ του, τισ επιςθμάνςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα
ενωςιακι (Ξαν. ΕΕ 1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (Ξϊδικασ Ψροφίμων και
Υοτϊν).
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2.

3.

Επιπλζον ςτθ ςυςκευαςία του ρυηιοφ εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ
από τισ γενικζσ διατάξεισ, πρζπει απαραίτθτα να γράφεται ευκρινϊσ και θ
ποιότθτα του ρυηιοφ ςφμφωνα με το άρκρο 101 του Ξϊδικα Ψροφίμων και
Υοτϊν.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 63 Διϊθεςη ρυζιού ςτην κατανϊλωςη
1.
2.

3.

Για το ρφηι που διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ, εφαρμόηεται το άρκρο 101 του
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν.
Ξάκε ποικιλία ρυηιοφ πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ αυτοφςια. Θ
ανάμιξθ ποικιλιϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ με ανϊτερθ με ςκοπό τθ διάκεςθ τθσ
ςτθν κατανάλωςθ, ςαν ανϊτερθ ποιότθτα, κεωρείται ωσ νοκεία.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
παράβαςθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 10 - ΟΙΝΟΙ – ΖΤΘΟ - ΑΛΚΟΟΛΟΤΦΑ ΠΟΣΑ
Ωρθρο 64 Διϊθεςη ούνων, ζύθου και αλκοολούχων ποτών – Επιςόμανςη
και παρουςύαςη
1. Τταν οι οίνοι και τα αλκοολοφχα ποτά τοποκετοφνται ςε προςυςκευαςίεσ, των
οποίων οι όγκοι, ανά είδοσ ποτοφ, εμπίπτουν ςτα διαςτιματα ποςοτιτων που
αναφζρονται ςτον Υίνακα 1 του άρκρου 10 τθσ Ω.Α. με αρικμ. ά2 – 1750/2008
(άΕΞ 1657 Β) για τθν «Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2007/45/ΕΞ για τθ κζςπιςθ
κανόνων ςχετικά με τισ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ για προςυςκευαςμζνα προϊόντα,
για τθν κατάργθςθ των Σδθγιϊν 75/106/ΕΣΞ και 80/232/ΕΣΞ και για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 76/211/ΕΣΞ», τότε επιτρζπεται να διατίκενται ςτθν
αγορά μόνο εάν είναι προςυςκευαςμζνα ςτισ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ
(εκφραςμζνεσ ςε μονάδεσ όγκου) που αναγράφονται ςτον εν λόγω Υίνακα.
2. Υροςυςκευαςίεσ οίνων και αλκοολοφχων ποτϊν, το ονομαςτικό περιεχόμενο των
οποίων βρίςκεται εκτόσ των ανωτζρω διαςτθμάτων, δεν υπόκεινται ςε
περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ ονομαςτικζσ ποςότθτεσ του περιεχομζνου τουσ.
3. Α. ίσ «επιςιμανςθ» νοείται το ςφνολο των λζξεων, ενδείξεων, εμπορικϊν ι
βιομθχανικϊν ςθμάτων, εικόνων ι ςυμβόλων που τοποκετοφνται ςε
ςυςκευαςία, ζγγραφο, πινακίδα, ετικζτα, δακτφλιο ι περιλαίμιο που
ςυνοδεφει ι αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο προϊόν.
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4.

5.

6.

7.

Β. ίσ «παρουςίαςθ» νοείται κάκε πλθροφορία που παρζχεται ςτουσ
καταναλωτζσ μζςω τθσ ςυςκευαςίασ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, κακϊσ και
μζςω του ςχιματοσ και του τφπου των φιαλϊν.
Για τθν επιςιμανςθ τθσ μπφρασ που διατίκεται ςτθν ελλθνικι αγορά
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ (Ξαν. ΕΕ 1169/2011) και
εκνικισ νομοκεςίασ (υπ’ αρικμ. 30/077/1964/2011-άΕΞ 1996Β’ και
30/077/3155/2013-άΕΞ 2658 Β’ Αποφάςεισ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν και του
του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν ) όπωσ ιςχφουν.
Ψα αλκοολοφχα ποτά επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι
*Ξαν.(ΕΞ) 110/2008 και Ξαν. ΕΕ 1169/2011+ και εκνικι νομοκεςία *ν.2969/2001
(άΕΞ 281 Α), Yπ. απόφαςθ αρικ. 30/077/2131/2011 (άΕΞ 1946/Βϋ/31-8-2011)
όπωσ ιςχφουν).
Ψα αμπελοοινικά προϊόντα (οίνοσ κ.λ.π.) επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα ενωςιακι, (Ξαν. (ΕΕ) 1308/2013, Ξαν. (ΕΞ) 607/2009, Ξαν. (ΕΕ)
1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν όπωσ κάκε
φορά ιςχφει) κ.λ.π.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλοντα διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.
Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό
προϊόντοσ.
Γ. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 11 - ΦYMOI – ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΑ
Ωρθρο 65 Επιςόμανςη προςυςκευαςιών χυμών
1.

2.

3.

Υζραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ θ
επιςιμανςθ των χυμϊν ενεργείται ςφμφωνα με τον Ξαν. ΕΕ 1169/2011 και τον
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν (αρ. 126).
Σι επιχειριςεισ, που εμφιαλϊνουν αναψυκτικά ποτά από χυμοφσ εςπεριδοειδϊν
και λοιπϊν οπωρϊν, αεριοφχα ι μθ κακϊσ και τεχνθτά ελεφκερα αλκοόλθσ ποτά
(γκαηόηεσ κλπ.), νερά και μπφρα, απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφν για τθν
εμφιάλωςθ των ποτϊν φιάλεσ, που ζχουν ενδείξεισ και γενικά διακριτικά
γνωρίςματα άλλων επιχειριςεων ςε λειτουργία ι μθ, εφόςον από άλλα εμφανι
και ευδιάκριτα ςτοιχεία, που υπάρχουν ςτισ φιάλεσ (ετικζτεσ και πϊματα) δεν
προκφπτει κακαρά θ προζλευςθ του εμφιαλωμζνου ποτοφ, νεροφ και μπφρασ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ ωσ ακολοφκωσ:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1 επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 10.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δφο χιλιάδεσ (2.000€) ανά παράβαςθ.
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ΕΝΟΣΗΣΑ 12 - ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΡΟΥΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
Ωρθρο 66 Περιπτώςεισ δϋςμευςησ τροφύμων
Χτισ περιπτϊςεισ που υφίςταται αναγκαιότθτα μζτρων περιοριςμοφ τθσ κυκλοφορίασ
τροφίμων μζςω των διαδικαςιϊν δζςμευςθσ ι κατάςχεςθσ ακολουκοφνται τα
προβλεπόμενα που ορίηονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον κυρωτικό ςφςτθμα περί τροφίμων
και ςυντάςςονται από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ οι εκκζςεισ
δζςμευςθσ/αποδζςμευςθσ του παραρτιματοσ IV που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ. Τπου ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ προβλζπεται διαδικαςία δζςμευςθσ
τροφίμων ακολουκείται θ ςχετικι διαδικαςία του ν.4235/2014 (άΕΞ Α’32).
Ωρθρο 67 Αποθόκευςη τροφύμων ςε θαλϊμουσ ψύξησ και καταγραφό
θερμοκραςιών
1.
2.

Θ αποκικευςθ των διαφόρων ειδϊν ςε καλάμουσ ψφξθσ πρζπει να είναι
ςφμφωνθ με το άρκρο 62 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν.
Θ καταγραφι κερμοκραςιϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ τροφίμων
γίνεται ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό 37/2005 τθσ Επιτροπισ κακϊσ και ςφμφωνα
με το άρκρο 62 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν

Ωρθρο 68 υςκευαςύα παιδικών τροφών με παιχνύδια
Για κάκε είδουσ τρόφιμα που εμπεριζχουν ςτθ ςυςκευαςία τουσ παιχνίδια
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ ΞΩΑ 3669/194/2011 (άΕΞ 549/Β/7-4-2011)
«Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2009/48/ΕΞ Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, ςχετικά με τθν αςφάλεια των παιχνιδιϊν, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει κακϊσ και οι διατάξεισ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 1907/2006
όπωσ ιςχφει, τθσ ΩΑ 3013966/2726 (άΕΞ 1025/Β/22.6.2007) «Σριςμόσ αρμόδιασ Αρχισ
για τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ 1907/2006/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και
του Χυμβουλίου» , τθσ ΩΑ 450/2008 (άΕΞ 2553/Βϋ/17.12.2008) «Ξακοριςμόσ μζτρων
ελζγχου για τθν εκτζλεςθ του Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και
του Χυμβουλίου» και τθσ Ω.Α. Αρικμ. 82/2009 (άΕΞ 581/Β/2009) «Ξακοριςμόσ
κυρϊςεων για τθν εκτζλεςθ του Ξαν (ΕΞ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου
και του Χυμβουλίου.»

KΔΦΑΛΑΙΟ 5 - ΔΠΙΗΜΑΝΗ - ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΜΗ ΔΓΧΓΙΜΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ - ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ωρθρο 69 Ενδεύξεισ προώόντων (πλην τροφύμων)
1. Ψα προϊόντα, προςυςκευαςμζνα ι όχι, κα πρζπει, κατά το ςτάδιο διάκεςθσ ςτο
καταναλωτι, να φζρουν, ςτθ ςυςκευαςία τουσ ι ςε πινακίδα-ετικζτα ςτακερά
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προςαρτθμζνθ ςε κακζνα από αυτά τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ υποχρεωτικζσ
ενδείξεισ, γραμμζνεσ κατά τρόπο εμφανι, ανεξίτθλο και ευανάγνωςτο:
Α. Ψθν 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. Χτθν
περίπτωςθ που δεν υφίςταται θλεκτρονικι διεφκυνςθ, πρζπει να
αναγράφεται θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ.
Β. Ψθν 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.
Θ 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. Θ αναγραφι
τθσ εμπορικισ επωνυμίασ του προϊόντοσ (brand name) δεν υποκακιςτά τθν
ζνδειξθ τθσ ονομαςίασ πϊλθςθσ.
Γ. Ψθν ονομαςτικι ποςότθτα του περιεχομζνου, όπωσ αυτι πρζπει να
αναγράφεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.
Δ. Ψθν 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. Ψο τθλζφωνο του Ξζντρου Δθλθτθριάςεων ςε όςα χθμικά βιομθχανικά
προϊόντα αρμοδιότθτασ του Γενικοφ έθμείου του Ξράτουσ αναγράφονται
φράςεισ προφφλαξθσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν να κλθκεί αμζςωσ το Ξζντρο
Δθλθτθριάςεων.
ΧΨ. Σποιεςδιποτε 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.
Η. Ψθν ζνδειξθ «μεταχειριςμζνο», «ανακαινιςμζνο», «ανακαταςκευαςμζνο», ι
άλλθ ςχετικι ζνδειξθ όταν πρόκειται αντίςτοιχα για προϊόντα που δεν είναι
καινοφργια ι ζχουν υποςτεί ανακαίνιςθ ι ανακαταςκευι. Θ παραπάνω
ζνδειξθ πρζπει να αναγράφεται και ςτα ςυνοδευτικά εμπορικά ζγγραφα.
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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. Χτθν
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. Θ 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. Ψον αρικμό τφπου, παρτίδασ ι ςειράσ ι όποιο άλλο ςτοιχείο που επιτρζπει
τθν ταυτοποίθςι τουσ. Θ 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. Ψθ 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. «ΠΘ ΕΑΡΨΟΘΨΛΞΣΧ
ΞΑΨΑΟΣΓΣΧ ΥΦΣΝΣΡΨίΡ ΠΕ ΧΘΠΑΡΧΘ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ ΥΦΣΧ ΕΡίΧΛΑΞΘ
ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ»)
4. Θ 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. ίςτόςο, 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.
Θ ςιμανςθ CE πρζπει να πλθροί τισ γενικζσ αρχζσ του άρκρου 30 Ξανονιςμοφ
(ΕΞ) 765/2008, ιτοι:

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

Σ 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.

Θ 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.
 Θ 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. Υζραν 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. Θ
εποπτεία τθσ αγοράσ για τα προϊόντα με α/α 1-14 του άρκρου 85 1Α. «ΠΘ
ΕΑΡΨΟΘΨΛΞΣΧ ΞΑΨΑΟΣΓΣΧ ΥΦΣΝΣΡΨίΡ ΠΕ ΧΘΠΑΡΧΘ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ ΥΦΣΧ
ΕΡίΧΛΑΞΘ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ» 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/ΕΞ, L 396/30.12.2006
REACH) και 1272/2008/ΕΞ (L 353/31.12.2008 CLP) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και
ιςχφουν. Ωπεφκυνοσ για τθν επιςιμανςθ/ςυςκευαςία των χθμικϊν προϊόντων
είναι ο προμθκευτισ αυτϊν (παραγωγόσ, ειςαγωγζασ, μεταγενζςτεροσ χριςτθσ
ι διανομζασ), όπωσ ορίηεται ςτουσ Ξανονιςμοφσ 1907/2006 και 1272/2008 όπωσ
ιςχφουν, εφόςον είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα. Χε 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. Θ εποπτεία τθσ αγοράσ για τον παραπάνω τομζα, γίνεται ςε
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ του Γενικοφ έθμείου του Ξράτουσ.
7. Ωπεφκυνοσ 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
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αγορά και ςε κάκε περίπτωςθ ο υπεφκυνοσ διάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ περίπτωςθσ (ιη) του άρκρου 2 του ν.4177/2013.
8. Ψο παρόν άρκρο ιςχφει με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, όπωσ για τα
προϊόντα τα οποία εμπίπτουν ςτθ νομοκεςία 1272/2008/ΕΞ και 1907/2006/ΕΞ, ΩΑ
265/2002 (άΕΞ 1214/Β/2002), ΞΩΑ 378/1994 (άΕΞ 705/Β/1994) που απορρζουν
από τθν εκνικι ι ενωςιακι νομοκεςία.
9. Χτουσ 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.
Ωρθρο 70 χετικϊ με τη χρόςη 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 Ξανονιςμοφ
ΕΞ/66/2010 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίου «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 Ψουρκία
ι ςε κράτοσ Ε.Η.Ε.Χ., ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ Χυμφωνίασ για τον Ε. Σ. έ..
2. Σι καταςκευαςτζσ προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ι και οικολογικζσ ενδείξεισ
ι οι υπεφκυνοι για τθ διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, εγκατεςτθμζνοι ςε Ξράτοσ
Πζλοσ τθσ Ε. Ε, τθν Ψουρκία ι ςε κράτοσ Ε.Η.Ε.Χ., πρζπει να κατζχουν ςχετικι
βεβαίωςθ εκχϊρθςθσ, βάςει κάποιου ςυςτιματοσ από τα προβλεπόμενα
ανωτζρω.
3.
Χτουσ 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.
Ωρθρο 71 Δεςμεύςεισ αγαθών που δεν φϋρουν ενδεύξεισ ςτα ελληνικϊ
1.

Χε περίπτωςθ που τα αγακά του Ξεφαλαίου 3 «ΕΡΔΕΛΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΕΛΧ
ΕΔίΔΛΠίΡ ΥΦΣΝΣΡΨίΡ- ΓΕΡΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ» (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 (άΕΞ 173/Α), οι ποςότθτεσ των αγακϊν αυτϊν δεςμεφονται, με
τισ διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτα άρκρα 140 και 141.
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2.

Ψο παραπάνω μζτρο ιςχφει και για τα τρόφιμα που χριηουν ζγκριςθσ (άρκρο 5
του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν), 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.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 - ΔΠΙΗΜΑΝΗ - ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΜΗ ΔΓΧΓΙΜΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ- ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΠΟΛΤΣΙΜΑ ΜΕΣΑΛΛΑ/ΚΟΜΗΜΑΣΑ
Ωρθρο 72 Τποχρϋωςη και τρόποσ αναγραφόσ κωδικού αριθμού
1.

Ψα 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. Ξωδικό καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου.
Β. Ψθν 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 Υίνακα 1:
ΡΚΝΑΚΑΣ 1
α/α Ρολφτιμο Μζταλλο
1. έρυςόσ (κίτρινοσ ι λευκόσ)
2. Οευκόχρυςοσ (πλατίνα)
3. Άργυροσ
4. Υαλλάδιο

Επιτρεπόμενοι Τίτλοι
333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999
850, 900, 950, 999
800, 835, 900, 925, 935, 999
500, 999, 950

Χτισ παραπάνω τιμζσ επιτρζπονται ανοχζσ που εμφανίηονται ςτον επόμενο πίνακα 2
κατά περίπτωςθ:
ΡΚΝΑΚΑΣ 2
Ρολφτιμο Μζταλλο
Υλατίνα
Υλατίνα ι άργυροσ

Ρεριγραφι εργαςίασ
Χυμπαγοφσ πλάκασ
Απλισ ςυγκόλλθςθσ
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Επιτρεπόμενθ
Ανοχι ςε χιλιοςτά
5
5

Υλατίνα ι άργυροσ
έρυςόσ (κίτρινοσ αμιγισ ι
λευκόσ με πρόςμιξθ κίτρινου
χρυςοφ με παλλάδιο)
έρυςόσ (όπωσ παραπάνω)
έρυςόσ (όπωσ παραπάνω)

2.

Υολλαπλισ ςυγκόλλθςθσ
έωρίσ ςυγκολλιςεισ

10
10

Πε κολλιςεισ
Πε πολλζσ κολλιςεισ ειδικισ
εργαςίασ, όπωσ π.χ. τα
Χμυρναϊκά βραχιόλια κ.τ.λ.

15
20

Χε 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.
Για τα ωσ άνω κοςμιματα και λοιπά ςυναφι αντικείμενα από πολφτιμα μζταλλα,
ο κωδικόσ καταςκευαςτι ορίηεται ωσ εξισ:
Α. Ψον 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 ί), για τθν
περιφζρεια του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακινασ.
β. Από ζνα μικρό γράμμα τθσ αλφαβιτου (από α ζωσ ω), για τθν περιφζρεια
του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Υειραιά.
γ. Από ζναν αφξοντα αραβικό αρικμό (από 1 ζωσ 17 πλθν του 16), για τθν
περιφζρεια του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Κεςςαλονίκθσ.
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 Φοδόπθσ.
ΡΚΝΑΚΑΣ 3

Α .Επιμελθτιριο με τθν
πόλθ τθσ ζδρασ του
(1)
Α. ΒΚΟΤΕΧΝΚΚΑ
1. Ακινασ-Ακινα
2. Υειραιά-Υειραιάσ
3.ΚεςςαλονίκθσΚεςςαλονίκθ
Β.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΣΒΛΣΨΕέΡΛΞΣ

Ρεριφζρεια
(2)

Κωδικόσ αρικμόσ
Επιμελθτθρίου
(3)

Ρομόσ Αττικισ (εκτόσ του
Διμου Οαυρεωτικισ)
Ρομόσ Υειραιά (μαηί με τον
Διμο Οαυρεωτικισ)
Ρομόσ Κεςςαλονίκθσ
Ρομόσ έαλκιδικισ

Α ζωσ ί
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α ζωσ ω
1 ζωσ 15
17

1. Ρομόσ Φοδόπθσ-Ξομοτθνι
Γ. ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ
1. Ξιλκίσ- Ξιλκίσ
2. Αιτωλ/νίασ-Αγρίνιο
3. Παγνθςίασ-Βόλοσ
4. Δράμασ-Δράμα
5. Λωαννίνων- Λωάννινα

Ρομόσ Φοδόπθσ

Ρομόσ Ξιλκίσ
Ρομόσ Αιτωλ/νίασ
Ρομόσ Παγνθςίασ
Ρομόσ Δράμασ
Ρομόσ Λωαννίνων
Ρομόσ Κεςπρωτίασ
Ρομόσ Υρεβζηθσ
6. Θρακλείου-Θράκλειο
Ρομόσ Θρακλείου
7. Ξαβάλασ-Ξαβάλα
Ρομόσ Ξαβάλασ
8. Πεςςθνίασ-Ξαλαμάτα
Ρομόσ Πεςςθνίασ
9. Αρκαδίασ-Ψρίπολθ
Ρομόσ Αρκαδίασ
10. Ξερκφρασ-Ξζρκυρα
Ρομόσ Ξερκφρασ
11. Οζςβου-Πυτιλινθ
Ρομόσ Οζςβου
12. Αχαΐασ-Υάτρα
Ρομόσ Αχαΐασ
13. Χάμου-Χάμοσ
Ρομόσ Χάμου
14. έίοσ-έίοσ
Ρομόσ έίου
15. Αργολίδασ-Άργοσ
Ρομόσ Αργολίδασ
16. Άρτασ-Άρτα
Ρομόσ Άρτασ
17. Βοιωτίασ-Οιβαδειά
Ρομόσ Βοιωτίασ
18. Οακωνίασ-Γφκειο
Ρομόσ Οακωνίασ
19. Δωδεκανιςου-Φόδοσ
Επαρχ. Φόδου
Επαρχ. Ξαρπάκου
20. Ζβρου-Αλεξανδροφπολθ Ρομόσ Ζβρου
21. Ευβοίασ-έαλκίδα
Ρομόσ Ευβοίασ
22. Θμακίασ-Βζροια
Ρομόσ Θμακίασ
23. Υζλλασ-Ζδεςςα
Ρομόσ Υζλλασ
24. Ξαλφμνου-Ξάλυμνοσ
Επαρχ Ξαλφμνου
Επαρχ Ξω
25. Ξαρδίτςασ-Ξαρδίτςα
Ρομόσ Ξαρδίτςασ
26. Ξαςτοριάσ-Ξαςτοριά
Ρομόσ Ξαςτοριάσ
27.Ξεφαλλθνίασ-ΛκάκθσΡιςοσ Ξεφαλλθνία
Αργοςτόλι
Ριςοσ Λκάκθ
Ριςοσ Ηάκυνκοσ
28. Ξοηάνθσ-Ξοηάνθ
Ρομόσ Ξοηάνθσ
29. Γρεβενϊν-Γρεβενά
Ρομόσ Γρεβενϊν
30. Ξορίνκου-Ξόρινκοσ
Ρομόσ Ξορινκίασ
31. Ξυκλάδων –Χφροσ
Ρομόσ Ξυκλάδων
32. άκιϊτιδασ-Οαμία
Ρομόσ άκιϊτιδασ
Ρομόσ Ευρυτανίασ
33. Οάριςασ-Οάριςα
Ρομόσ Οάριςασ
34. Οαςικίου-Αγ. Ρικόλαοσ Ρομόσ Οαςικίου
35. Οευκάδασ-Οευκάδα
Ρομόσ Οευκάδασ
36. άνκθσ-άνκθ
Ρομόσ άνκθσ
37. Υιερίασ-Ξατερίνθ
Ρομόσ Υιερίασ
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42
16
18 και 19
20
21 και 22
23, 24 και 25
26
27
28, 29 και 30
31 και 32
33
34
35, 36 και 37
38
39, 40 και 41
43
44
45
46
47
48 και 49
50 και 51
52
53
54
55
56
57
58
59 και 60
61
62
63
64
65 και 66
67
68 και 69
70 και 71
72
73
74, 75 και 76
77
78
79
80

38. Θλείασ-Υφργοσ
39. Φεκφμνθσ-Φζκυμνο
40. Χερρϊν-Χζρρεσ
41. Ψρικάλων-Ψρίκαλα
42. άλϊρινασ- άλϊρινα
43. άωκίδασ- Άμφιςςα
44. έανίων-έανιά

3.

Ρομόσ Θλείασ
Ρομόσ Φεκφμνθσ
Ρομόσ Χερρϊν
Ρομόσ Ψρικάλων
Ρομόσ άλϊρινασ
Ρομόσ άωκίδασ
Ρομόσ έανίων

81
82
83 και 84
85
86
87
88, 89 και 90

Β. Ψον 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.
Χε 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 ία (1-99) ίβ (1-99) κ.τ.λ.) και
μπορεί να ςυνεχιςτεί αντιςτρόφωσ (π.χ. για τθν Ακινα ήα (1-99)…ήω (1-99),
ζωσ Αα (1-99)…Αω (1-99))..
Σ ανωτζρω αρικμόσ ταυτότθτασ καταςκευαςτι κοςμθμάτων, χορθγείται με
αίτθςθ του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Υίνακα 1, οικείο
Επιμελθτιριο, με βάςθ τουσ τθροφμενουσ από αυτά ςχετικοφσ πίνακεσ
(μθτρϊα). Χε 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.
Ξατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται, θ διατιρθςθ του αυτοφ Αρικμοφ Ψαυτότθτασ
Ξαταςκευαςτι κοςμθμάτων, ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ τθσ επωνυμίασ ι τθσ
Ρομικισ 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. Ξοςμιματα τα οποία καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα, μποροφν να φζρουν
εγχάρακτα τα λατινικά ςτοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που
περιγράφεται ανωτζρω.
Ξοςμιματα και λοιπά τεχνουργιματα από πολφτιμα μζταλλα κοινοτικισ
προζλευςθσ κεωροφνται ότι πλθροφν τισ ιςχφουςεσ ανωτζρω διατάξεισ εφόςον
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5.

6.

7.

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.
Ξοςμιματα 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.
Σι 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.
Σι 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.
Χτουσ 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€).

Ωρθρο 73 Σρόποσ αναγραφόσ κωδικού αριθμού ςε κοςμόματα πολυμερό
1.

Χε 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
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2.

3.

4.
5.

αποτφπωςθ εκτελείται πάνω ςε ςυγκολλθμζνο πλακίδιο, καταςκευαςμζνο από
οποιοδιποτε από τα πολφτιμα μζταλλα, από τα οποία αποτελείται το κόςμθμα.
Υροκειμζνου 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.
Σι 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.
Σι πωλθτζσ (λιανοπωλθτζσ, ενδιάμεςοι διανομείσ) οφείλουν να επαλθκεφουν ότι
τα κοςμιματα φζρουν τισ προβλεπόμενεσ από το παρόν άρκρο ενδείξεισ.
Χτουσ 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.

Ωρθρο 74 Ϊγκριςη και ανανϋωςη ϋγκριςησ χρηςιμοπούηςησ ςφραγύδων
1.

2.

3.
4.

5.

Σι 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.
Ψα αποτυπϊματα των παραπάνω ςφραγίδων πρζπει με μζριμνα των
ενδιαφερομζνων να υποβάλλονται ςυγχρόνωσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ
ςυλλόγουσ χρυςοχόων (όπου υπάρχουν).
Πε βάςθ τισ αιτιςεισ αυτζσ καταρτίηονται από τα επιμελθτιρια και τουσ
ςυλλόγουσ χρυςοχόων, ςχετικοί πίνακεσ (μθτρϊα).
Σι 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.
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.
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Εγκρίςεισ χρθςιμοποίθςθσ κωδικϊν αρικμϊν που χορθγοφνται κατά τθν διάρκεια
του θμερολογιακοφ ζτουσ ανανζωςθσ, ανανεϊνουν κατά το ζτοσ ποφ ορίηεται
για τθν επόμενθ ανανζωςθ.
Χε περίπτωςθ μθ ανανζωςθσ τθσ ζγκριςθσ θ ςφραγίδα επιςτρζφεται αμζςωσ
από τον κάτοχο ςτο οικείο επιμελθτιριο. Χφραγίδεσ 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.
Πε 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
Υεριφζρειασ 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 Ωπθρεςίασ.
Χτουσ 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.

Ωρθρο 75 Τποχρεώςεισ κατϊ την εξαγωγό κοςμημϊτων και ςυναφών
αντικειμϋνων
1.

2.

Σι καταςκευαςτζσ κοςμθμάτων και λοιπϊν ςυναφϊν αντικειμζνων, που
προορίηονται για εξαγωγι, υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από
το άρκρο 72, πλθν των ανοχϊν του Υίνακα 3, για τισ οποίεσ ζχουν εφαρμογι τα
όςα ιςχφουν ςτθν χϊρα προοριςμοφ των αντικειμζνων.
Ξατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εξαγωγι κοςμθμάτων κ.τ.λ., που φζρουν τίτλο
διαφορετικό από εκείνουσ, που κακορίηονται από τον Υίνακα 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.

Ωρθρο 76 Επιςόμανςη
αντικειμϋνων
1.

επύχρυςων,

επϊργυρων

και

ςυναφών

Αντικείμενα επίχρυςα ι επάργυρα γενικά, κακϊσ και επικαλυμμζνα με άλλο
πολφτιμο μζταλλο πρζπει να φζρουν πινακίδα (ετικζτα), ςτακερά τοποκετθμζνθ,
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3.

4.

5.

ςε κάκε ζνα από αυτά, ςτθν οποία δθλϊνεται κατά περίπτωςθ ότι πρόκειται για
προϊόντα επίχρυςα ι επάργυρα ι άλλα (ανάλογα με το πολφτιμο μζταλλο).
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».
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. Χε προθγοφμενα ςτάδια διάκεςθσ αρκεί οι αντίςτοιχεσ ενδείξεισ να
αναγράφονται μόνον ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα.
Ψα 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).
Χτουσ 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.

Ωρθρο 77 Απαγόρευςη αποτύπωςησ ϊλλων ενδεύξεων
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. Χτουσ 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.
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Ωρθρο 78 Εύδη που εξαιρούνται από τη ςόμανςη
Ψα παρακάτω είδθ εξαιροφνται από τθ ςιμανςθ, που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ Ξεφαλαίου:
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. Σδοντοτεχνικά (γζφυρεσ, κορϊνεσ κ.τ.λ.).
Ε. Ρομίςματα
ΧΨ. Πετάλλια
Η. Ξοςμιματα παλαιϊν εποχϊν (αντίκεσ)
Ξανζνα 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 ΜΕΣΑΛΛΨΝ
Ωρθρο 79 χετικϊ με χρόςη ανιχνευτών μετϊλλων ό ϊλλων οργϊνων
διαςκοπόςεωσ του υπεδϊφουσ ό ακινότων μνημεύων
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(άΕΞ 153/Α/28-6-2002), το άρκρο 3,
παρ. 4 του Ρ. 3658/2008 (άΕΞ 70/Α/22-4-2008) και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ
ΩΑ/ΩΥΥΣ/ΔΣΕΥΩΡΧ/ΨΣΥΩΡΧ/33/42426/30-7-2003 (άΕΞ 1124/Β/8-8-2003) και τθν
ΩΥΥΣΨ/ΓΔΑΥΞ/ΔΨΥΥΑ/ά148/41733/704/2-5-2012 (άΕΞ 1440/Β/2-5-2012), όπωσ κάκε
φορά ιςχφουν.
Χτουσ 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 - ΚΛΨΣΟΫΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΣΑ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ
Ωρθρο 80 όμανςη – Επιςόμανςη Κλωςτοώφαντουργικών Προώόντων
1. Ψα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα επιςθμαίνονται και ςθμαίνονται ςφμφωνα με
τον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
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Χυμβουλίου τθσ 27θσ Χεπτεμβρίου 2011 όπωσ ιςχφει, κακϊσ και των κατ’
εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδόμενων Ξανονιςμϊν και τθν ΞΩΑ αρικμ. 17719/ΔΥΥ
519 (άΕΞ 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.
Πε 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/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ
31θσ Παρτίου 2004, περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν.
Σι ονομαςίεσ υφανςίμων ινϊν και οι περιγραφζσ τθσ ςφνκεςθσ των ινϊν που
παρατίκενται ςτα άρκρα 5, 7, 8 και 9 του Ξανονιςμοφ (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.
Ωπεφκυνοσ 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.
Ξατά 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. Χτθν 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. Χτθν 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. Χτισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ
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ομαδοποίθςθσ τα προϊόντα πρζπει να φζρουν τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ
ςφνκεςθσ τουλάχιςτον ςε μία από τισ ακόλουκεσ γλϊςςεσ: αγγλικι, γαλλικι,
γερμανικι, ιςπανικι, ιταλικι.
6. Χτουσ 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.
Ωρθρο 81 όμανςη προώόντων από δϋρμα, πλαςτικό ό ϊλλα υλικϊ
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.
Ψο 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. Τλοι 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. Χυνυπεφκυνοι 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. Σι 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 «ΔΕΦΠΑ», «ΥΟΑΧΨΛΞΣ», ι «ΩάΑΧΠΑ», ανάλογα.
Χτθν ίδια υποχρζωςθ υπόκεινται και οι βιβλιοδζτεσ.
Χε 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 «ΓίΡΛΕΧ ΑΥΣ
ΔΕΦΠΑ» ι «ΓίΡΛΕΧ ΑΥΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ» ανάλογα.
5. Σι λιανοπωλθτζσ μποροφν, αντί των ενδείξεων «ΔΕΦΠΑ», «ΥΟΑΧΨΛΞΣ»,
«ΩάΑΧΠΑ», να χρθςιμοποιοφν εναλλακτικά για τθν επιςιμανςθ των προϊόντων
που εμπίπτουν ςτο παρόν άρκρο τα ςφμβολα – εικονογράμματα τθσ παρ. 3 του
άρκρου 82 και του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτο χϊρο
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πϊλθςθσ κα υπάρχει αναρτθμζνθ πινακίδα με τισ επεξθγιςεισ των ανωτζρω
ςυμβόλων – εικονογραμμάτων.
6. Χτουσ 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.
Ωρθρο 82

Επιςόμανςη υποδημϊτων

1. Ψο 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 Λ.
Χτο παράρτθμα ΛΛ περιλαμβάνεται μθ περιοριςτικόσ κατάλογοσ των προϊόντων
που καλφπτονται από το παρόν άρκρο.
Εξαιροφνται από το παρόν άρκρο :
Α. Ψα μεταχειριςμζνα υποδιματα
Β. Ψα υποδιματα που καλφπτονται από το Υαράρτθμα 17 του Ξανονιςμοφ
1907/2006/ΕΞ (L 396/30.12.2006 REACH) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει)
Γ. Ψα υποδιματα που καλφπτονται από το Υ.Δ 445/1983 (Α’ 166) ωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
Δ. Ψα υποδιματα που ζχουν χαρακτιρα παιχνιδιοφ.
2. Διατάξεισ επιςιμανςθσ
Α. Ψα υποδιματα όταν διατίκενται ςτο εμπόριο πρζπει να φζρουν επιςιμανςθ
ςφμφωνα με το Υαράρτθμα ΛΛΛ, θ οποία περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά
με τθ ςφνκεςθ των τριϊν μερϊν τουσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο παράρτθμα
Λ, 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 Λ. Χτθν 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 Λ,
απαγορευμζνθσ τθσ χριςθσ ςυντμιςεων. Θ διάταξθ αυτι δεν εμποδίηει
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τθν πλζον τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αναγραφι των γραπτϊν ενδείξεων και
ςε άλλεσ γλϊςςεσ.
β. Χτθν επιςιμανςθ πρζπει να παρζχονται πλθροφορίεσ για το υλικό που
ορίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα Λ, 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 Λ, 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. Σι 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. Σι 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.
Διατάξεισ ςχετικά με τα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ υποδθμάτων.
Α. Χτα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ υποδθμάτων είναι υποχρεωτικι θ ανάρτθςθ
πινακίδασ τθν οποία κα απεικονίηονται τα εικονογράμματα που ορίηονται
ςτο παράρτθμα Λ, και κα ζχουν ωσ επεξιγθςθ τισ αντίςτοιχεσ γραπτζσ
ενδείξεισ, που περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα Λ, απαγορευμζνθσ τθσ
χριςθσ ςυντμιςεων, γραμμζνεσ υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και
ενδεχομζνωσ και ςε άλλεσ γλϊςςεσ κατά τθν επιλογι των επιχειριςεων
λιανικισ πϊλθςθσ.
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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. Σι 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 ΛΛΛ.
Γ. Ψθν 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.
Ωποχρεϊςεισ υπευκφνων
Α. Σ 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. Σ 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.
Ξυρϊςεισ
Α. Χε 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. Χτουσ 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.
Πόνον τα υποδιματα που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του παρόντοσ
άρκρου, με τθν επιφφλαξθ άλλων ςχετικϊν κοινοτικϊν νομικϊν υποχρεϊςεων,
μποροφν να διατίκενται ςτο εμπόριο.
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Ωρθρο 83 Αναγραφό 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.
Σ 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. Χτα 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. Ψθν 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. Σ κωδικόσ αρικμόσ κα πρζπει να αναγράφεται ςτα προβλεπόμενα παραςτατικά
που εκδίδουν οι επιχειριςεισ τθσ παρ. 1, κακϊσ επίςθσ και οι ενδιάμεςοι
χονδρζμποροι.
5. Χτουσ 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.
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ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Ωρθρο 84 Ενδεύξεισ ςτισ χαρτοπετςϋτεσ και το χαρτύ υγεύασ χαρτύ
κουζύνασ και χαρτομϊντιλα
1. Σι 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. Ψο 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. Ψο είδοσ του προϊόντοσ που περιζχεται.
Γ. Ψο κακαρό βάροσ του περιεχομζνου.
Δ. Ψο είδοσ τθσ πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν παραςκευι του.
2. Επιπρόςκετα, για κακζνα από τα ωσ άνω είδθ, κα πρζπει να αναγράφεται:
Α. έαρτοπετςζτεσ
− Σ αρικμόσ των χαρτοπετςετϊν που περιζχονται.
Β. έαρτί υγείασ
− Ψο μικοσ κάκε ρολοφ.
− Σ αρικμόσ των τεμαχίων (φφλλων) που περιλαμβάνει κάκε ρολό
− Σ αρικμόσ των ςτρϊςεων από τα οποία αποτελείται κάκε τεμάχιο του
χαρτιοφ υγείασ
Γ. έαρτί κουηίνασ
− Ψο μικοσ κάκε ρολοφ
− Σ αρικμόσ των ρολϊν ανά ςυςκευαςία
− Σ αρικμόσ των φφλλων κάκε ρολοφ
− Σι διαςτάςεισ κάκε φφλλου
− Σ αρικμόσ των ςτρϊςεων από τα οποία αποτελείται κάκε φφλλο
Δ. έαρτομάντιλα
− Σ αρικμόσ των τεμαχίων
− Σ αρικμόσ των ςτρϊςεων κάκε τεμαχίου
− Σι διαςτάςεισ του τεμαχίου
3. Χτουσ 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.
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Ωρθρο 85 Ειδικότερεσ απαιτόςεισ επιςόμανςησ λοιπών βιομηχανικών
προώόντων
1.

Α. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΚΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΚΑΚΗ ΝΟΜΟΙΕΣΚΑ

Α/Α Κατθγορίεσ Ρροϊόντων

Σιμανςθ ςυμμόρφωςθσ
προσ Ενωςιακι νομοκεςία
CE

1

Πζςα
Ατομικισ Υροςταςίασ
(Π.Α.Υ.)

2

Υαιχνίδια

CE

3

Υροϊόντα
δομικϊν καταςκευϊν

CE

4

Απλά Δοχεία Υίεςθσ

CE

5

Χυςκευζσ αερίου
(π.χ. ςυςκευζσ αερίων
καυςίμων που
χρθςιμοποιοφνται για
μαγειρικι, Κζρμανςθ
κλπ)
Θλιακοί
Κερμοςίφωνεσ

CE

6

CE
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Σχετικι Ειδικότερθ Νομοκεςία
(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει)
ΞΩΑ 4373/1205
(άΕΞ 187/Β/1993) όπωσ
τροποποιικθκε
και ιςχφει.
ΞΩΑ 3669/194
(άΕΞ 549/Β/2011)
ΥΔ 334/94 (άΕΞ 176/Α/1994),
Ξανονιςμόσ (ΕΕ)305/2011
(ΕΕ L88/4.4.2011)
Πε ειδικότερεσ διατάξεισ (ΞΩΑ)
και με αντίςτοιχα ΕΟΣΨ ΕΡ
πρότυπα ι ελλείψει
εναρμονιςμζνων προτφπων με
τισ αντίςτοιχεσ Ξατευκυντιριεσ
Γραμμζσ Ευρωπαϊκϊν Ψεχνικϊν
Εγκρίςεων ζχουν κακοριςκεί
οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και
οι ειδικζσ απαιτιςεισ
ςυμμόρφωςθσ για τα προϊόντα
του τομζα των δομικϊν
καταςκευϊν
Ξαν. 1907/2006/ΕΞ,
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
ΩΑ 12479/ά.17/414/1991,
(άΕΞ 431/Β/1991)
ΩΑ 20769/6285 /94,
(άΕΞ 977/Β/1994
ΩΑ 14165/ά17.4/ 373/1993,
(άΕΞ 673/Β/1993)
ΞΩΑ 15233/1991/
(άΕΞ 487/1991)
ΞΩΑ 3380/737/95
(άΕΞ 134/Β/95)
ΩΑ 14165/ά17.4/373/
ΞΩΑ 470/85,
(άΕΞ 183/Β/1985
ΞΩΑ.Β6467/608,
(άΕΞ 214/Β/1988)

7
8

9
10

11

12

13

14

ΞΩΑ 27356/91, (άΕΞ 78/Β/1992)
ΞΩΑ 16717/5052/94,
(άΕΞ 992/Β/1994)
ΞΩΑ 6204 277Β/2001,
(άΕΞ 1853/2007)
Πθχανζσ
CE
Υ.Δ. 57/2010, (άΕΞ 97/Α/2010)
ΥΔ 81/2011, (άΕΞ 197/Α/2011)
Χυςκευζσ
Ανεςτραμμζνο ζψιλον «3»
ΞΩΑ 20683/2134/ 1987, (άΕΞ
αερολυμάτων (αεροηόλ)
634/Β/1987)
ΞΩΑ 3312/705 /1995,
(άΕΞ 130/ 1995)
ΞΩΑ 3608/370/2010,
(άΕΞ 398/Β/2010)
Απ. ΑέΧ 265/2002
(άΕΞ 1214/Β/2002),
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
Εξοπλιςμόσ υπό πίεςθ
CE
ΞΩΑ 16289/330/99
(π.χ. χφτρεσ ταχφτθτοσ)
(άΕΞ 987/Β/1999)
Υυροςβεςτιρεσ
CE ι
Ρομοκεςία εξοπλιςμοφ υπό
ανεςτραμμζνο ζψιλον «3» για
πίεςθ και
πυροςβεςτιρεσ τφπου
Ρομοκεςία ςυςκευϊν
αεροηόλ
αερολυμάτων για τουσ
πυροςβεςτιρεσ τφπου αεροηόλ
Πεταφερόμενοσ
Υ
ΞΩΑ 14132/618/2001
εξοπλιςμόσ υπό πίεςθ
(άΕΞ 1626/06.12.2001),
(π.χ. φιάλεσ για
ΞΩΑ 27120/1290
γκαηάκια, φιάλεσ
(άΕΞ 652/2003) και ΞΩΑ
υγραερίου)
ΣΛΞ.12436/706/2011
(άΕΞ 2039/Β/2011)
Θλεκτρολογικό
CE
ΞΩΑ 470/85,
Ωλικό έαμθλισ Ψάςθσ
(άΕΞ 183/Β/1985)
ΞΩΑ.Β6467/608,
(άΕΞ 214/Β/1988)
ΞΩΑ 27356/91,
(άΕΞ 78/Β/1992)
ΞΩΑ 16717/5052/94,
(άΕΞ 992/Β/1994)
ΞΩΑ 6204 277Β/2001,
(άΕΞ 1853/2007)
Εκρθκτικά εμπορικισ
CE
ΥΔ 455/95 (άΕΞ 268/Α/1995)
χριςθσ
ΥΔ 2/2006 (1/Α/2006)
ΥΔ 76/2010 (άΕΞ140/Α/2010)
ΥΔ 56/2012 (άΕΞ 108/Α/ 2012)
Απ. ΑέΧ 265/2002
(άΕΞ 1214/Β/2002),
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
Είδθ πυροτεχνίασ
CE
ΞΩΑ 9104/440/2010
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15

16

17
18

Λατροτεχνολογικά
προϊόντα
(π.χ. ορκοπεδικά)
Φαδιοεξοπλιςμόσ και
τθλεπικοινωνιακόσ
εξοπλιςμόσ
Οοιπζσ θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ
Χκάφθ αναψυχισ

CE

(άΕΞ1159/Β/2010)
Απ. ΑέΧ 265/2002
(άΕΞ 1214/Β/2002),
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
ΞΩΑ ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.130648/2009
(άΕΞ2198/Β/2009)

CE

ΥΔ 44/200, 2
(άΕΞ 44/Α/2002)

CE

ΞΩΑ 50268/5137/2007
(άΕΞ 1853/Β/2007)
ΞΩΑ 4841/ά7Β/52/97 –
(άΕΞ 111/Β/97)
ΩΑ 4113.183/01 /2004
(άΕΞ 1613/Β/29-10-2004)

CE

Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΚΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΚΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΝΩΣΚΑΚΗ ΝΟΜΟΙΕΣΚΑ

Ρροβλεπόμενθ
Σχετικι Ειδικότερθ Νομοκεςία
Α/Α
Κατθγορίεσ Ρροϊόντων
ςιμανςθ
(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει)
ςυμμόρφωςθσ με
εκνικι νομοκεςία
1
Ζπιπλα και διακοςμθτικά
Δεν προβλζπεται
ΞΩΑ Η3-5430/2009
προϊόντα ξυλείασ
(άΕΞ 746/Β/2009)
και Η3-7835/2011
(άΕΞ 2650/Β/2011)
2
Είδθ παιδικισ φροντίδασ
Δεν προβλζπεται
ΞΩΑ Η3-818/2009
(άΕΞ 1395/Β/2009)
Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006
3 Αναπτιρεσ αςφαλείασ για τα Δεν προβλζπεται
ΞΩΑ Η3-4106/2006
παιδιά
(άΕΞ 1484/Β/2006)
και Η3-922/2008
(άΕΞ 651/Β/2008)
4
Υροϊόντα laser
Δεν προβλζπεται
ΩΑ ά1-806/1998
(άΕΞ 921/Β/1998)
5
Διακοςμθτικά είδθ και κεριά Δεν προβλζπεται
ΞΩΑ Η3-2810/2004
(άΕΞ 1885/Β/2004)
και Απόφαςθ
Απ. ΑέΧ 265/2002
(άΕΞ 1214/Β/2002),
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
6
Θλεκτρονικό τςιγάρο
Δεν προβλζπεται
ΞΩΑ Η3-2810/2004
(χωρίσ νικοτίνθ)
87

(άΕΞ 1885/Β/2004)
και Ξανονιςμόσ 1907/2006
Απ. ΑέΧ 265/2002
(άΕΞ 1214/Β/2002),
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
ΞΩΑ Η3-2810/2004
(άΕΞ 1885/Β/2004)

7

Είδθ ατομικι υγιεινισ

Δεν προβλζπεται

8

Ππαταρίεσ (ξθρά ςτοιχεία)

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ Η3-2810/2004,
(άΕΞ 1885/Β/2004)

9

Χυςςωρευτζσ μολφβδου οξζωσ (μπαταρίεσ
αυτοκινιτων)
Υοδιλατα και μθχανοκίνθτα
δίκυκλα ζωσ 50cc

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ 41625/2057 Ε103/2010 (άΕΞ
1625/Β/2010)

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ Η3- 2810/2004,
(άΕΞ 1885/Β/2004)

11

Φευματοδότεσ και
ρευματολιπτεσ

Υροβλζπεται ςιμα
ςυμμόρφωςθσ
ςφμφωνα με
πρότυπα

12

Υυροςβεςτιρεσ

10

13
14

ΩΑ 529/2000
(άΕΞ 67/Β/2000)
και ΩΑ 8991/2003 (άΕΞ
643/Β/2003), πρότυπα ΕΟΣΨ 294
&ΕΟΣΨ 1413-1 ι τα διεκνι
ιςοδφναμα CEE7 & IEC 884-1
Υινακίδα
ΞΩΑ 618/2005 (άΕΞ 52/Β/2005)
περιοδικοφ ελζγχου
και ΞΩΑ 17230/2005
(άΕΞ 1218/Β/2005)

έαρτικά
Δεν προβλζπεται
Εξοπλιςμόσ για αναψυχι και Δεν προβλζπεται
άκλθςθ

15

Απλά εργαλεία χειρόσ

Δεν προβλζπεται

16

Αντικείμενα από πολφτιμα
μζταλλα

17

ήευδοκοςμιματα

Χιμανςθ τίτλου,
ταυτότθτασ
καταςκευαςτι και
επιμελθτθρίου ςτο
οποίο
δραςτθριοποιείται
ςφμφωνα με ΑΔ
Απαγορεφεται κάκε
είδουσ ςιμανςθ
που προβλζπεται
για τα πολφτιμα
μζταλλα
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Άρκρο 84
ΞΩΑ Η3-2810/2004,
(άΕΞ 1885/Β/2004)
ΞΩΑ Η3- 2810/2004,
(άΕΞ 1885/Β/2004)
Άρκρα 72-78

Άρκρο 69
Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006

18

19

20

21

22

23

24

Επίχρυςα, επάργυρα
αντικείμενα

Αναγραφι ςε
πινακίδα (ετικζτα),
του όρου
«επίχρυςο» ι
«επάργυρο».
Αντικείμενα επικαλυμμζνα ι
Αναγραφι ςε
επιςτρωμζνα με φφλλο
πινακίδα (ετικζτα),
πολφτιμου μζταλλου
του όρου
«επικαλυμμζνο»,
του χθμικοφ
ςυμβόλου και του
βάρουσ (ςε «g»)
του πολφτιμου
μετάλλου
Σρυκτζλαια & λιπαντικά
Δεν προβλζπεται

Άρκρα 76-77

Άρκρα 76-77

ΞΩΑ 526/2004
άΕΞ 630/Β/12-5-2005
Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ

Υροδιαγραφζσ, Απαιτιςεισ,
όροι κυκλοφορίασ και
μζκοδοι ελζγχου των
λιπαντικϊν δίχρονων
κινθτιρων
Βαλβολίνεσ

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ 350/2012
(άΕΞ 2988/Β/22.11.2013)
Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006

Δεν προβλζπεται

Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
ΞΩΑ 12/95
(άΕΞ 471/Β/29-5-1995)
Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006

Υροδιαγραφζσ υγρϊν
φρζνων του ςυςτιματοσ
πζδθςθσ οχθμάτων –
Απαιτιςεισ και μζκοδοι
δοικιμϊν
Υροδιαγραφζσ υγρϊν
κυκλϊματοσ ψφξθσ μθχανϊν
εςωτερικισ καφςεωσ (ΠΕΞ)
ζτοιμων για χριςθ και
ςυμπυκνωμζνων –
Απαιτιςεισ και μζκοδοι
δοκιμϊν

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ 430/2012
(άΕΞ 2988/22.11.2013)

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ 349/2012
(άΕΞ 2988/Β/22.11.2013)
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25

26

Υλαςτικοί ςωλινεσ από
ςκλθρό PVC

Δεν προβλζπεται

Γράςςα βαμβακοςυλλεκτικϊν Δεν προβλζπεται
μθχανϊν, προδιαγραφζσ και
μζκοδοι ελζγχου

ΞΩΑ 14013/ά.32/327/1993
(άΕΞ 597/Β/1993)
ΞΩΑ 10347/ά.32/176/93
(άΕΞ 432/Β/93)
ΞΩΑ 201/2000
(άΕΞ 872/Β/17.07.2000)

27

Ξακαριςτικά &
απορρυπαντικά

Δεν προβλζπεται

Ξανονιςμόσ ΕΞ 648 /2004
(ΕΕ L 104/8.4.2004),
Ξαν. (ΕΞ) 1907/2006
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
Άρκρο 85 παρ.2 ζωσ και 5

28

Γράςςα οχθμάτων –
Υροδιαγραφζσ και μζκοδοι
ελζγχου

Δεν προβλζπεται

ΞΩΑ 322/2000
(άΕΞ 122/Β/07.02.2001)

29

Βιοκτόνα & απολυμαντικά
προϊόντα

Δεν προβλζπεται

30

έρϊματα διακόςμθςθσ,
βερνίκια, προϊόντα
διακόςμθςθσ, βερνίκια
προϊόντα επιςκευαςτικισ
βαφισ αυτοκινιτων.
Ωποδιματα
Ξλωςτοχφαντουργικά
προϊόντα
έθμικζσ ουςίεσ έθμικά
μείγματα και αντικείμενα

Δεν προβλζπεται

1.ΕΣά
ΩΑ1β
-7723-13.2.94
(άΕΞ 961/Β/23.12.94) & ΥΔ
205/9.7.2001
(άΕΞ Α 160/16.7.2001)
2. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ
ΑΡΑΥΨΩΘΧ(Σδθγία 98/8/ΕΞ του Ευρ.
Ξοινοβουλίου & Χυμβουλίου
τθσ 16/2/1998 για τθ διάκεςθ
βιοκτόνων ςτθν αγορά)
Απ. ΑέΧ 265/2002
(άΕΞ 1214/Β/2002),
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ
ΞΩΑ 437/2005 (άΕΞ
1641/Β/8.11.2006)
ΞΩΑ 287/2010 (άΕΞ
1726/Β/3.11.2010)

έφμα χθμικά προϊόντα

Δεν προβλζπεται

31
32
33
34

Δεν προβλζπεται
Δεν προβλζπεται

Άρκρα 82, 83
Άρκρα 80, 83

Δεν προβλζπεται

Ξαν. 1272/2008/ΕΞ (CLP)– Ξαν.
1907/2006 (REACH)
Ξαν. 1272/2008/ΕΞ – άρκρο 29 –
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35

Δίκυκλα

36

Σχιματα
(εκτόσ δικφκλων)

37

Ελαςτικά επίςωτρα
αυτοκινιτων

Χιμα ζγκριςθσ
τφπου
καταςκευαςτικοφ
ςτοιχείου και
τεχνικισ μονάδασ
δικφκλου,
ςφμφωνα με το
προςάρτθμα του
Υαραρτιματοσ V
τθσ ΞΩΑ
περιλαμβάνει το
διεκνζσ ςφμβολο
«e»)
Χιμα ζγκριςθσ
τφπου
καταςκευαςτικοφ
ςτοιχείου και
τεχνικισ μονάδασ
οχιματοσ ,
ςφμφωνα με το
προςάρτθμα του
Υαραρτιματοσ VII
τθσ ΞΩΑ
(περιλαμβάνει το
διεκνζσ ςφμβολο
«e»)
Χιμανςθ ςφμφωνα
με το Υαράρτθμα ΛΛ
τθσ ΞΩΑ 131219/1712-2015
(άΕΞ 2974/Β/2015)

§3
ΞΩΑ 48145/2327/2003
(άΕΞ 1207/Β/2003), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει

ΞΩΑ 29949/1841/2009
(άΕΞ 2112/Β/2009)
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει

ΞΩΑ 131219/17-12-2015
(άΕΞ 2974/Β/2015)
Ξαν. 1222/2009/ΕΞ

2. Ειδικά για τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα κακαριςμοφ εν γζνει, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 648/2004 του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου ςχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L
104/8.4.2004), ωσ ιςχφει, πζραν των διατάξεων που αναφζρονται ςτον Υίνακα Β
του παρόντοσ άρκρου, προβλζπονται πρόςκετεσ διατάξεισ επιςιμανςθσ όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτθν ΩΑ 381/2005 (άΕΞ 539/Β/2.5.2006) και ςτθν ΞΩΑ 1233/91 και
172/92 περί κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ καταχϊριςθσ των κακαριςτικϊν προϊόντων
(άΕΞ 277/Β/20.4.1992), ωσ ιςχφει. Πε 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
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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 Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 648/2004, ωσ ιςχφει.
Δ. Θ ςφνκεςθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Υαραρτιματοσ VII μζροσ Α του
Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 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 Υαράρτθμα VII μζροσ Δ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ)
648/2004, ωσ ιςχφει.
ΧΨ. Θ φράςθ «Πακριά από παιδιά».
Η. Θ φράςθ «Ψθλζφωνο Ξζντρου 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. Ψα απορρυπαντικά και τα προϊόντα κακαριςμοφ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο
2 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 648/2004 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου ςχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004) ωσ ιςχφει,
διατίκενται ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ξανονιςμϊν (ΕΞ)
648/2004, (ΕΞ) 1272/2008 και 1907/2006/ΕΞ».
4. Χτουσ 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, ΧΨ, 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€).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΠΗΡΔΙΔ – ΔΣΙΑΗ / ΑΝΑΦΤΥΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΣΗΡΗΗ
ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ
ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

Ωρθρο 86 Τποχρϋωςη ανϊρτηςησ τιμοκαταλόγου και ειδικϋσ ρυθμύςεισ
για επιχειρόςεισ παροχόσ υπηρεςιών
1.

2.

3.

4.

Επιχειριςεισ που εκμιςκϊνουν και γενικά παρζχουν κάκε μορφισ υπθρεςίεσ
προσ τουσ πελάτεσ τουσ, υποχρεοφνται να αναρτοφν ςτακερά τιμοκατάλογο, ςε
ορατό από τον πελάτθ ςθμείο του καταςτιματοσ ι γραφείου τουσ, ςτον οποίο
κα αναγράφονται οι τελικζσ τιμζσ των υπθρεςιϊν που παρζχουν.
Ψα ιδιωτικά ςχολεία γενικισ και τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, τα
κάκε είδουσ φροντιςτιρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί, τα ιδιωτικά
ινςτιτοφτα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν,
είναι υποχρεωμζνα να ζχουν ςυνταγμζνουσ τιμοκαταλόγουσ, που κα διατθροφν
ςτο κατάςτθμα τουσ, τουσ οποίουσ κα κζτουν ςτθν διάκεςθ των γονζων και
κθδεμόνων των μακθτϊν και ςπουδαςτϊν, εφόςον οι τελευταίοι το ηθτιςουν.
Χτουσ τιμοκαταλόγουσ αυτοφσ κα αναγράφονται οι τιμζσ των πάςθσ φφςεωσ
παρεχομζνων υπθρεςιϊν (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικζσ υπθρεςίεσ κλπ.)
που ιςχφουν για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά.
Επιχειριςεισ ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων-οχθμάτων και
κάκε φφςεωσ τροχοφόρων, υποχρεοφνται να διατθροφν ανθρτθμζνο
τιμοκατάλογο όπου κα αναγράφονται οι εκάςτοτε χρεϊςεισ για βαςικζσ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ επί ενδεικτικϊν μοντζλων (π.χ. 1o service
ανάλογα με τον τφπο και μοντζλο του τροχοφόρου. Χτα εκδιδόμενα δε
παραςτατικά κα αναγράφονται αναλυτικά το είδοσ τθσ εργαςίασ και θ τιμι
χρζωςθσ που κα πρζπει να ςυμπίπτει με αυτι του τιμοκαταλόγου υπό τθν
επιφφλαξθ τθσ δυνατότθτασ του επιςκευαςτι να παρζχει ζκπτωςθ ςτον πελάτθ.
Για τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ ο επιςκευαςτισ κα
πρζπει να ςυντάςςει ζγγραφθ προςφορά.
Επιχειριςεισ που εκμεταλλεφονται ςτεγαςμζνουσ και ακάλυπτουσ χϊρουσ
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, απαγορεφεται να αρνθκοφν τθν υποδοχι αυτοκινιτων
για ςτάκμευςθ, εφόςον κατά τθν ςτιγμι τθσ άφιξθσ του οχιματοσ υπάρχει κενόσ
χϊροσ. Σι επιχειριςεισ αυτζσ, υποχρεοφνται να ζχουν αναρτθμζνθ
πινακίδα/τιμοκατάλογο τουλάχιςτον διαςτάςεων 1,00 έ 0,50 μ. ςε ορατό για τον
πελάτθ ςθμείο, όπου με μεγάλα και κακαρά γράμματα και αρικμοφσ κα
αναγράφονται τα δικαιϊματα που ειςπράττονται για τθν ςτάκμευςθ
αυτοκινιτων, δικφκλων και λοιπϊν τροχοφόρων (π.χ. τιμζσ ςτάκμευςθσ ανά μία
ι περιςςότερεσ ϊρεσ, τιμζσ ςτάκμευςθσ ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μινα
κλπ.).
93

5.

6.

Χτισ υπθρεςίεσ που απαιτοφν κόςτοσ που δεν μπορεί εκ των προτζρων να
υπολογιςτεί πρζπει πριν τθν παροχι τθσ κφριασ υπθρεςίασ να παραςχεκεί και
υπθρεςία εκτίμθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ παροχι τθσ εκτίμθςθσ αποτελεί
διακριτι υπθρεςία και υπάγεται ςτισ γενικζσ διατάξεισ. Θ παροχι τθσ υπθρεςίασ
εκτίμθςθσ τελεί ςε ανεξάρτθτθ ςχζςθ με τθν εκπλιρωςθ ι μθ τθσ κφρια παροχισ
και ο παρζχων τθν κφρια υπθρεςία πρζπει αφοφ να λάβει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ
του καταναλωτι/πελάτθ πριν προβεί ςε αυτιν.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€)
Β. Για υπζρβαςθ τιμισ ανά παρεχόμενθ υπθρεςία, πεντακόςια ευρϊ (500€).
Γ. Για μθ αναγραφι προςφερόμενθσ υπθρεςίασ ι τιμισ ςτον τιμοκατάλογο,
πεντακόςια ευρϊ (500€).
Δ. Για παράβαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 4, χίλια ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 87 Τποβολό Σιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρύων
1.

2.

Ψα κάκε είδουσ άροντιςτιρια, Λδιωτικά Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ,
Εργαςτιρια Ελευκζρων Χπουδϊν, Λδιωτικοί Βρεφονθπιακοί και Υαιδικοί Χτακμοί
υποχρεοφνται να αποςτζλλουν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ Δ/νςθ Υολιτικισ
Ξαταναλωτι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Υροςταςίασ Ξαταναλωτι του
Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ (email: ftsirog@e-prices.gr) το αργότερο
μζχρι τθν 15θ Λουνίου εκάςτου ζτουσ τιμοκατάλογο των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν τουσ για το επόμενο ζτοσ. Ωπόδειγμα φόρμασ υποβολισ
τιμοκαταλόγων υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα www.e-prices.gr.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χίλια ευρϊ (1.000€).

Ωρθρο 88 Σόρηςη και ανϊρτηςη παραςτατικών που αναφϋρονται ςτα
κοινόχρηςτα πολυκατοικιών
Επιχειριςεισ κάκε μορφισ που τουσ ανατεκεί θ διαχείριςθ των κοινόχρθςτων
δαπανϊν πολυκατοικιϊν, υποχρεοφνται:
1. Ρα διατθροφν για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια τα πρωτότυπα των παραςτατικϊν
των δαπανϊν. Σι ζνοικοι δικαιοφνται με δαπάνεσ τουσ να ηθτοφν από τουσ
υπόχρεουσ απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραςτατικϊν.
2. Θ δθμιουργία, κάλυψθ και αφξθςθ του αποκεματικοφ τθσ πολυκατοικίασ δεν
ςυνιςτά δαπάνθ.
3. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).
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ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΕΣΙΑΗ / ΑΝΑΧΤΦΗ
Α. ΤΚΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΚ ΕΣΤΚΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ωρθρο 89 Πεδύο Εφαρμογόσ και ςκοπόσ
Σι διατάξεισ τθσ παροφςασ ενότθτασ αφοροφν καταςτιματα εςτίαςθσ και
διαςκζδαςθσ (εςτιατόρια, καταςτιματα γριγορθσ εςτίαςθσ, εςτιατόρια ξενοδοχείων,
ταβζρνεσ, καφετζριεσ, κζντρα διαςκζδαςθσ και λοιπά παρόμοια καταςτιματα), τα
κζντρα και καταςτιματα που λειτουργοφν ςε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά
ςυγκροτιματα, εντόσ επιβατικϊν πλοίων και εντόσ αμαξοςτοιχιϊν του ΣΧΕ κακϊσ και
τα ςθμεία πϊλθςθσ ζτοιμου φαγθτοφ εντόσ καταςτθμάτων. Επιπλζον, αφοροφν και
τα παραδοςιακά καφενεία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία του Ωπουργείου
Σικονομικϊν όπωσ κάκε φορά ιςχφει, με τισ εξαιρζςεισ που ορίηονται παρακάτω.
Ωρθρο 90 Σόρηςη Σιμοκαταλόγων
1.

2.

3.

4.

Σι υπεφκυνοι των καταςτθμάτων του άρκρου 89 οφείλουν να τθροφν
τιμοκατάλογο. Σι τιμοκατάλογοι ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα και προαιρετικά ςε ακόμα μία ι περιςςότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ.
Ψα παραπάνω καταςτιματα υποχρεοφνται να αναρτοφν τον τιμοκατάλογο ςε
εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματόσ τουσ και τα εςτιατόρια και οι ταβζρνεσ και
ςτθν εξωτερικι όψθ τθσ κφριασ ειςόδου του καταςτιματοσ. Για ξενοδοχεία και
ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα, ο τιμοκατάλογοσ πρζπει να αναρτάται ςτθν
εξωτερικι όψθ τθσ κφριασ ειςόδου τθσ αίκουςασ όπου προςφζρονται τα είδθ
του τιμοκαταλόγου. Σφείλουν επίςθσ πριν από τθν παραγγελία να διακζτουν τον
τιμοκατάλογο ςε κάκε πελάτθ.
Από τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ εξαιροφνται τα παραδοςιακά καφενεία κατά τθν
ζννοια τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ του Ωπουργείου Σικονομικϊν όπωσ κάκε φορά
ιςχφει, για τα οποία ιςχφει υποχρζωςθ ανάρτθςθσ τιμοκαταλόγου ςε εμφανζσ
ςθμείο του καταςτιματοσ, αναγράφοντασ μόνο τα προςφερόμενα είδθ και τισ
τιμζσ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ά.Υ.Α.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€).
Β. Για υπζρβαςθ τιμισ ανά είδοσ, πεντακόςια ευρϊ (500€).
Γ. Για μθ αναγραφι πωλοφμενου είδουσ ι τιμισ ςτον τιμοκατάλογο, πεντακόςια
ευρϊ (500€).

Ωρθρο 91 Ενδεύξεισ τιμοκαταλόγων
1.
2

Χτουσ τιμοκαταλόγουσ αναγράφονται όλα τα προςφερόμενα είδθ «αλά-κάρτ» με
τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνου του άΥΑ.
Ψα αναγραφόμενα ςτουσ τιμοκαταλόγουσ φαγθτά και ςαλάτεσ προςφζρονται
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ςτουσ πελάτεσ:
Α. Πε τθ μερίδα.
Β. Πε το κιλό. Χτθν περίπτωςθ αυτι ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ ζνδειξθ «με το
κιλό» δίπλα ςτο αντίςτοιχο είδοσ.
3. Χτουσ τιμοκαταλόγουσ αναγράφονται απαραίτθτα οι ακόλουκεσ ενδείξεισ είτε
μεμονωμζνα, είτε κατά ομάδεσ φαγθτϊν - ποτϊν, με τρόπο που να γίνεται
αντιλθπτι θ διάκριςθ αυτι ςτον καταναλωτι:
Α. Ψο είδοσ των ελαίων, και θ χριςθ τουσ.
Β. «Ξατεψυγμζνο» κατά περίπτωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των γλυκϊν.
Γ. «Υρομαγειρευμζνο» ι «Υροτθγανιςμζνο», κατά περίπτωςθ.
Δ. «Υροϊόν Υ.Σ.Υ.» (Υροςτατευόμενθσ Σνομαςίασ Υροζλευςθσ) ι «προϊόν
Υ.Γ.Ε.» (Υροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ), αποκλειςτικά και μόνο για
τα προϊόντα που ανικουν επιςιμωσ ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Απαγορεφεται θ
χριςθ του όρου «Υ.Σ.Υ.», «Υ.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίκενται δεν είναι
τζτοια.
Ε. Υροκειμζνου για ςυςκευαςμζνα ποτά (μπφρα, οίνοσ, λοιπά οινοπνευματϊδθ
ποτά, αναψυκτικά, χυμοί, ςόδεσ, ανκρακοφχα νερά) αναγράφεται επιπλζον
και θ ειδικότερθ ονομαςία του είδουσ με τθν οποία προςφζρεται ςτο εμπόριο
(ετικζτα) και ο όγκοσ του περιεχομζνου κάκε ςυςκευαςίασ ςε ml.
ΧΨ. Ειδικότερα για τουσ οίνουσ και τα προϊόντα απόςταξθσ, που προςφζρονται
ςτουσ καταναλωτζσ χωρίσ να είναι εμφανισ θ ςυςκευαςία τουσ, αναγράφεται
υποχρεωτικά θ χϊρα προζλευςθσ και ο παραγωγόσ ι ο εμφιαλωτισ τουσ
όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν επιςιμανςθ (ετικζτα) των εν λόγω οίνων ι των
προϊόντων απόςταξθσ, ςφμφωνα με τουσ Ξανονιςμοφσ 1234/2007 (άρκρο
118κε) και 607/2009 (άρκρα 55 και 56).
Η. Υροκειμζνου για ςαλάτεσ πάςθσ φφςεωσ, αναγράφονται θ ονομαςία κάκε
ςαλάτασ όπωσ τθν ορίηει το κατάςτθμα και τα βαςικά ςυςτατικά που τθ
ςυνκζτουν.
4. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€).
Β. Για υπζρβαςθ τιμισ ανά είδοσ, πεντακόςια ευρϊ (500€).
Γ. Για παραπλάνθςθ ι ψευδι αναγραφι προϊόντοσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€)
ανά προϊόν.
Ωρθρο 92 Ειδικϋσ περιπτώςεισ (ΕΛΑΦΙΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ, ΕΛΥ ΕΡΒΙ,
ΣΑΜΠΛ ΝΣΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΣΟ, ΚΟΤΒΕΡ)
1.

ΕΛΑΧΚΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Εφόςον τα καταςτιματα του άρκρου 89 ορίηουν ελάχιςτθ κατανάλωςθ εντόσ του
καταςτιματοσ ι με ςφςτθμα διανομισ κατ’ οίκον, οφείλουν ςτον τιμοκατάλογο
που προορίηεται για τον καταναλωτι, να αναγράφουν ςε εμφανζσ ςθμείο τθν
ζνδειξθ «Ελάχιςτθ κατανάλωςθ ειδϊν ___ Ευρϊ».
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2.

ΣΕΛΦ ΣΕΒΚΣ
Εφόςον τα καταςτιματα του άρκρου 89 διακζτουν για τουσ πελάτεσ τουσ
ςφςτθμα αυτοεξυπθρζτθςθσ (ΧΕΟά ΧΕΦΒΛΧ), οφείλουν ςτο χϊρο
αυτοεξυπθρζτθςθσ να τοποκετοφν, ςε ορατό ςθμείο για τον πελάτθ, αναρτθμζνο
τιμοκατάλογο με τα είδθ προςφοράσ του ΧΕΟά ΧΕΦΒΛΧ και τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ
διάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 91 παρ. 1.

3.

ΡΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εφόςον τα καταςτιματα του άρκρου 89 πωλοφν ςτουσ πελάτεσ τουσ τα είδθ ςε
πακζτο εκτόσ καταςτιματοσ οφείλουν ςτο χϊρο (φυςικό ι διαδικτυακό)
υποβολισ ι εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ, είτε να ζχουν ςε εμφανζσ ςθμείο
αναρτθμζνο τιμοκατάλογο ι να διακζτουν ικανό αρικμό τιμοκαταλόγων προσ
χριςθ για τον πελάτθ με τα είδθ προςφοράσ ςε πακζτο με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ
διάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 91 παρ. 1.

4.

ΤΑΜΡΛ-ΝΤΟΤ (TABLE D’ HΟTE) – Μενοφ (Menu)
Σποιαδιποτε χριςθ ςυςτιματοσ ταμπλ ντοτ ι μενοφ πρζπει να γίνεται γνωςτι
ςτον πελάτθ με τθν αντίςτοιχθ τελικι τιμι ανεξάρτθτα με το πϊσ αυτι ορίηεται
(κατά άτομο/κατά μενοφ κλπ.). Θ πολιτικι αυτι πρζπει να κακίςταται γνωςτι
ςτον πελάτθ με τρόπο τζτοιο ϊςτε ο πελάτθσ να είναι ςε κζςθ, όταν λαμβάνει
γνϊςθ του τιμοκαταλόγου, να λαμβάνει γνϊςθ και τθσ πολιτικισ αυτισ (π.χ.
αναρτθμζνθ καρτζλα, ενςωματωμζνθ ςτον τιμοκατάλογο, ανεξάρτθτα ι μθ, ςτθν
εξωτερικι όψθ του καταςτιματοσ κλπ).

5.

ΡΑΟΧΗ ΚΟΥΒΕ ΣΤΑ ΚΕΝΤΑ ΕΣΤΚΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΚ ΔΚΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Ψα καταςτιματα εςτίαςθσ του άρκρου 89 τθσ παροφςασ δεν επιτρζπεται να
χρεϊνουν ςτθν πελατεία τουσ αξία που αφορά ςε «ΞΣΩΒΕΦ» (π.χ. ςερβίτςια,
μαχαιροπιρουνα, πετςζτεσ κλπ.). Ξανζνα προϊόν (όπωσ π.χ. εμφιαλωμζνο νερό,
ψωμί) δεν προςφζρεται και χρεϊνεται χωρίσ προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του
καταναλωτι.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€)
ανά είδοσ.

6.

Ωρθρο 93 Λογαριαςμού πελατών
1.

Ψα κζντρα και καταςτιματα εςτίαςθσ, αναψυχισ, ψυχαγωγίασ και διαςκζδαςθσ,
που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του Ωπουργείου Σικονομικϊν
υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ διπλοτφπων αποδείξεων ι αποδείξεων ταμειακισ
μθχανισ, κεωρθμζνων από τθν Δ.Σ.Ω., παραδίδουν ςτθν πελατεία τουσ τθ
διπλότυπθ απόδειξθ ι τθν απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ, με τθν αξία των ειδϊν
που καλείται να πλθρϊςει ο πελάτθσ, ανεξάρτθτα αν τα είδθ αυτά αγοράςκθκαν
ι ςερβιρίςτθκαν ι διανεμικθκαν κατ’ οίκον.
2. Ψα κζντρα και καταςτιματα τθροφν αρικμθμζνο διπλότυπο μπλοκ, που φζρει το
ονοματεπϊνυμο του εκμεταλλευτι τθσ επιχείρθςθσ ι τθν επωνυμία αυτισ και
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τον τίτλο «ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΧ ΥΕΟΑΨίΡ». Χτο εν λόγω μπλοκ
αναγράφονται αναλυτικά τα είδθ που κατανάλωςε ο πελάτθσ, θ αντίςτοιχθ για
κάκε είδοσ τιμι τιμοκαταλόγου και θ ςυνολικι αξία των ειδϊν που καλείται να
πλθρϊςει ο πελάτθσ.
Ψο μπλοκ αυτό φζρει τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και υπογράφεται από τον
υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ. Ψο πρωτότυπο του εν λόγω λογαριαςμοφ
παραδίδεται ςτον πελάτθ, το δε ςτζλεχοσ διατθρείται τουλάχιςτον πζντε (5)
θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και παραδίδεται ςτα ελεγκτικά όργανα,
εφόςον ηθτθκεί.
Χτο μπλοκ αυτό ςθμειϊνεται επίςθσ, κατά περίπτωςθ, θ ζνδειξθ «Χερβίριςμα» ι
«Χελφ Χζρβισ» ι «Αγορά εκτόσ» ι «Διανομι ςτο ςπίτι».
3. Εφόςον ςτισ αποδείξεισ τθσ ωσ άνω παρ. 1 αναφζρονται τα είδθ και οι τιμζσ
αυτϊν αναλυτικά, τότε δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ ωσ άνω παρ. 2.
4. Χτουσ παραβάτεσ των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ
(1.000€).
Β. ΓΕΝΚΚΟΤΕΕΣ ΥΙΜΚΣΕΚΣ ΓΚΑ ΕΡΚΧΕΚΗΣΕΚΣ ΕΣΤΚΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ωρθρο 94 Παραςκευϊςματα κρϋατοσ από καταςτόματα μαζικόσ εςτύαςησ
1.

2.

3.

Επιτρζπεται ςτα καταςτιματα μαηικισ εςτίαςθσ, εφόςον διακζτουν
παραςκευαςτιριο για ιδία μόνο χριςθ, το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ, τθρϊντασ τουσ υγειονομικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ λειτουργίασ
επιχειριςεων τροφίμων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, να παραςκευάηουν και να
διακζτουν ψθμζνα ςτθν κατανάλωςθ παραςκευάςματα κρζατοσ.
Απαγορεφεται ςτα καταςτιματα τθσ παρ. 1 να κατζχουν τεμαχίδια κρζατοσ
προερχόμενα, είτε από τα καταςτιματα τθσ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ
μεγάλων μυϊκϊν μαηϊν, είτε από τθν απόξεςθ των οςτϊν μετά από
προθγοφμενθ αφαίρεςι τουσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων ευρϊ
(3.000€) ανά προϊόν.

Ωρθρο 95 Προςφορϊ ειδών με το κιλό
1.

2.

Σ καταναλωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ, προτοφ καταναλϊςει το είδοσ
κρζατοσ ι πουλερικϊν, που επζλεξε και διατίκεται με το κιλό, να γνωρίηει το
βάροσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ ςε βρϊςιμθ μορφι και τθν τελικι τιμι που κα
κλθκεί να πλθρϊςει. Σ καταναλωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ, προτοφ
καταναλϊςει το είδοσ ψαριοφ που επζλεξε και διατίκεται με το κιλό, να γνωρίηει
το βάροσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ ςε ωμι μορφι και τθν τελικι τιμι που κα
κλθκεί να πλθρϊςει.
Ψα καταςτιματα του άρκρου 89 πρζπει να ηυγίηουν τα είδθ τθσ παρ. 1 παρουςία
του πελάτθ και να καταγράφουν τθ τελικι τιμι πϊλθςθσ, να ςυνοδεφουν το
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3.

είδοσ κατά το ςερβίριςμα με ςθμείωμα ςτο οποίο κα αναφζρεται το βάροσ του
είδουσ και θ τελικι τιμι του.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€)
ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 96 Διϊθεςη ποτών και εμφιαλωμϋνων νερών ςτισ μονϊδεσ
ομαδικόσ εςτύαςησ
1.

2.

3.

4.

Σι προςυςκευαςίεσ των ποτϊν, οίνων, ηφκου και των εμφιαλωμζνων νερϊν που
διατίκενται ακζραιεσ ςτον πελάτθ εντόσ των μονάδων ομαδικισ εςτίαςθσ πρζπει
να αποςφραγίηονται παρουςία του.
Ψα ποτά με αλκοόλθ μποροφν να διατίκενται ςε ποτιρι από τθν αρχικι
προςυςκευαςία ςτον τελικό καταναλωτι εντόσ των μονάδων ομαδικισ εςτίαςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ειδικισ νομοκεςίασ. Χτθν περίπτωςθ
αυτι προςφζρονται αποκλειςτικά από τθν αρχικι προςυςκευαςία, που μπορεί
να ζχει ιδθ ανοιχκεί για τθν εξυπθρζτθςθ προθγοφμενθσ παραγγελίασ.
Απαγορεφεται θ μετάγγιςι του περιεχομζνου εν όλω ι εν μζρει ςε άλλον
περιζκτθ προκειμζνου να προςφερκεί ςτον πελάτθ. Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ
παραγγελίασ, εφόςον το ηθτιςει ο πελάτθσ, θ μετάγγιςθ τθσ ανάλογθσ
ποςότθτασ του ποτοφ από τθν αρχικι προςυςκευαςία ςτο ποτιρι πρζπει να
γίνεται παρουςία του και να του δίνεται θ δυνατότθτα να διαβάςει τθν
επιςιμανςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςυςκευαςίασ.
Επιτρζπεται θ χφμα διάκεςθ:
Α. Σίνου προσ τον τελικό καταναλωτι.
Β. Ηφκου που ζχει παραχκεί ςε εςτιατόρια, μπαρ κ.λ.π. για επιτόπια
κατανάλωςθ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Α.Ω.Σ. υπ’ αρικ.
ά318/216/2002 (ά.Ε.Ξ. Β’ 544) όπωσ ιςχφει.
Γ. Υροϊόντοσ απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διθμζρων). Ψο προϊόν αυτό
προςφζρεται αποκλειςτικά και μόνο χφμα, κατά τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ειδικισ νομοκεςίασ (άρκρο 7 του ν. 2969/2001 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει).
Χτουσ παραβάτεσ των ανωτζρω παραγράφων επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο
χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.

Ωρθρο 97 Τποχρϋωςη τόρηςησ δελτύου παραπόνων πελατών από τα
κϋντρα και καταςτόματα εςτύαςησ, αναψυχόσ και διαςκϋδαςησ
1.

Ψα κζντρα και καταςτιματα εςτίαςθσ, αναψυχισ και διαςκζδαςθσ υποχρεοφνται
να διακζτουν προσ χριςθ τθσ πελατείασ τουσ το ειδικό ζντυπο "άΩΟΟΣ
ΔΛΑΠΑΦΨΩΦΛΑΧ". Ψο ζντυπο αυτό διατίκεται, μζςω ειδικισ κικθσ, τοποκετθμζνθσ
ςε εμφανζσ μζροσ για τουσ πελάτεσ, δίπλα ακριβϊσ από τθν ζξοδο του
καταςτιματοσ.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ψο ζντυπο «άΩΟΟΣ ΔΛΑΠΑΦΨΩΦΛΑΧ» είναι αρικμθμζνο τριπλότυπο με τρία φφλλα
διαφορετικοφ χρϊματοσ το κακζνα, ιτοι λευκό, ανοικτό πράςινο και ανοικτό
ερυκρό και είναι τφπου καρμπονιηζ.
Χτθν ειδικι ωσ άνω κικθ τοποκετείται ικανόσ αρικμόσ του φφλλου αυτοφ ϊςτε
να μθν δθμιουργείται ζλλειψθ για τον καταναλωτι. Επίςθσ ςτουσ
τιμοκαταλόγουσ των παραπάνω κζντρων και καταςτθμάτων και ςε εμφανζσ
ςθμείο αυτϊν αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα γράμματα, ςτθν
ελλθνικι - αγγλικι - γαλλικι - γερμανικι γλϊςςα θ ζνδειξθ «ΨΣ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑ
ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΩΥΣέΦΕίΨΛΞΑ άΩΟΟΑ ΔΛΑΠΑΦΨΩΦΛΑΧ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΥΕΟΑΨΕΧ ΧΕ ΕΛΔΛΞΘ
ΚΕΧΘ ΔΛΥΟΑ ΧΨΘΡ ΕΣΔΣ».
Ειδικζσ υποχρεϊςεισ των υπευκφνων των επιχειριςεων τθσ ωσ άνω παρ. 1,
ορίηονται κατωτζρω και αφοροφν τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ του φφλλου
διαμαρτυρίασ:
Α. Πε ςφραγίδα μελάνθσ που τίκεται και ςτα τρία αντίτυπα του φφλλου,
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ κάκε Υεριφζρειασ
(ι Υεριφερειακισ Ενότθτασ όπου υφίςταται), υπό τον ζλεγχο τθσ οποίασ
υπάγεται θ επιχείρθςθ (π.χ.: Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ
Υειραιά αν θ επιχείρθςθ π.χ. λειτουργεί ςτον Υειραιά). Θ ςφραγίδα τίκεται
επί του φφλλου δίπλα ακριβϊσ από τθν λζξθ «ΥΦΣΧ», φζρουςα ενδείξεισ και
ςτισ τζςςερισ ωσ άνω γλϊςςεσ.
Β. Πε ςφραγίδα μελάνθσ ποφ τίκεται και ςτα τρία αντίτυπα του φφλλου,
αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ παραπάνω επιχείρθςθσ (επϊνυμο ι
επωνυμία, δ/νςθ, οδόσ αρικμόσ, πόλθ, όνομα αγορανομικοφ υπευκφνου,
κ.λ.π). Θ ςφραγίδα αυτι τίκεται επί του φφλλου κάτω ακριβϊσ από το πλαίςιο
«Χτοιχεία επιχείρθςθσ» φζρουςα ενδείξεισ και ςτισ τζςςερισ ωσ άνω γλϊςςεσ.
Ψα υπόλοιπα ςθμεία του φφλλου διαμαρτυρίασ, όπωσ θ θμερομθνία, το
ονοματεπϊνυμο του διαμαρτυρόμενου, θ δ/νςθ αυτοφ, θ χϊρα, θ υπθκοότθτα, θ
ταυτότθτα και θ διαμαρτυρία ςυμπλθρϊνονται μόνο από τον καταναλωτι, ο
οποίοσ και υπογράφει. Χθμειωτζον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτϊν ςθμείων,
πζραν τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, αναφζρονται με ευκφνθ τθσ επιχείρθςθσ και ςτισ
υπόλοιπεσ τρεισ ωσ άνω ξζνεσ γλϊςςεσ.
Πετά τθν ολοκλθρωμζνθ ωσ άνω ςυμπλιρωςθ του φφλλου διαμαρτυρίασ, το
φφλλο χρϊματοσ ανοικτοφ ερυκροφ, παραμζνει ςτθν επιχείρθςθ, τα δε άλλα δφο
φφλλα χρϊματοσ λευκοφ και ανοικτοφ πραςίνου, κρατεί ο καταναλωτισ.
Σ καταναλωτισ εφόςον ενδιαφζρεται για τθν παραπζρα πορεία τθσ υπόκεςθσ
για τθν οποία διαμαρτυρικθκε, μεριμνά ϊςτε το φφλλο διαμαρτυρίασ χρϊματοσ
λευκοφ, να περιζλκει ςτθν αρμόδια Ωπθρεςία που αναφζρεται ςτο φφλλο αυτό,
κρατϊντασ ο ίδιοσ προςωπικά το άλλο φφλλο χρϊματοσ ανοικτοφ πραςίνου.
Θ παραλαμβάνουςα το φφλλο διαμαρτυρίασ παραπάνω Ωπθρεςία,
επιλαμβάνεται αρμοδίωσ επί των παραπόνων εφόςον πρόκειται για τον τομζα
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αρμοδιότθτάσ τθσ, διαφορετικά μεριμνά ϊςτε θ διαμαρτυρία να διαβιβαςτεί
ςτθν κατά περίπτωςθ Ξρατικι Αρχι (υγειονομικι, αςτυνομικι, εφοριακι κ.λπ.)
9. Σι παραλιπτριεσ του φφλλου διαμαρτυρίασ Ωπθρεςίεσ, πρωτοκολλοφν το φφλλο
αυτό και ενθμερϊνουν τον καταναλωτι για τθν πορεία του κζματόσ του.
10. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€).
11. Ξατωτζρω παρατίκεται υπόδειγμα του φφλλου διαμαρτυρίασ, που αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ άρκρου:
Αρικμόσ .........................
άΩΟΟΣ ΔΛΑΠΑΦΨΩΦΛΑΧ
ΥΦΣΧ ............................................................................
ΧΨΣΛέΕΛΑ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘΧ ............................................................................
ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ..................................
ΣΡΣΠΑΨΕΥίΡΩΠΣ ΔΛΑΠΑΦΨΩΦΣΠΕΡΣΩ ...............................................
Δ/ΡΧΘ
............................. έίΦΑ ..................................
ΩΥΘΞΣΣΨΘΨΑ ..........................
ΨΑΩΨΣΨΘΨΑ
.........................
ΔΛΑΠΑΦΨΩΦΛΑ
...........................................................
ΩΥΣΓΦΑάΘ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

8

-

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ

ΜΔ

ΣΟΝ

Ωρθρο 98 Γενικϋσ αρχϋσ
Υρακτικζσ επικοινωνίασ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι ςχετικά με τθν
προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, πρζπει να γίνονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο
καταναλωτισ να είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ
που ορίηονται ςτθν παροφςα, πριν προβεί ςτθν αγορά του προϊόντοσ ι τθσ
υπθρεςίασ.
Ωρθρο 99 Προςφορϋσ/Προωθητικϋσ
κατανϊλωςησ
1.
2.

ενϋργειεσ

ςε

εύδη

μαζικόσ

Χτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, υπάγονται τα προςυςκευαςμζνα είδθ
μαηικισ κατανάλωςθσ που πωλοφνται λιανικϊσ ςτον τελικό καταναλωτι.
Υροςφορά ι προωκθτικι ενζργεια" νοείται κάκε βραχυπρόκεςμθ ενζργεια
μάρκετινγκ, με ενδεικτικι διάρκεια ιςχφοσ ζωσ τριϊν μθνϊν, που επικοινωνείται
προσ τον καταναλωτι και με τθν οποία δθλϊνεται ι υποδθλϊνεται ότι, θ αγορά
του υπό προσ πϊλθςθ προϊόντοσ του αποφζρει οικονομικό όφελοσ. Αναφζρονται
ιδίωσ οι παρακάτω μορφζσ πϊλθςθσ:
Α. Υϊλθςθ προϊόντοσ για το οποίο δθλϊνεται ότι πωλείται φκθνότερα.
Β. Υϊλθςθ προϊόντοσ για το οποίο δθλϊνεται ότι πωλείται ςε ςυςκευαςία
εμπεριζχουςα επιπλζον ποςότθτα ωσ «ΔίΦΣ» για τον καταναλωτι.

101

3.

4.

5.

6.
7.

Γ. Υϊλθςθ πολυςυςκευαςίασ, αποτελοφμενθσ από περιςςότερα του ενόσ
πανομοιότυπα μεταξφ τουσ ςυςκευαςμζνα βαςικά προϊόντα, για τθν οποία
δθλϊνεται ότι εμπεριζχει μία ι περιςςότερεσ ςυςκευαςίεσ «ΔίΦΣ» ι ότι
προςφζρεται ςε χαμθλότερθ τιμι.
Δ. Υϊλθςθ προϊόντοσ για το οποίο δθλϊνεται ότι πωλείται μαηί με άλλο όμοιο ι
ανόμοιο προϊόν ωσ «ΔίΦΣ».
Ε. Υϊλθςθ ςυνοδεία εκπτωτικϊν κουπονιϊν που διανζμονται εντόσ ι εκτόσ του
καταςτιματοσ λιανικισ πϊλθςθσ.
ΧΨ. Ωπαγωγι ςυγκεκριμζνων προϊόντων που πωλοφνται εντόσ του καταςτιματοσ
λιανικισ πϊλθςθσ ςε προγράμματα επιβράβευςθσ πιςτότθτασ (loyalty card).
Ψο οικονομικό όφελοσ του καταναλωτι από τθν προωκθτικι ενζργεια πρζπει να
είναι εμφανζσ, να προκφπτει άμεςα και επαγωγικά και να απεικονίηεται ςε κάκε
πινακίδα λιανικισ πϊλθςθσ και ςε κάκε μορφι εμπορικισ πρακτικισ.
Α. Επί τθσ πινακίδασ λιανικισ πϊλθςθσ κακϊσ και επί των φυλλαδίων
προςφορϊν, κ.λ.π. αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτόσ από τθν τιμι πϊλθςθσ
του προωκοφμενου προϊόντοσ, και θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ πριν και μετά
τθν προωκθτικι ενζργεια με τθν επιφφλαξθ των εξαιρζςεων τθσ παρ. 3 του
άρκρου 2 τθσ παροφςθσ.
Β. Σι ενδείξεισ των τιμϊν ανά μονάδα μζτρθςθσ κα πρζπει να αναγράφονται με
ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα γράμματα, με ζμφαςθ ςτθν τιμι
πϊλθςθσ του προϊόντοσ που κα τονίηεται με γραμματοςειρά ζντονθσ γραφισ
(bold).
Γ. άυλλάδια με τα οποία επικοινωνείται με οποιοδιποτε τρόπο μείωςθ τιμισ ι
ςυμφζρουςα αγορά προϊόντοσ αποτελοφν «άυλλάδια προςφορϊν ι
προωκθτικϊν ενεργειϊν» για όλα τα πωλοφμενα είδθ που εμπεριζχουν και
ιςχφουν οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ. Χε περίπτωςθ που ςτα ωσ άνω φυλλάδια
προβάλλονται προϊόντα για τα όποια δεν επικοινωνείται μείωςθ τιμισ ι
ςυμφζρουςα αγορά προϊόντοσ, πρζπει να υπάρχει διακριτι αναφορά ςτα
προϊόντα αυτά.
Εφόςον από τθν προωκθτικι ενζργεια προκφπτει ζμμεςα ι άμεςα μείωςθ τθσ
τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ, θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ που προκφπτει από
τθν προωκθτικι ενζργεια πρζπει να είναι μικρότερθ τθσ αρχικισ.
Απαγορεφεται ρθτά θ καταςτροφι τθσ προωκθτικισ ςυςκευαςίασ και θ πϊλθςθ
του περιεχομζνου αυτισ ωσ μεμονωμζνα προϊόντα.
Χτα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ όπου διενεργοφνται προωκθτικζσ ενζργειεσ οι
οποίεσ προχποκζτουν τθν αγορά τουλάχιςτον δφο (2) ςυςκευαςιϊν του ίδιου
προϊόντοσ, κα πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά εμφανϊσ θ αρχικι και θ
τελικι τιμι πϊλθςθσ, όπωσ διαμορφϊνεται ανά ςυςκευαςία μετά τθν
προωκθτικι ενζργεια. Θ μεμονωμζνθ διάκεςθ του προωκοφμενου δεν είναι
υποχρεωτικι.
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8.

9.

Θ αποτίμθςθ των προωκθτικϊν ενεργειϊν και του οποιουδιποτε είδουσ
χονδρεμπορικϊν εκπτϊςεων πρζπει να εμφανίηονται ςτο ςχετικό ςυνοδευτικό
παραςτατικό πϊλθςθσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παραβάςεισ τθσ παρ. 3, τρεισ χιλιάδεσ (3.000€) ευρϊ, ανά παράβαςθ.
Β. Για παραβάςεισ των παραγράφων 2, 4, 5, 6, 7 και 8, χίλια (1.000€) ευρϊ, ανά
παράβαςθ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 - ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ
Ωρθρο 100 Γνωςτοπούηςη τιμών από βιομηχανύεσ, βιοτεχνύεσ και
χονδρεμπόρουσ
1.

2.

Σ κάκε είδουσ προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί τισ τιμζσ
πϊλθςθσ των προϊόντων του ςτον εκάςτοτε ενδιαφερόμενο αγοραςτι, εφόςον
ηθτθκεί, με κάκε πρόςφορο ζγγραφο μζςο.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ δφο χιλιάδων ευρϊ
(2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.

Ωρθρο 101 Γενικϋσ αρχϋσ περύ εμπορύασ και διακύνηςησ προώόντων και
παροχόσ υπηρεςιών
1.

2.
3.

Ξατά τθ διακίνθςθ και εμπορία προϊόντων ι τθν αποτίμθςθ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ εκδίδονται και κατζχονται όλα τα παραςτατικά που προβλζπονται
από τισ οικείεσ διατάξεισ του Ωπ. Σικονομικϊν.
Χτα εκδιδόμενα τιμολόγια, αναγράφονται με ευκρινι ςτοιχεία όςα προβλζπονται
ςτο άρκρο 13 του ν. 4177/2013 και από επιμζρουσ διατάξεισ.
Χτουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ
κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ / κατοχι των προβλεπομζνων παραςτατικϊν εμπορίασ και
διακίνθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€), ανά
παραςτατικό.
Β. Για ελλιπι αναγραφι των προβλεπομζνων ενδείξεων ςτα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
παραςτατικό.
Γ. Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά
εμπορίασ και διακίνθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€),
ανά παραςτατικό ςτοιχείο, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 - ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΟΡΓΑΝΑ ΖΤΓΙΗ ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ωρθρο 102 Όργανα ζύγιςησ μη αυτόματησ λειτουργύασ υποκεύμενα ςε
νόμιμο ϋλεγχο
1.
2.

3.

4.

5.

ίσ όργανα ηφγιςθσ μθ αυτόματθσ λειτουργίασ νοοφνται τα όργανα ηφγιςθσ που
χρειάηονται τθν παρζμβαςθ χειριςτι για τθν εκτζλεςθ τθσ ηφγιςθσ.
Τργανα ηφγιςθσ μθ αυτόματθσ λειτουργίασ υποκείμενα ςε νόμιμο ζλεγχο
νοοφνται εκείνα που πωλοφνται ι χρθςιμοποιοφνται για τουσ ακόλουκουσ
τομείσ:
Α. Υροςδιοριςμό τθσ μάηασ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ.
Β. Υροςδιοριςμό τθσ μάηασ για τον υπολογιςμό διοδίων, φόρων, τελϊν,
επιδοτιςεων, προςτίμων, αμοιβϊν, αποηθμιϊςεων ι ανάλογων πλθρωτζων
ποςϊν.
Γ. Υροςδιοριςμό τθσ μάηασ για τθν εφαρμογι νομοκετικϊν ι κανονιςτικϊν
διατάξεων ι για δικαςτικζσ πραγματογνωμοςφνεσ.
Δ. Υροςδιοριςμό τθσ μάηασ ςτθν ιατρικι πρακτικι, όςον αφορά τθ ηφγιςθ των
αςκενϊν για λόγουσ παρακολοφκθςθσ, διάγνωςθσ και κεραπευτικισ αγωγισ
Ε. Υροςδιοριςμό τθσ μάηασ για τθν παραςκευι φαρμάκων ςε φαρμακείο
κατόπιν ςυνταγισ και ο κακοριςμόσ των μαηϊν κατά τισ αναλφςεισ που
πραγματοποιοφνται ςε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαςτιρια.
ΧΨ. Ξακοριςμό τθσ τιμισ ςυναρτιςει τθσ μάηασ για τθν απευκείασ πϊλθςθ ςτο
κοινό και τθν καταςκευι προςυςκευαςιϊν.
Θ ςυμμόρφωςθ (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, τισ βαςικζσ και τισ μετρολογικζσ
απαιτιςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν ι των διανομζων ι των
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων και των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν κλπ)
των οργάνων τθσ παρ. 2, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε μετά το 1992,
προβλζπεται από τθν Σδθγία 2009/23/ΕΞ, που ενςωματϊκθκε με τθν Ω.Α. ά21347/6.6.2013 (άΕΞ 1392/Β/2013), όπωσ ιςχφει.
Θ ςυμμόρφωςθ των οργάνων τθσ παρ. 2, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε
πριν το 1993, αποδεικνφεται από τθν Ζγκριςθ Ξυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα, που
χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ, του
Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Ψα ηυγιςτικά αυτά όργανα απαγορεφεται
πλζον να διατίκενται ςτθν αγορά, προσ πϊλθςθ, ενϊ εκείνα που είναι ιδθ ςε
χριςθ, ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφνται με τθν προχπόκεςθ ότι λειτουργοφν
εντόσ των μζγιςτων ανεκτϊν ορίων ςφάλματοσ που προβλζπονται και για τα
αντίςτοιχα όργανα που εγκρίκθκαν μετά το 1992.
Ξάκε καταςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι διανομζασ ι αντιπρόςωποσ υποχρεοφται
να εφοδιάηει τον αγοραςτι/χριςτθ του μθ αυτόματου οργάνου ηφγιςθσ με:
Α. Ψθ «Διλωςθ Χυμμόρφωςθσ» και
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Β. Ψο «Υιςτοποιθτικό Χυμμόρφωςθσ» ςτθν περίπτωςθ που θ επαλικευςθ του
οργάνου ζχει πραγματοποιθκεί από ζνα κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ι τθν
«Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ του καταςκευαςτι» ςτθν περίπτωςθ που
το ςφςτθμα ποιότθτασ του καταςκευαςτι ζχει αξιολογθκεί από ζναν
κοινοποιθμζνο οργανιςμό.
Για όργανα που κα διατεκοφν ςτθν αγορά μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ, ο
χριςτθσ υποχρεοφται να κατζχει τα παραπάνω κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ
του οργάνου
6. Ξάκε καταςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι διανομζασ ι αντιπρόςωποσ τεκμθριωμζνα
ενθμερϊνει τον αγοραςτι / χριςτθ του μθ αυτόματου οργάνου ηφγιςθσ για το
είδοσ χριςθσ του οργάνου.
7. Πθ ςυμμορφοφμενα όργανα ηφγιςθσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ι να
διατίκενται ςτθν αγορά. Ψυχόν ευριςκόμενα όργανα ηφγιςθσ ςε χριςθ, προσ
διάκεςθ ι προσ πϊλθςθ, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, δεςμεφονται.
8. Ξατά τθ διενζργεια των ςυναλλαγϊν τθσ ωσ άνω παρ. 2 απαιτείται θ χριςθ μθ
αυτόματου οργάνου ηφγιςθσ που πλθροί τισ απαιτιςεισ των ωσ άνω παρ. 3 και 4.
9. Τργανα ηφγιςθσ των ςθμείων Α, Β και ΧΨ τθσ ωσ άνω παρ. 2, τοποκετοφνται από
τουσ πωλθτζσ ςε εμφανζσ ςθμείο, ςε κζςθ τζτοια, ϊςτε ο αγοραςτισ να μπορεί
να παρακολουκεί τθ ηφγιςθ και να ζχει οπτικι επαφι, για αρκετό χρόνο, με τθν
ζνδειξθ του βάρουσ, τθν ζνδειξθ τθσ τιμισ ανά χιλιόγραμμο και τθν τελικι τιμι
ηυγιηόμενου προϊόντοσ.
10. Για μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ, τα οποία εγκρίκθκαν μετά το 1992,
προορίηονται για τισ χριςεισ τθσ ωσ άνω παρ. 2 και δε ςυμμορφϊνονται με τισ
διατάξεισ τθσ Ω.Α ά2-1347/2013 (Β' 1392) όπωσ ιςχφει, επιβάλλονται οι κάτωκι
κυρϊςεισ:
A. Χε όποιον καταςκευάηει ι ειςάγει ι διακζτει ςτθν αγορά τα ωσ άνω όργανα:
α. Εάν τα όργανα δεν φζρουν ςιμανςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν ωσ άνω
Ωπουργικι Απόφαςθ, ι ζχουν ελλιπι ι ακατάλλθλθ ςιμανςθ, ι εάν θ
ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο επτά χιλιάδων ευρϊ (€7.000 ανά τφπο οργάνου). Ψα
όργανα δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι
διορκωτικζσ ενζργειεσ.
β. Εάν τα όργανα διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ να διακζτουν Διλωςθ
Χυμμόρφωςθσ, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα πζντε χιλιάδων
ευρϊ (€15.000) ανά τφπο οργάνου. Ψα όργανα δεςμεφονται εισ χείρασ των
κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
γ. Εάν τα όργανα διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ επαλικευςθ και χωρίσ να
διακζτουν Υιςτοποιθτικό Χυμμόρφωςθσ ι Ζγκριςθ του Χυςτιματοσ
Υοιότθτασ του καταςκευαςτι, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων
ευρϊ (1000€) ανά όργανο. Ψα όργανα δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων
τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
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δ. Εάν τεκμθριωμζνα δεν ενθμερϊνεται ο χριςτθσ για το είδοσ χριςθσ,
επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο.
Β. Χε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα:
α. Εάν τα όργανα δεν φζρουν ςιμανςθ ι ζχουν ελλιπι ςιμανςθ επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο. Εάν θ ςιμανςθ
είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ ι εάν θ κλάςθ ακρίβειασ
των οργάνων δεν είναι θ προβλεπόμενθ, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο
χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα όργανα
τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ
μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
β. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000€).
γ. Εάν τα όργανα διατζκθκαν ςτθν αγορά μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
παροφςασ και δεν ςυνοδεφονται από Διλωςθ Χυμμόρφωςθσ και
Υιςτοποιθτικό Χυμμόρφωςθσ ι Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ του
καταςκευαςτι, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€)
ανά όργανο και τα όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ
χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
11. Για μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ, τα οποία διακζτουν εκνικι ζγκριςθ
κυκλοφορίασ, εγκρίκθκαν πριν το 1993, διατίκενται για τισ χριςεισ τθσ ωσ άνω
παρ. 2 και δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω ζγκριςθσ
κυκλοφορίασ, επιβάλλονται οι κάτωκι κυρϊςεισ:
Α. Χε όποιον καταςκευάηει ι ειςάγει ι διακζτει ςτθν αγορά τα ωσ άνω όργανα
επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο επτά χιλιάδων ευρϊ (€7.000) ανά τφπο
οργάνου και τα όργανα κατάςχονται.
Β. Χε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα:
α. Εάν τα όργανα δεν φζρουν ςιμανςθ ι ζχουν ελλιπι ςιμανςθ επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο. Εάν θ ςιμανςθ
είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ, επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα
όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων
τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
β. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο.
12. Για όλα τα μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ τα οποία υπερβαίνουν τα μζγιςτα
επιτρεπόμενα όρια ςφάλματοσ, τθσ παρ. 4.2 του Υαραρτιματοσ 1, τθσ Ω.Α. ά21347/6.6.2013 (άΕΞ 1392/Β/2013), επιβάλλονται ςτο χριςτθ οι κάτωκι κυρϊςεισ:
Α. Για 1 ζωσ 3 υποδιαιρζςεισ ελζγχου, πζραν των μζγιςτων επιτρεπόμενων,
πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά όργανο.
Β. Για 4 ζωσ 7 υποδιαιρζςεισ ελζγχου, πζραν των μζγιςτων επιτρεπόμενων, χίλια
ευρϊ (1.000€) ανά όργανο.
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Γ. Για 8 υποδιαιρζςεισ ζλεγχου και πάνω, πζραν των μζγιςτων επιτρεπόμενων,
δφο χιλιάδεσ (2.000€) ανά όργανο.
13. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο.
14. Εάν τα όργανα ηφγιςθσ ζχουν παραβιαςτεί ι ζχει τροποποιθκεί το λογιςμικό ι θ
αρχικι τουσ καταςκευι, ζτςι ϊςτε να παραπλανάται άμεςα ι ζμμεςα ο
καταναλωτισ ωσ προσ τθ μζτρθςθ του βάρουσ ι τον υπολογιςμό του πλθρωτζου
ποςοφ, πζραν των κυρϊςεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 19 του ν. 4177/2013,
επιβάλλεται ςτο χριςτθ διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά
όργανο και τα όργανα κατάςχονται.
15. Εάν τα όργανα ηφγιςθσ δεν τοποκετοφνται ςε εμφανζσ ςθμείο ζτςι ϊςτε ο
καταναλωτισ να μπορεί να παρακολουκεί τθ ηφγιςθ και όταν δεν παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να ζχει άμεςθ οπτικι επαφι με τθν ζνδειξθ του
βάρουσ, ι με τθν τιμι ανά κιλό και τθ τελικι τιμι του ηυγιηόμενου προϊόντοσ, για
τα όργανα που παρζχεται θ δυνατότθτα αυτι, επιβάλλεται ςτο χριςτθ
διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο.

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ (ΕΚΣΟ ΣΨΝ ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΨΝ
ΟΡΓΑΝΨΝ ΖΤΓΙΗ)
Α. ΣΥΜΜΟΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΜΕΤΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΟΓΑΝΩΝ ΖΥΓΚΣΗΣ)
Ωρθρο 103 υμμόρφωςη των οργϊνων μϋτρηςησ (εκτόσ των μη
αυτόματων οργϊνων ζύγιςησ)
1.

2.

ίσ όργανα μζτρθςθσ νοοφνται:
Α. Ψα αυτόματα όργανα ηφγιςθσ, τα ςυςτιματα μζτρθςθσ υγρϊν εκτόσ φδατοσ, οι
ςυςκευζσ μζτρθςθσ επιφάνειασ (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι
υδρομετρθτζσ, οι μετρθτζσ αερίου και οι διατάξεισ αναγωγισ όγκου, οι
μετρθτζσ ενεργοφ θλεκτρικισ ενζργειασ, τα κερμιδόμετρα, τα ςυςτιματα
μζτρθςθσ για τθ ςυνεχι και δυναμικι μζτρθςθ ποςοτιτων υγρϊν εκτόσ από
το νερό, τα υλικά μζτρα, οι αναλυτζσ καυςαερίων.
Β. Ψα όργανα μζτρθςθσ για τα οποία προβλζπεται θ χοριγθςθ ζγκριςθσ
κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ.
Βιομθχανίασ (π.χ. διανομείσ πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου – CNG, κλπ).
Σι προχποκζςεισ ςυμμόρφωςθσ (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, τισ βαςικζσ και τισ
μετρολογικζσ απαιτιςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν /
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων και των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν κ.λ.π.)
των οργάνων τθσ παρ. 1Α, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε μετά το 2006,
προβλζπονται από τθν Σδθγία 2004/22/ΕΞ, που ενςωματϊκθκε με τθν Ω.Α. ά21393/07, (άΕΞ 521/Β/2007), όπωσ ιςχφει.
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3.

4.

5.

Ξάκε καταςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι διανομζασ ι αντιπρόςωποσ υποχρεοφται
να εφοδιάηει τον αγοραςτι/χριςτθ του οργάνου με:
Α. Ψθ «Διλωςθ Χυμμόρφωςθσ» και
Β. Ψο «Υιςτοποιθτικό Χυμμόρφωςθσ», ςτθν περίπτωςθ που θ επαλικευςθ του
οργάνου ζχει πραγματοποιθκεί από ζνα κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ι τθν
«Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ του καταςκευαςτι» ςτθν περίπτωςθ που
το ςφςτθμα ποιότθτασ του καταςκευαςτι ζχει αξιολογθκεί από ζναν
κοινοποιθμζνο οργανιςμό.
Για όργανα που κα διατεκοφν ςτθν αγορά μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ, ο
χριςτθσ υποχρεοφται να κατζχει τα παραπάνω κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ
του οργάνου.
Σι προχποκζςεισ ςυμμόρφωςθσ (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, τισ βαςικζσ και τισ
μετρολογικζσ απαιτιςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν /
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων και των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν κλπ)
των οργάνων τθσ παρ. 1Α, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε πριν το 2006,
κακϊσ και των οργάνων τθσ παρ. 1Β, αποδεικνφονται από τθν Ζγκριςθ
Ξυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα, που χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Πετρολογίασ, τθσ Γεν.
Γραμ. Βιομθχανίασ, του Ωπ. Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Ψα ωσ άνω όργανα τθσ
παρ. 1Α επιτρζπεται να διατίκενται προσ πϊλθςθ μζχρι τθ λιξθ τθσ Ζγκριςθσ
Ξυκλοφορίασ τουσ και το αργότερο μζχρι 31/10/2016. Ψα ωσ άνω όργανα τθσ παρ.
1Β επιτρζπεται να διατίκενται προσ πϊλθςθ μζχρι τθ λιξθ τθσ Ζγκριςθσ
Ξυκλοφορίασ τουσ. Τλα τα παραπάνω όργανα που είναι ιδθ ςε χριςθ,
ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφνται με τθν προχπόκεςθ ότι λειτουργοφν εντόσ των
μζγιςτων ανεκτϊν ορίων ςφάλματοσ.
Πθ ςυμμορφοφμενα όργανα μζτρθςθσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ι
να διατίκενται ςτθν αγορά. Ψυχόν ευριςκόμενα όργανα μζτρθςθσ ςε χριςθ, προσ
διάκεςθ ι προσ πϊλθςθ, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, δεςμεφονται.
Για τα όργανα μζτρθςθσ τθσ παρ. 1Α, τα οποία εγκρίκθκαν μετά τον Σκτϊβριο
του 2006 και δεν ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω ΞΩΑ όπωσ ιςχφει,
επιβάλλονται οι κάτωκι κυρϊςεισ:
Α. Χε όποιον καταςκευάηει ι ειςάγει ι διακζτει ςτθν αγορά ι παραχωρεί για
χριςθ τα ωσ άνω όργανα επιβάλλονται οι ίδιεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται
για τα μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ (άρκρο 102, παρ. 10Α τθσ παροφςθσ).
Β. Χε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα:
α. Εάν δεν φζρουν ςιμανςθ, ι θ ςιμανςθ είναι ελλιπισ ι ακατάλλθλθ
επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο.
Εάν θ ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ,
επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο και τα
όργανα δεςμεφονται μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
β. Εάν παρά τθ δζςμευςθ τα όργανα χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο.
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6.

7.
8.

9.

10.

Για τα όργανα μζτρθςθσ τθσ παρ. 1Α που διακζτουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ θ
οποία ζχει χορθγθκεί από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ.
Βιομθχανίασ, και εγκρίκθκαν πριν τον Σκτϊβριο του 2006 επιβάλλονται οι
κάτωκι κυρϊςεισ:
Α. Χε όποιον καταςκευάηει, ειςάγει, διακζτει ςτθν αγορά ι παραχωρεί για
χριςθ τα ωσ άνω όργανα, για τα οποία δεν ζχει εκδοκεί εκνικι ζγκριςθ ι θ
ζγκριςι τουσ ζχει λιξει, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων
ευρϊ (10.000€) ανά τφπο οργάνου και τα όργανα κατάςχονται.
Β. Χε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα:
α. Εάν δεν ςυμμορφϊνονται με τθν ζγκριςθ κυκλοφορίασ που ζχει
χορθγθκεί από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000€) ανά όργανο και τα όργανα
δεςμεφονται, μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
β. Εάν δεν διατίκεται θ ωσ άνω ζγκριςθ κυκλοφορίασ, επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά όργανο και τα
όργανα δεςμεφονται.
Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο.
Εάν τα ωσ άνω όργανα εκτρζπονται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα όρια
ςφάλματοσ, επιβάλλεται ςτον χριςτθ διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€)
ανά όργανο. Χε κάκε περίπτωςθ τα όργανα δεςμεφονται μζχρι να γίνουν όλεσ οι
διορκωτικζσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ακριβείασ τουσ. Εάν τα όργανα
παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα
χιλιάδων ευρϊ (10.000€).
Ειδικά για τισ αντλίεσ υγρϊν καυςίμων και τουσ διανομείσ υγραερίου κυρϊςεισ
για τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο καταδολίευςθ ι αλλοίωςθ αυτϊν, ι για
ςφάλματα αυτϊν εκτόσ των νομίμων ορίων οι ςχετικζσ κυρϊςεισ προβλζπονται
από το άρκρο 20 του ν. 4177/2013.
Α. Θ ςυμμόρφωςθ των ταξιμζτρων (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, βαςικζσ και
μετρολογικζσ απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν
κλπ) προσ τισ οικείεσ βαςικζσ απαιτιςεισ, ρυκμίηεται είτε από τθν Ξ.Ω.Α. ά21393/07 (άΕΞ 521/Β/2007), όπωσ ιςχφει, είτε από τθν απόφαςθ Ζγκριςθσ
Ξυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα, που χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ
Υοιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ. Πθ ςυμμορφοφμενα
ταξίμετρα δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται οφτε να διατίκενται προσ
πϊλθςθ ι χριςθ.
Β. Για τα ταξίμετρα που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνα ςε οχιματα (ταξί), εφόςον
εντοπιςτεί ςφάλμα πζραν του μζγιςτου επιτρεπόμενου και μζχρι και το
διπλάςιο αυτοφ, επιβάλλεται ςτουσ οδθγοφσ, που καταλαμβάνονται να
οδθγοφν τα οχιματα (ταξί), διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500€)
ευρϊ. Χε περίπτωςθ υποτροπισ εντόσ διαςτιματοσ τριϊν (3) ετϊν, από τον
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ίδιο οδθγό, το πρόςτιμο διπλαςιάηεται, ενϊ ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ
υποτροπισ εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ το ποςό του προςτίμου
τριπλαςιάηεται.
Γ. Για τθν αποδεδειγμζνθ, κακ’ οιονδιποτε τρόπο, αλλοίωςθ των δεδομζνων
που δζχονται τα ταξίμετρα, ι τθν καταδολίευςθ των ίδιων των ταξιμζτρων, ι
τθν αλλοίωςθ των ενδείξεων των ταξιμζτρων ι τθν αλλοίωςθ των
παραγομζνων από τα ταξίμετρα ςτοιχείων, ι για τθν παρεμπόδιςθ τθσ
αποςτολισ αυτϊν των ςτοιχείων προσ τα ςυνοδευτικά ςυςτιματα, πζραν
των λοιπϊν ποινικϊν κυρϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου
19 του ν.4177/2013, επιβάλλεται ςτουσ οδθγοφσ που καταλαμβάνονται να
οδθγοφν τα οχιματα, ςτα οποία αυτά είναι τοποκετθμζνα, διοικθτικό
πρόςτιμο φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000€) ευρϊ. Ψο ίδιο πρόςτιμο
επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ ςφάλματοσ πζραν του
διπλαςίου του μζγιςτου επιτρεπομζνου κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ
εντοπιςμοφ ιχνϊν επζμβαςθσ ςτισ καλωδιϊςεισ, ςτισ ςυνδεςμολογίεσ και
ςτισ διατάξεισ που δφνανται να επθρεάηουν τθν ορκι και νόμιμθ λειτουργία
του ταξιμζτρου. Χτθν περίπτωςθ αυτι τα ταξίμετρα και τα λοιπά μζςα
καταδολίευςθσ ι αλλοίωςθσ κατάςχονται.
Δ. Χε περίπτωςθ που, εντόσ διαςτιματοσ δφο (2) ετϊν από τθν επιβολι των
κυρϊςεων τθσ περίπτωςθσ Γ, διαπιςτωκεί εκ νζου παράβαςθ, από τον ίδιο
οδθγό, τότε εάν είναι ιδιοκτιτθσ ι ςυνιδιοκτιτθσ του οχιματοσ του
αφαιρείται οριςτικά θ ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.έ. οχιματοσ (ταξί), όπωσ
και θ άδεια κυκλοφορίασ Ε.Δ.έ. οχιματοσ (ταξί), ςε κάκε άλλθ δε περίπτωςθ
του αφαιρείται οριςτικά θ ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.έ. οχιματοσ (ταξί). Θ
ελεγκτικι αρχι αποςτζλλει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ςυνοδευόμενο από
ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ, ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι, εντόσ πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν από τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ. Χτθν περίπτωςθ
αυτι το διοικθτικό πρόςτιμο διπλαςιάηεται.
Ε. α. Τποιοσ εμπορεφεται, παραχωρεί, καταςκευάηει ι εγκακιςτά τα μζςα για
τθ διάπραξθ του αδικιματοσ τθσ περίπτωςθσ Γ, πζραν των ποινικϊν
κυρϊςεων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 19 του
νόμου 4177/2013, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο είκοςι χιλιάδων
(€20.000) ευρϊ.
β. Χτθν περίπτωςθ που ο διαπράξασ το αδίκθμα αυτό είναι το
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο επιςκευισ και τοποκζτθςθσ ταξιμζτρων,
αφαιρείται θ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν,
με απόφαςθ τθσ αδειοδοτοφςασ αρχισ, τθσ πράξθσ χαρακτθριηόμενθσ ωσ
ςοβαρισ παράβαςθσ των όρων χοριγθςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ. Για τθν
ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ ελεγκτικι αρχι αποςτζλλει το φάκελο
τθσ υπόκεςθσ, ςυνοδευόμενο από ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ, ςτθν
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αδειοδοτοφςα αρχι, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ
διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ.
γ. Χε περίπτωςθ που, εντόσ διαςτιματοσ δφο (2) ετϊν από τθν επιβολι των
παραπάνω κυρϊςεων, διαπιςτωκεί εκ νζου παράβαςθ, το διοικθτικό
πρόςτιμο διπλαςιάηεται και αφαιρείται οριςτικά θ άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ με τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΚΜΩΝ ΥΓΑΕΚΟΥ ΚΚΝΗΣΗΣ
(LPG) ΚΑΚ ΣΥΜΡΚΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΚΚΟΥ ΑΕΚΟΥ (CNG)
Ωρθρο 104 υςτόματα μϋτρηςησ ποςότητασ υγρών καυςύμων, υγραερύου
κύνηςησ και πεπιεςμϋνου φυςικού αερύου
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ίσ ςυςτιματα μζτρθςθσ ποςότθτασ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ και
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου νοοφνται εκείνα που βρίςκονται επί ςτακερϊν
ςθμείων ι βυτιοφόρων αυτοκινιτων και χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ με τελικοφσ καταναλωτζσ.
Ψα ςυςτιματα τθσ ωσ άνω παρ. 1 πρζπει να φζρουν επ' αυτϊν, ςε εμφανζσ
ςθμείο, τον αρικμό ζγκριςθσ τφπου ΕΞ ι τον αρικμό ζγκριςθσ κυκλοφορίασ που
ζχει χορθγθκεί από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ, τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ.
Ψα ςυςτιματα μζτρθςθσ όγκου υγρϊν καυςίμων και υγραερίου κίνθςθσ πρζπει
να αποτελοφνται απαραιτιτωσ από:
Α. Σγκομετρθτι
Β. Ενδείκτθ- Ξαταγραφικό
Γ. Αεροδιαχωριςτι (με ελεφκερθ τθ δίοδο του αζρα)
Δ. Ακροιςτι καταγραφισ του ςυνολικοφ όγκου καυςίμων (totalizer)
Ειδικά οι ογκομετρθτζσ βυτιοφόρων που χρθςιμοποιοφνται για τθ διανομι
Υετρελαίου για Κζρμανςθ ςε τελικοφσ καταναλωτζσ, φζρουν υποχρεωτικά
ςφςτθμα μζτρθςθσ του παρεχόμενου όγκου, με τισ απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω παρ. 3
Α, Β και Γ.
Ψο ανεκτό όριο ςφάλματοσ των ογκομετρθτϊν υγρϊν καυςίμων (βενηινϊν,
πετρελαίων) κακορίηεται ςε ± 0,5%, ςφμφωνα με τθν Σδθγία 2004/22/ΕΞ, όπωσ
ενςωματϊκθκε με τθν Ω.Α. ά2-1393/07 (άΕΞ 521/Β/2007) και κάκε φορά ιςχφει.
Ψο ανεκτό όριο ςφάλματοσ μετρθτϊν υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου θ
διάκεςθ γίνεται από πρατιρια, κακορίηεται ςε ± 1,0 %, όπωσ προβλζπεται από
τθν Σδθγία 2004/22/ΕΞ, όπωσ ενςωματϊκθκε με τθν Ω.Α. ά2-1393/07 (άΕΞ
521/Β/2007) και κάκε φορά ιςχφει.
Για ςυςτιματα μζτρθςθσ ποςότθτασ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ και
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου που:
Α. Δεν φζρουν ςε εμφανζσ ςθμείο, επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ αυτϊν
ςιμανςθ (πινακίδα που αναγράφεται ο καταςκευαςτισ, ο τφποσ και το
μοντζλο του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του, ο αρικμόσ ζγκριςθσ
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τφπου ΕΞ ι ο αρικμόσ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ που ζχει χορθγθκεί από τθ
Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ) ι θ ςιμανςθ είναι ελλιπισ επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο ςτον πρατθριοφχο ι το
διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο, οι οποίοι και υποχρεοφνται να
μεριμνιςουν, αμελλθτί, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςιμανςθσ.
Χτθν περίπτωςθ που θ ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι
παραποιθμζνθ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά
όργανο ςτον πρατθριοφχο ι το διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο,
τα όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται μζχρι να γίνουν όλεσ
οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
Β. Δεν διακζτουν ζγκριςθ τφπου ΕΞ ι ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τθ Δ/νςθ
Υολιτικισ Υοιότθτασ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ
(10.000€) ανά μετρθτι ςτον καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο
ι ειςαγωγζα ι διανομζα. Ψα ςυςτιματα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και
δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ
ενζργειεσ.
Γ. Αν διαπιςτωκεί ότι ο Ακροιςτισ καταγραφισ του ςυνολικοφ όγκου καυςίμων
(totalizer), όπου προβλζπεται, είναι απενεργοποιθμζνοσ ι ζχει τεκεί εκτόσ
λειτουργίασ επιβάλλεται ςτον πρατθριοφχο διοικθτικό πρόςτιμο πζντε
χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά ογκομετρθτι και το όργανο δεςμεφεται μζχρι να
γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
8. Για μθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω παρ. 3 επιβάλλεται ςτον
πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωςθ,
πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά ςφςτθμα και τα ςυςτιματα τίκενται
εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν
όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
9. Αποκλίςεισ από τα ανεκτά όρια ςφάλματοσ των αντλιϊν υγρϊν καυςίμων και των
διανομζων υγραερίου επιςφρουν τισ κυρϊςεισ του άρκρου 20 παρ. 3 του
ν.4177/2013.
Γ. ΑΡΑΚΤΗΣΕΚΣ ΓΚΑ ΤΗ ΔΚΑΣΦΑΛΚΣΗ ΤΗΣ ΟΙΗΣ ΛΕΚΤΟΥΓΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΚΜΩΝ, ΥΓΑΕΚΟΥ ΚΚΝΗΣΗΣ (LPG) ΚΑΚ
ΣΥΜΡΚΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΚΚΟΥ ΑΕΚΟΥ (CNG)
Ωρθρο 105 φρϊγιςη των διατϊξεων ρύθμιςησ τησ ποςότητασ
(μηχανικών ό/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών
καυςύμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομόσ υγρών
καυςύμων, των διανομϋων (dispensers) υγραερύου κύνηςησ
για τροχοφόρα οχόματα και των διανομϋων πεπιεςμϋνου
φυςικού αερύου
1.

Ξάκε πρατιριο υγρϊν καυςίμων, ι πρατιριο υγραερίου κίνθςθσ για τροχοφόρα,
ι πρατιριο πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ι μικτό πρατιριο, υπό το ςιμα
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2.

3.

4.

5.

6.

εταιρείασ, είναι εξοπλιςμζνο με αντλίεσ υγρϊν καυςίμων, ι/και διανομείσ
(dispensers) υγραερίου, ι/και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, οι οποίεσ ζχουν
ςφραγιςμζνεσ διατάξεισ ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτάσ τουσ (μθχανικζσ ι/και
θλεκτρονικζσ), όπωσ προβλζπεται από τθν αντίςτοιχθ ζγκριςθ τφπου ΕΞ ι τθν
Ζγκριςθ Ξυκλοφορίασ από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ, τθσ Γεν. Γραμ.
Βιομθχανίασ του Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Θ ςφράγιςθ γίνεται με
ευκφνθ του εκμεταλλευτι του πρατθρίου από τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία
του άρκρου 109. Χε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ωσ άνω ςφράγιςθσ ευκφνθ
φζρει ο εκμεταλλευτισ του πρατθρίου. Χε περίπτωςθ μθ ορκισ, ι πλθμμελοφσ
ςφράγιςθσ, ι ςφράγιςθσ με άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ τθν ευκφνθ
φζρουν τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109.
Θ υποχρζωςθ τθσ παρ. 1 ιςχφει και για τα πρατιρια που δεν ςυνάπτουν
ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ με εταιρεία εμπορίασ πετρελαιοειδϊν ωσ
ανωτζρω
Θ υποχρζωςθ τθσ παρ. 1 ιςχφει και για τουσ ογκομετρθτζσ των βυτιοφόρων
μεταφοράσ και διανομισ υγρϊν καυςίμων ςε τελικοφσ καταναλωτζσ, με ευκφνθ
του διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο από τα εξουςιοδοτθμζνα
ςυνεργεία του άρκρου 109. Χε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ωσ άνω ςφράγιςθσ
ευκφνθ φζρει ο διακινθτισ που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο. Χε περίπτωςθ μθ
ορκισ, ι πλθμμελοφσ ςφράγιςθσ, ι ςφράγιςθσ με άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ
ςφραγίδεσ τθν ευκφνθ φζρουν τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109.
Θ ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ των ωσ άνω ςυςτθμάτων
γίνεται αποκλειςτικά ςτο 0,0 %, από τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου
109.
Σι ςφραγίδεσ που χρθςιμοποιοφνται από τα ωσ άνω ςυνεργεία είναι μιασ
χριςθσ, από πλαςτικό ι μεταλλικό υλικό ι ςυνδυαςμό τοφτων (εξαιρουμζνων
των μολυβδοςφραγίδων), φζρουν τα διακριτικά (λογότυπο ι ςιμα) του
ςυνεργείου, μοναδικό διακριτό αρικμό ςειράσ και τον αρικμό εξουςιοδότθςθσ
από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ, τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ. Δείγματα των
ςφραγίδων, ζγχρωμθ φωτογραφία, ςε ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι, κακϊσ και
κατάλογοσ με τουσ προσ χριςθ αρικμοφσ ςειράσ κατατίκενται ςτθ Δ/νςθ
Υολιτικισ Υοιότθτασ. Σι ςφραγίδεσ αυτζσ πρζπει να είναι εντελϊσ διακριτζσ από
τισ ςφραγίδεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφράγιςθ των διαμεριςμάτων των
βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυςίμου που παραδίδονται ςτα πρατιρια.
Ψα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109, κάκε φορά που προβαίνουν ςε
ζλεγχο ι ρφκμιςθ ι ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ, κακϊσ
και ςφράγιςθ των ςθμείων που δεν ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ
ποςότθτασ, υποχρεοφνται να παραδίδουν, ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι
που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ»,
ςτο οποίο ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία άρκρου 109 παρ. 4. Ψο ωσ
άνω Δελτίο ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε ζλεγχο, ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ
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βλάβθσ, θ οποία ςχετίηεται με τα μετρολογικά ςτοιχεία τθσ αντλίασ ι του
διανομζα. Ψα ςυνεργεία υποχρεοφνται να διατθροφν αντίγραφο του Δελτίου ςτο
αρχείο τουσ τουλάχιςτον για 2 χρόνια.
7. Σι πρατθριοφχοι και οι διακινθτζσ που εκμεταλλεφονται τα βυτιοφόρα
υποχρεοφνται να φυλάςςουν ςτο πρατιριό τουσ ι ςτο βυτιοφόρο τουσ,
αντίςτοιχα, τα Δελτία Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ τουλάχιςτον για 2 χρόνια
και να τα επιδεικνφουν ςτα αρμόδια όργανα ελζγχου.
8. Χε περίπτωςθ διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ καυςίμων των ωσ άνω
ςυςτθμάτων, οι οποίεσ είναι ελλιπϊσ ι πλθμμελϊσ ςφραγιςμζνεσ, ι με
ςφραγίδεσ άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ από το άρκρο 109, παρ. 2ΧΨ, ςτα
ςθμεία που προβλζπονται από τθν ζγκριςθ του οργάνου, επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά μετρθτι ςτο εξουςιοδοτθμζνο
ςυνεργείο του άρκρου 109.
9. Χε περίπτωςθ αςφράγιςτων διατάξεων ι ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
ςφράγιςθσ τθσ παρ 1 ι/και για ςφραγίδεσ μθ καταγεγραμμζνεσ ςτο Δελτίο
Ελζγχου Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ, επιβάλλεται ςτον πρατθριοφχο ι ςτο
διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο διοικθτικό πρόςτιμο πζντε
χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά μετρθτι.
10. Χε περίπτωςθ μθ επίδειξθσ των Δελτίων Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ ςτισ
ελεγκτικζσ αρχζσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€)
ανά μετρθτι ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το
βυτιοφόρο.
11. Χε περίπτωςθ που τα Δελτία Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ είναι ελλιπϊσ
ςυμπλθρωμζνα ι άλλα από αυτά για τα οποία ζχει δοκεί εξουςιοδότθςθ, πλζον
των κυρϊςεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 109 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο
πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο.
Ωρθρο 106 Λοιπϊ ςημεύα ςφρϊγιςησ εκτόσ των ςημεύων ρύθμιςησ τησ
ποςότητασ
1.

2.
3.

Ψα λοιπά ςθμεία ςφράγιςθσ των αντλιϊν υγρϊν καυςίμων, των διανομζων
(dispensers) υγραερίου, των ογκομετρθτϊν βυτιοφόρων διανομισ υγρϊν
καυςίμων και των διανομζων πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου που δεν ςχετίηονται
άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ ποςότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται από
τον καταςκευαςτι και τθν ζγκριςθ του οργάνου, ςφραγίηονται από τα
εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109 με ευκφνθ του πρατθριοφχου ι του
εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου. Ξατά τθ ςφράγιςθ ενθμερϊνονται τα ςχετικά
πεδία ςτο Δελτίο Ελζγχου Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ του άρκρου 105, παρ.6.
Σι ςφραγίδεσ που χρθςιμοποιοφνται για τα ςθμεία τθσ ωσ άνω παρ. 1, ζχουν τα
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 105.
Ψα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109 υποχρεοφνται να κατακζτουν
ςτθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ δείγματα των ςφραγίδων αυτϊν, ζγχρωμθ
114

4.

5.

6.

7.

φωτογραφία τουσ ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι, κακϊσ και τουσ προσ χριςθ
αρικμοφσ ςειράσ.
Για τα λοιπά ςθμεία ςφράγιςθσ τθσ ωσ άνω παρ. 1 τα οποία είναι ελλιπϊσ ι
πλθμμελϊσ ςφραγιςμζνα, ι με ςφραγίδεσ άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ από το
άρκρο 109 παρ. 2ΧΨ., ςτα ςθμεία που προβλζπονται από τθν ζγκριςθ του
οργάνου, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά
μετρθτι ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του άρκρου 109.
Για τα λοιπά ςθμεία ςφράγιςθσ τθσ ωσ άνω παρ. 1 τα οποία είναι αςφράγιςτα ι
ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ςφράγιςισ τουσ ι/και για ςφραγίδεσ μθ
καταγεγραμμζνεσ ςτο Δελτίο Ελζγχου Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ, επιβάλλεται ςτον
πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο διοικθτικό
πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά μετρθτι.
Χε περίπτωςθ μθ επίδειξθσ των Δελτίων Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ ςτισ
ελεγκτικζσ αρχζσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€)
ανά μετρθτι ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το
βυτιοφόρο.
Χε περίπτωςθ που τα Δελτία Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ είναι ελλιπϊσ
ςυμπλθρωμζνα ι άλλα από αυτά για τα οποία ζχει δοκεί εξουςιοδότθςθ, πλζον
των κυρϊςεων των παρ. 6 και 7, του άρκρου 109, επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο.

Ωρθρο 107

1.

2.

3.

Σεκμηρύωςη
αντλιών
υγρών
καυςύμων,
διανομϋων
(dispensers) υγραερύου ό ογκομετρητών βυτιοφόρων
διανομόσ υγρών καυςύμων και διανομϋων πεπιεςμϋνου
φυςικού αερύου

Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε και για οποιοδιποτε λόγο τροποποίθςθ ςε
καταςκευαςτικό μζροσ (μθχανολογικό, θλεκτρολογικό, θλεκτρονικό και
λογιςμικό) των αντλιϊν υγρϊν καυςίμων, των διανομζων (dispensers)
υγραερίου, των ογκομετρθτϊν βυτιοφόρων διανομισ υγρϊν καυςίμων και των
διανομζων πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
αεροδιαχωριςτϊν, όπου προβλζπονται, που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ
διαφοροποίθςθ από τθν αρχικι καταςκευι, όπωσ αυτι εγκρίκθκε.
Ψυχόν τροποποίθςθ οποιουδιποτε μζρουσ των ωσ άνω ςυςτθμάτων,
προχποκζτει προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ από το φορζα που εξζδωςε τθν
ζγκριςθ, τοφτου αποδεικνυόμενου από τθν ανάλογθ γραπτι τεκμθρίωςθ. Για
κάκε τροποποίθςθ του ςυςτιματοσ από άλλουσ, εκτόσ του καταςκευαςτι,
απαιτείται νζα ζγκριςθ.
Χε κάκε πρατιριο υγρϊν καυςίμων, ι πρατιριο υγραερίου, ι πρατιριο
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ι μικτό πρατιριο και με ευκφνθ του
πρατθριοφχου, πρζπει να υπάρχει για κάκε τφπο/μοντζλο εγκατεςτθμζνθσ
αντλίασ ι διανομζα (dispenser), φάκελοσ που κα περιζχει:
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4.

5.

6.

7.

8.

Α. Για τισ αντλίεσ ι διανομείσ που εγκρίκθκαν πριν το 2006 και για τουσ
διανομείσ πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, τθν εκνικι ζγκριςθ, ςυνοδευόμενθ
από το τεχνικό ςχζδιο του καταςκευαςτι, όπου ορίηονται τα ςθμεία
ςφράγιςθσ , εφόςον υπάρχει.
Β. Για τισ αντλίεσ ι διανομείσ που εγκρίκθκαν μετά το 2006, ςφμφωνα με τθν
οδθγία 2004/22/ΕΞ (ά2-1393/07, άΕΞ 521/Β/2007) όπωσ ιςχφει, το
Υιςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Ψφπου ΕΞ τθσ αντλίασ, ςτο οποίο φαίνονται, ςε
τεχνικό διάγραμμα, τα ςθμεία ςφράγιςθσ τθσ αντλίασ και θ Διλωςθ
Χυμμόρφωςθσ. Για αντλίεσ που κα εγκαταςτακοφν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ
τθσ παροφςασ απαιτείται επίςθσ το Υιςτοποιθτικό Χυμμόρφωςθσ ι θ Ζγκριςθ
του Χυςτιματοσ Υοιότθτασ του καταςκευαςτι.
Γ. Ωπεφκυνθ διλωςθ των εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων του άρκρου 109 προσ
τισ ελζγχουςεσ αρχζσ, ότι ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ των ωσ άνω άρκρων
105 και 106. Χε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του ωσ άνω ςυνεργείου, για
οποιοδιποτε λόγο, ο φάκελοσ κα ενθμερϊνεται αναλόγωσ, με νζα Ωπεφκυνθ
Διλωςθ.
Δ. Ψο Δελτίο Ελζγχου Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 105, με το
οποίο κα δθλϊνεται ότι ζχουν ςφραγιςτεί τα κρίςιμα ςθμεία, με τισ
προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ, το πλικοσ των ςφραγίδων και τον αρικμό ςειράσ
κάκε ςφραγίδασ. Χε περίπτωςθ νζασ ρφκμιςθσ των ςυςτθμάτων κακϊσ και
αντικατάςταςθσ των ςφραγίδων, για οποιοδιποτε λόγο, ο φάκελοσ κα
ενθμερϊνεται αναλόγωσ, με νζο Δελτίο Ελζγχου Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ.
Αντίγραφα των εγγράφων των ςθμείων Α και Β τθσ ωσ άνω παρ. 3 κατατίκενται
από τον καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι ειςαγωγζα ι
διανομζα ι το εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του άρκρου 109 ςτθ Διεφκυνςθ
Υολιτικισ Υοιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ ςε ψθφιακι μορφι.
Σι απαιτιςεισ των παρ. 3Α και 3Β κακϊσ και τθσ παρ. 4 τίκενται ςε ιςχφ για τισ
νζεσ εγκαταςτάςεισ με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, ενϊ για τα ιδθ
εγκατεςτθμζνα όργανα ζξι (6) μινεσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ.
Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ ωσ άνω παρ. 1 και 2 επιςφρει πρόςτιμο δζκα χιλιάδων
ευρϊ (10.000€) ανά είδοσ αντλίασ ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου ςτον
πρατθριοφχο ι τον εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου ι / και ςτο εξουςιοδοτθμζνο
ςυνεργείο του άρκρου 109 και θ αντλία ι διανομζασ ι ογκομετρθτισ
βυτιοφόρου τίκεται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφεται εισ χείρασ του κατόχου
μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ.
Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τθν ωσ άνω παρ. 3 επιςφρει πρόςτιμο χιλίων ευρϊ
(1.000€) ανά είδοσ αντλίασ ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου ςτον
πρατθριοφχο ι τον ιδιοκτιτθ του βυτιοφόρου.
Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τθν ωσ άνω παρ. 4 επιςφρει πρόςτιμο πζντε χιλιάδων
ευρϊ (5.000€) ανά είδοσ αντλίασ ςτον καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο
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9.

αντιπρόςωπο ι ειςαγωγζα ι διανομζα ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του
άρκρου 109.
Εάν τα παραπάνω ςυςτιματα, παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν,
επιβάλλεται ςτον πρατθριοφχο ι τον εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου διοικθτικό
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά αντλία ι διανομζα ι ογκομετρθτι
βυτιοφόρου.

Ωρθρο 108 Θϋςη των αντλιών υγρών καυςύμων, διανομϋων (dispensers)
υγραερύου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομόσ υγρών
καυςύμων και διανομϋων πεπιεςμϋνου φυςικού αερύου ςε
κατϊςταςη «εκτόσ λειτουργύασ» - Δϋςμευςη
1. Ξάκε φορά που οποιοςδιποτε πρατθριοφχοσ ι διακινθτισ πετρελαίου
κζρμανςθσ διαπιςτϊνει ότι το ςφάλμα μζτρθςθσ του μετρθτι κάποιασ αντλίασ ι
διανομζα (dispenser) του πρατθρίου του ι του ογκομετρθτι του βυτιοφόρου
βρίςκεται ζξω από τα ανεκτά όρια ςφάλματοσ, υποχρεοφται να κζςει τθν αντλία
ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου αμζςωσ εκτόσ λειτουργίασ, αναρτϊντασ
εμφανϊσ επί του οργάνου πινακίδα με τθν ζνδειξθ «ΔΕΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΕΛ» μζχρισ
ότου το όργανο επιςκευαςτεί, ρυκμιςτεί και ςφραγιςτεί.
2. Εφόςον κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα, διαπιςτωκεί για τουσ
ογκομετρθτζσ υγρϊν καυςίμων ελλιπισ μζτρθςθ μεγαλφτερθ από 0,5% ζωσ και 1,0% και για τουσ διανομείσ υγραερίου ελλιπισ μζτρθςθ μεγαλφτερθ από 1,0%
ζωσ και 2,0%, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, το όργανο τίκεται από τον
πρατθριοφχο ι το διακινθτι πετρελαίου κζρμανςθσ αμζςωσ εκτόσ λειτουργίασ, ο
οποίοσ και αναρτά εμφανϊσ επί του οργάνου πινακίδα με τθν ζνδειξθ «ΔΕΡ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΕΛ», μζχρισ ότου το όργανο επιςκευαςτεί, ρυκμιςτεί και ςφραγιςτεί.
3. Α. Εφόςον κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα διαπιςτωκεί, για τουσ
ογκομετρθτζσ υγρϊν καυςίμων ελλιπισ μζτρθςθ μζχρι 1,5% και για τουσ
διανομείσ υγραερίου ελλιπισ μζτρθςθ μζχρι 3%, ι φπαρξθ παράνομων
παρεμβάςεων, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, το ςφςτθμα τθσ
αντλίασ ι του διανομζα ι του ογκομετρθτι ι του αεροδιαχωριςτι δεςμεφεται
από τουσ ελεγκτζσ με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ χρθςιμοποίθςισ του και τθσ
οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςε αυτό, μζχρισ ότου γίνουν οι απαραίτθτεσ
διορκωτικζσ ενζργειεσ.
Β. Εφόςον διαπιςτωκεί για τουσ ογκομετρθτζσ υγρϊν καυςίμων ελλιπισ μζτρθςθ
μεγαλφτερθ από 1,5% και για τουσ διανομείσ υγραερίου μεγαλφτερθ από 3%,
ι φπαρξθ παράνομων παρεμβάςεων, πζραν των προβλεπομζνων κυρϊςεων,
το ςφςτθμα τθσ αντλίασ ι του διανομζα ι του ογκομετρθτι ι του
αεροδιαχωριςτι δεςμεφεται από τουσ ελεγκτζσ μζχρι να γίνει θ
αποδεδειγμζνθ αποκατάςταςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ.
4. Εφόςον κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα διαπιςτωκεί ότι θ οποιαδιποτε
ςφράγιςθ των άρκρων 105 και 106 δεν ζχει γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο
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ι δεν πλθροφνται οι απαιτιςεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 107, πζραν των
προβλεπόμενων κυρϊςεων, το ςφςτθμα τθσ αντλίασ ι του διανομζα δεςμεφεται
από τουσ ελεγκτζσ με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ χρθςιμοποίθςισ του και τθσ
οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςε αυτό, μζχρισ ότου γίνουν οι απαραίτθτεσ
διορκωτικζσ ενζργειεσ ι θ αποδεδειγμζνθ αποκατάςταςθ τθσ ςυμμόρφωςισ
του.
5. Χε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ παρεμποδιςτεί ι/και διακοπεί για οποιονδιποτε
λόγο, τα ελεγχόμενα όργανα δεςμεφονται, από τουσ ελεγκτζσ, με ςκοπό τθν
αποφυγι τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ και τθσ οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςε αυτά
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου.
6. Για τθν αποδζςμευςθ απαιτείται θ παρουςία των υπαλλιλων τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ αρχισ, του χριςτθ του οργάνου κακϊσ και του τεχνικοφ του
εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου και ςυντάςςεται πρωτόκολλο αποδζςμευςθσ που
ςυνυπογράφεται από τουσ δφο πρϊτουσ εκ των παραπάνω.
7. Για παραβίαςθ τθσ ςφραγίδασ τθσ υπθρεςίασ, με τθν οποία το όργανο ζχει τεκεί
«εκτόσ λειτουργίασ» επιβάλλεται πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά
αντλία ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου.
Δ. ΕΞΟΥΣΚΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΓΕΚΑ
Ωρθρο 109 Εξουςιοδοτημϋνα ςυνεργεύα για τον ϋλεγχο, ρύθμιςη και
ςφρϊγιςη των ςυςτημϊτων μϋτρηςησ ποςότητασ υγρών
καυςύμων, υγραερύου κύνηςησ και πεπιεςμϋνου φυςικού
αερύου.
1. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, ωσ ςυνεργείο ελζγχου, ρφκμιςθσ και
ςφράγιςθσ νοείται οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που αναλαμβάνει τον
ζλεγχο, ρφκμιςθ και ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ
(μθχανικϊν ι/και θλεκτρονικϊν) αντλιϊν υγρϊν καυςίμων, διανομζων
(dispensers) υγραερίου ι πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ι ογκομετρθτϊν
βυτιοφόρων διανομισ υγρϊν καυςίμων και των λοιπϊν ςθμείων που δεν
ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ ποςότθτασ, όπωσ αυτά
κακορίηονται από τον καταςκευαςτι και τθν ζγκριςθ του οργάνου.
2. Ψα ςυνεργεία τθσ παρ. 1 λαμβάνουν εξουςιοδότθςθ από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ
Υοιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ υποβάλλοντασ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
Α. Αίτθςθ.
Β. Υιςτοποιθτικό ISO ςειράσ 9000 ςτο εν λόγω πεδίο, ι εφόςον δε διατίκεται το
παραπάνω πιςτοποιθτικό, ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν κατ' ελάχιςτον
εξάμθνθ εμπειρία του, ςτθν παροχι τζτοιων υπθρεςιϊν.
Γ. Ξατάλογο του τεχνικοφ προςωπικοφ, αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ επάρκειάσ του
(τίτλοι ςπουδϊν ι/και αποδεδειγμζνθ εμπειρία από προθγοφμενεσ
ςυμβάςεισ) ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.
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Δ. Εγχειρίδια διαδικαςιϊν ελζγχου, ρφκμιςθσ και ςφράγιςθσ των διατάξεων
ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τα οποία θ ςφράγιςθ κα γίνεται ςτο
0,0 % κακϊσ και ςφράγιςθσ των λοιπϊν ςθμείων που δεν ςχετίηονται άμεςα
με τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ.
Ε. Ξατάλογο του διακζςιμου εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ (λιτρόμετρα των 20 L για τισ
αντλίεσ υγρϊν καυςίμων, λιτρόμετρα τουλάχιςτον των 100 L για τουσ
ογκομετρθτζσ βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ι μετρθτζσ ροισ υγραερίου,
διακριβωμζνα, από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, διατάξεισ ηφγιςθσ, κ.τ.λ.) και
τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ αυτοφ. Για τoν χρθςιμοποιοφμενοo εξοπλιςμό
ελζγχου προβλζπεται επαναδιακρίβωςι τουσ τουλάχιςτον κάκε 5 χρόνια,
εκτόσ εάν άλλωσ προβλζπεται από τον καταςκευαςτι, με τθν προχπόκεςθ ότι
για τα λιτρόμετρα το γεωμετρικό τουσ ςχιμα παραμζνει αναλλοίωτο και δεν
ζχει ςυμβεί οποιαδιποτε παραμόρφωςθ, άλλωσ τίκενται εκτόσ χριςθσ μζχρι
τθν επαναδιακρίβωςι τουσ.
ΧΨ. Δείγμα και ζγχρωμθ φωτογραφία ςε ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι τθσ
ειδικισ ςφραγίδασ που κα χρθςιμοποιείται για τθ ςφράγιςθ των διατάξεων
ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ και των λοιπϊν ςθμείων που δεν ςχετίηονται άμεςα
με τθ ρφκμιςθ τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα
άρκρα 105 και 106, κακϊσ και οι αρικμοί ςειράσ που πρόκειται να
χρθςιμοποιθκοφν, αντίςτοιχα. Πετά τθν υποβολι του ωσ άνω δείγματοσ, δεν
επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται για τισ ςφραγίςεισ, τυχόν παλαιότεροι
δθλωμζνοι τφποι ςφραγίδων, οι δε τοποκετθμζνεσ παλαιοφ τφπου ςφραγίδεσ
αντικακίςτανται αμελλθτί κατά τθν επίςκεψθ του εξουςιοδοτθμζνου
ςυνεργείου
Η. Ψο λογότυπο που κα φζρει θ ειδικι ςφραγίδα.
Θ. Διλωςθ φπαρξθσ τυχόν δικτφου ςυνεργατϊν ςτθν επικράτεια (π.χ.
υπεργολάβοι), ςυνοδευόμενθ από τα ςτοιχεία των ωσ άνω εδαφίων Γ και Ε
για τον κάκε ςυνεργάτθ.
Κ. Ωπεφκυνθ διλωςθ ότι το ςυνεργείο γνωρίηει τα ςθμεία ρφκμιςθσ τθσ
ποςότθτασ (μθχανικά ι θλεκτρονικά) και τα λοιπά ςθμεία που δεν ςχετίηονται
άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ για τα ωσ άνω ςυςτιματα που
αναλαμβάνει, όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ εγκρίςεισ τφπου ΕΞ ι τισ
εγκρίςεισ κυκλοφορίασ, κατά περίπτωςθ.
3. Ξατόπιν εξζταςθσ των δικαιολογθτικϊν και εφόςον πλθροφνται οι ανωτζρω
προχποκζςεισ, θ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ, χορθγεί αρικμό εξουςιοδότθςθσ, ο
οποίοσ πρζπει να αναγράφεται τόςο ςτθ ςφραγίδα του ςυνεργείου όςο και ςτο
Δελτίο Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ.
4. Ψο Δελτίο Ελζγχου, Φφκμιςθσ και Χφράγιςθσ αναγράφει ςτο επάνω μζροσ του τθν
επωνυμία, το λογότυπο ι/και το ςιμα του ςυνεργείου κακϊσ και τον αρικμό
εξουςιοδότθςθσ τθσ παρ. 3 και αφξοντα αρικμό και περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα
κάτωκι ςτοιχεία:
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Α. Θμερομθνία
Β. Χειριακό αρικμό τθσ αντλίασ ι του διανομζα ι του ογκομετρθτι του
βυτιοφόρου που ελζγχκθκε.
Γ. Αρικμοφσ ςφραγίδων που τοποκετικθκαν ςτθ μθχανικι ι/και ςτθν
θλεκτρονικι διάταξθ ρφκμιςθσ ποςότθτασ ι ςτα λοιπά ςθμεία που δεν
ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ, κακϊσ και τουσ αρικμοφσ
ςφραγίδων που απομακρφνκθκαν.
Ε. Ττι θ ςφράγιςθ ςτα ςθμεία ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ ζγινε ςτο 0,0%.
Ε. Χειριακό αρικμό του οργάνου ελζγχου και θμερομθνία τελευταίασ
διακρίβωςθσ.
ΧΨ. Χειριακοφσ αρικμοφσ εξαρτθμάτων μετρολογικισ ςθμαςίασ που
τοποκετοφνται και τουσ αντίςτοιχουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ των εξαρτθμάτων
που απομακρφνονται, ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ.
Η. Ττι ελζγχκθκε το απαραβίαςτο και θ ακεραιότθτα του ςυνόλου του
ςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ ποςότθτασ.
Θ. Ψο ονοματεπϊνυμο και θ υπογραφι του τεχνικοφ κακϊσ και το
ονοματεπϊνυμο και θ υπογραφι του υπευκφνου του πρατθρίου ι του
εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου.
5. Θ οποιαδιποτε, διαπιςτοφμενθ από τα ελεγκτικά όργανα μθ ςυμμόρφωςθ προσ
τα οριηόμενα ανωτζρω, πζραν τθσ επιβολισ των προβλεπομζνων κυρϊςεων,
κοινοποιείται και ςτθ Δ/νςθ Υολιτικισ Υοιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Βιομθχανίασ, για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ.
6. Για οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ με τα ανωτζρω, εκτόσ τυχόν διοικθτικϊν
προςτίμων, επιβάλλεται ανάκλθςθ ι άρςθ τθσ εξουςιοδότθςθσ. Χε περίπτωςθ
επανάλθψθσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ εντόσ τριετίασ επιβάλλεται άρςθ τθσ
εξουςιοδότθςθσ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 - ΜΟΝΙΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΨΝ
Ωρθρο 110 υςτόματα μϋτρηςησ όγκου υγρών καυςύμων και υγραερύου
ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτϊςεισ πετρελαιοειδών
1.

2.

Σι ογκομετρθτζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ του όγκου των
υποκείμενων ςε δαςμοφσ και λοιποφσ φόρουσ υγρϊν καυςίμων, κακϊσ και των
υγραερίων κ.τ.λ., οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςε μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ
πετρελαιοειδϊν, που εποπτεφονται και ελζγχονται από τισ Ψελωνειακζσ
Ωπθρεςίεσ, υπόκεινται ςε ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται από ςυνεργεία ι
επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται από το Ωπουργείο Σικονομικϊν, με ςκοπό τθ
διαπίςτωςθ τθσ ακρίβειασ τθσ μζτρθςθσ, τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ και των
λοιπϊν νόμιμων απαιτιςεων.
Χτθν περίπτωςθ υγραερίων, όπου θ τιμολόγθςθ γίνεται κατά μάηα (βάροσ), για
τον ζμμεςο προςδιοριςμό του βάρουσ χρθςιμοποιείται θ ςχζςθ: βάροσ=όγκοσ x
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3.

πυκνότθτα. Χε όλα τα παραςτατικά ςτοιχεία αποςτολισ, παράδοςθσ και
πλθρωμισ του εμπορεφματοσ αναγράφεται θ πυκνότθτα κακϊσ και θ
κερμοκραςία που αντιςτοιχεί ςε αυτι τθν πυκνότθτα.
Ψα ανεκτά όρια ςφάλματοσ των ογκομετρθτϊν τθσ παρ. 1 προβλζπονται από τθν
Σδθγία 2004/22/ΕΞ, όπωσ ενςωματϊκθκε με τθν Ω.Α. ά2-1393/07 (άΕΞ
521/Β/2007), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Ε
ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΦΟ
Ωρθρο 111
1.

ταθμϊ για εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ

Χφμφωνα με τθ Χφςταςθ R111 του Διεκνοφσ Σργανιςμοφ Ρομικισ Πετρολογίασ
(OIML), για τα κυλινδρικά ςτακμά που χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ (κλάςθσ ακριβείασ Π1, Π2 και Π3), τα μζγιςτα επιτρεπόμενα
ςφάλματα κακορίηονται ωσ εξισ:

Ονομαςτικό βάροσ
50
20
10
5
2
1
500
200
100
50
20
10
5
2
1
500
200
100
50
20
10
5
2
1

2.

kg
kg
kg
kg
kg
kg
g
g
g
g
g
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Μζγιςτο επιτρεπόμενο ςφάλμα (mg)
M1

M2

M3

2500
1 000
500
250
100
50
25
10
5
3
2,5
2
1,6
1,2
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,25
0,2
0,2
0,2

8000
3000
1600
800
300
160
80
30
16
10
8
6
5
4
3
2,5
2
1,6

25000
10000
5000
2500
1000
500
250
100
50
30
25
20
16
12
10

Χφμφωνα με τθ Χφςταςθ R52 του Διεκνοφσ Σργανιςμοφ Ρομικισ Πετρολογίασ
(OIML), για τα εξάγωνα ςτακμά που χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ
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ςυναλλαγζσ (κλάςθσ ακριβείασ Π), τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα
κακορίηονται ωσ εξισ:

Ονομαςτικό βάροσ

3.

Μζγιςτο επιτρεπόμενο ςφάλμα (g)

50

kg

25

20

kg

10

10

kg

5

5

kg

2,5

2

kg

1

1

kg

0,5

500

g

0,25

200

g

0,10

100

g

0,05

Για αποκλίςεισ που υπερβαίνουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα
επιβάλλεται ςτο χριςτθ πρόςτιμο πεντακόςια ευρϊ (500€) για το πρϊτο τεμάχιο
και εκατό ευρϊ (100€) για κάκε επιπλζον τεμάχιο. Ψα ςτακμά τίκενται εκτόσ
χριςθσ μζχρι τθ ρφκμιςθ και επαλικευςι τουσ. Χε περίπτωςθ που τα ςτακμά
χρθςιμοποιοφνται, πριν ρυκμιςτοφν και επαλθκευτοφν, το πρόςτιμο
διπλαςιάηεται.

Ωρθρο 112

υςκευϋσ ϊμεςησ ογκομϋτρηςησ δημητριακών

1. Θ ςυμμόρφωςθ των ςυςκευϊν άμεςθσ ογκομζτρθςθσ δθμθτριακϊν, που
χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, αποδεικνφεται από τθν Ζγκριςθ
Ξυκλοφορίασ τουσ ςτθν Ελλάδα, που χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Υολιτικισ
Υοιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ. Ψο μζγιςτο επιτρεπόμενο ςφάλμα επί του
αποτελζςματοσ κάκε μζτρθςθσ κακορίηεται ςτθν Ω.Α. ά3-2587/78 (άΕΞ
70/Β/1979), όπωσ ιςχφει.
2. Για αποκλίςεισ που υπερβαίνουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα
επιβάλλεται ςτο χριςτθ πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€). Θ ςυςκευι τίκεται εκτόσ
χριςθσ μζχρι τθ ρφκμιςθ και επαλικευςι τθσ. Χε περίπτωςθ που θ ςυςκευι
χρθςιμοποιείται, πριν ρυκμιςτεί και επαλθκευτεί, το πρόςτιμο διπλαςιάηεται.
Ωρθρο 113

Πιεςόμετρα για ελαςτικϊ αυτοκινότων

1. Θ ςυμμόρφωςθ των πιεςόμετρων για ελαςτικά αυτοκινιτων οχθμάτων που
χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρωςθ των ελαςτικϊν προβλζπεται από τθν οδθγία
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86/217/ΕΣΞ, θ οποία ενςωματϊκθκε με τθν Ξ.Ω.Α. ά3-1325/87 (άΕΞ 596/Β/87),
όπωσ ιςχφει.
2. Για αποκλίςεισ που υπερβαίνουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα
επιβάλλεται ςτο χριςτθ πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€). Ψα όργανα τίκενται
εκτόσ χριςθσ μζχρι τθ ρφκμιςθ και επαλικευςι τουσ. Χε περίπτωςθ που τα
πιεςόμετρα χρθςιμοποιοφνται, πριν ρυκμιςτοφν και επαλθκευτοφν, το πρόςτιμο
διπλαςιάηεται.

ΕΝΟΣΗΣΑ 5 - ΕΛΕΓΦΟΙ ΟΡΓΑΝΨΝ ΜΕΣΡΗΗ
Ωρθρο 114
1.

2.

Περιοδικόσ και ϋκτακτοσ ϋλεγχοσ οργϊνων μϋτρηςησ

Τργανα μζτρθςθσ των άρκρων 102, 103, 111 & 112 υπόκεινται ζλεγχο τθσ
ςυμμόρφωςθσ και τθσ νόμιμθσ και καλισ λειτουργίασ τουσ:
Α. ετθςίωσ (Υεριοδικόσ Ζλεγχοσ Πζτρων και Χτακμϊν), από τισ Υεριφερειακζσ
Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με το Υ.Δ. 524/78 (άΕΞ 112/Α/78) όπωσ
ιςχφει, ςυνοδευομζνθσ από τθσ επικόλλθςθσ του ςχετικοφ ςιματοσ και
Β. εκτάκτωσ, τόςο από τισ άνω Ωπθρεςίεσ, όςο και από υπαλλιλουσ τθσ Γεν.
Γραμ. Βιομθχανίασ, του Ωπ. Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ, κατά τθν κρίςθ των
αρμόδιων υπθρεςιϊν.
Ψα προβλεπόμενα τζλθ για τον Υεριοδικό Ζλεγχο Πζτρων και Χτακμϊν (ΞΩΑ ά2670/2007, άΕΞ 295/Β/2007, όπωσ ιςχφει) βαρφνουν τουσ εκμεταλλευτζσ των
οργάνων.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 - ΚΑΤΙΜΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ
Ωρθρο 115 όμανςη και τόρηςη πινακύδων από τουσ κατόχουσ ϊδειασ
λιανικόσ εμπορύασ υγρών καυςύμων και υγραερύου κύνηςησ
και πεπιεςμϋνου φυςικού αερύου (CNG) (πρατόρια)
1.

Ανάρτθςθ ςιματοσ από τουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν
καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ (AUTOGAS) και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου
(CNG).
Α. Ξάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ α) υγρϊν καυςίμων ι/και β) υγραερίου
αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων μζςω αντλιϊν (AUTOGAS) ι/και γ)
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), εφόςον διατθρεί ςφμβαςθ
αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ, υποχρεοφται να
αναρτά ςε εμφανζσ ςθμείο του πρατθρίου του το εμπορικό ςιμα του
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κατόχου άδειασ εμπορίασ, άλλωσ κατά περίπτωςθ, το εμπορικό του ςιμα
του ι του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ κοινοπραξίασ τθσ οποίασ είναι μζλοσ.
Β. Ξάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ που δεν διατθρεί ςφμβαςθ αποκλειςτικισ
προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ είτε για τα υγρά καφςιμα, είτε για το
υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS) είτε για το πεπιεςμζνο φυςικό αζριο (CNG),
απαγορεφεται να ζχει τοποκετιςει ςε οποιοδιποτε ςθμείο του πρατθρίου
του εμπορικά ςιματα κατόχων άδειασ εμπορίασ με τα οποία διαφθμίηεται,
δια μζςου του πρατθρίου αυτοφ, θ διάκεςθ εκείνων των προϊόντων, για τα
οποία δεν διατθρεί ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ. Επίςθσ
απαγορεφεται να φζρει ςτισ αντλίεσ του διακριτικά ςιματα κατόχων άδειασ
εμπορίασ για τα αντίςτοιχα προϊόντα.
Γ. Εφόςον κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ που δεν διατθρεί ςφμβαςθ
αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ για υγρά καφςιμα
φζρει ςτο πρατιριό του πινακίδεσ ςιμανςθσ που διαφθμίηουν άλλα, εκτόσ
καυςίμων είδθ εταιρειϊν εμπορίασ πετρελαιοειδϊν (π.χ. λιπαντικά), οι
πινακίδεσ αυτζσ κα είναι εμφανϊσ μικρότερων διαςτάςεων από τθν
πινακίδα του εμπορικοφ ςιματοσ, κα απζχουν τουλάχιςτον τρία (3) μζτρα
από αυτιν και ςε αυτζσ κα αναγράφεται ευκρινϊσ το διατικζμενο είδοσ.
Δ. Για πρατιρια υγρϊν καυςίμων που διακζτουν και υγραζριο κίνθςθσ
(AUTOGAS):
α. Εάν ο κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ διατθρεί ςφμβαςθ
αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ για υγρά
καφςιμα, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS) δεν ζχει αποκλειςτικό
προμθκευτι, πρζπει να αναρτά ςε εμφανζσ ςθμείο του πρατθρίου του
το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ με τον οποίο διατθρεί
ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ για τα υγρά καφςιμα, ενϊ για το
υγραζριο κίνθςθσ κα αναρτά κατά περίπτωςθ το εμπορικό του ςιμα ι
το ςιμα του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ κοινοπραξίασ τθσ οποίασ είναι μζλοσ,
ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ πινακίδασ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ.
β. Εάν ο κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ δεν διατθρεί ςφμβαςθ
αποκλειςτικισ προμικειασ για τα υγρά καφςιμα ενϊ προμθκεφεται το
υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS) αποκλειςτικά από ςυγκεκριμζνο κάτοχο
άδειασ εμπορίασ, πρζπει να αναρτά για τα υγρά καφςιμα κατά
περίπτωςθ το εμπορικό του ςιμα ι το ςιμα του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ
κοινοπραξίασ τθσ οποία είναι μζλοσ, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ κα
αναρτά το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ με τον οποίο
ζχει αποκλειςτικι ςυνεργαςία ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ πινακίδασ
λιανικισ πϊλθςθσ.
γ. Εάν ο κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ διατθρεί ςφμβαςθ
αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ για τα υγρά
καφςιμα και ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ με άλλο κάτοχο
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άδειασ εμπορίασ για το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS), πρζπει να αναρτά
το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ από τον οποίο
προμθκεφεται τα υγρά καφςιμα, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ κα
αναρτά το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ από τον οποίο
προμθκεφεται το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS), ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ
πινακίδασ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ.
Ψιρθςθ πινακίδων λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ και
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) από κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ:
Α. Σι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ κατά τα οριηόμενα ςτθν
υποπαράγραφο 1Α και οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ πϊλθςθσ πεπιεςμζνου
φυςικοφ αερίου (CNG), υποχρεοφνται να αναρτοφν ςτο πρατιριό τουσ
πινακίδα με τισ τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων που διακζτουν, ανά
μονάδα μζτρθςθσ. Σι ίδιεσ τιμζσ πϊλθςθσ ανά είδοσ καυςίμου πρζπει να
αναρτϊνται και ςτισ αντίςτοιχεσ αντλίεσ.
Ψα είδθ των καυςίμων που κα εμφανίηονται ςτθν προαναφερόμενθ
πινακίδα μποροφν να αναγράφονται, κατά επιλογι του κατόχου άδειασ
λιανικισ εμπορίασ, ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα. Σ κάτοχοσ άδειασ
λιανικισ εμπορίασ επιλζγει ελεφκερα ςε ποια γλϊςςα, μόνο ελλθνικι ι
μόνο αγγλικι, κα αναγράφει τα είδθ των καυςίμων ςτθν πινακίδα.
Β. Θ αναγραφι των ειδϊν των καυςίμων ςτθν αναρτθμζνθ πινακίδα, ακολουκεί
υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριηόμενων ςειρϊν, απαγορευμζνθσ τθσ
διαφοροποίθςισ τθσ για οποιονδιποτε λόγο.
1. ΑΠΣΟΩΒΔΘ 95 ι Unleaded 95
2. ΡΕΑ ΧΣΩΥΕΦ ι Super LRP
3. S. ΑΠΣΟΩΒΔΘ 100 ι S. Unleaded 100
4. Υετρζλαιο κίνθςθσ ι Diesel
5. Ωγραζριο κίνθςθσ ι AUTOGAS
6. Υεπιεςμζνο φυςικό αζριο (CNG)
7. Υετρζλαιο για κζρμανςθ
ι εναλλακτικά
1. Βενηίνεσ με αφξουςα ςειρά αρικμοφ οκτανίων, ο οποίοσ και κα
αναγράφεται
2. Υετρζλαιο κίνθςθσ ι Diesel με ιδιαίτερθ εμπορικι ονομαςία ι με αφξουςα
ςειρά κετανίων
3. Ωγραζριο Ξίνθςθσ ι AUTOGAS
4. Υεπιεςμζνο φυςικό αζριο
5. Υετρζλαιο για κζρμανςθ
Υρατιρια που δεν διακζτουν όλα τα παραπάνω είδθ καυςίμων κα πρζπει να
αναγράφουν υποχρεωτικά ςτθν αναρτθμζνθ πινακίδα λιανικισ πϊλθςθσ, μόνο
τα είδθ που διακζτουν με τθν παραπάνω ςειρά.
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Χτθν περίπτωςθ που τα πρατιρια διακζτουν πετρζλαιο για κζρμανςθ με
παράδοςθ ςτο χϊρο του καταναλωτι, υποχρεοφνται να αναρτοφν ςε
διαφορετικι πινακίδα τθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ. Αν θ τιμι ςυναρτάται από
τθν παραδιδόμενθ ποςότθτα, τότε αναγράφεται, ωσ εξισ:
1. για παραδόςεισ μζχρι τα 499 λίτρα
2. για παραδόςεισ από 500 μζχρι τα 999 λίτρα
3. για παραδόςεισ από 1000 λίτρα και άνω.
Ψοποκζτθςθ πινακίδασ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου
κίνθςθσ (AUTOGAS) και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG)
Θ πινακίδα με τισ τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ
(AUTOGAS) και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), πρζπει να είναι φωτεινι
(αυτοφωτιηόμενθ), άμεςα ορατι από τουσ διερχόμενουσ οδθγοφσ τουλάχιςτον
από απόςταςθ 50 μζτρων, τοποκετθμζνθ ςε περίοπτθ κζςθ του πρατθρίου,
ακριβϊσ κάτω ι παράπλευρα του Εταιρικοφ ςιματοσ του κατόχου άδειασ
εμπορίασ ι του εμπορικοφ ςιματοσ του κατόχου άδειασ λιανικισ εμπορίασ ι του
ςυνεταιριςμοφ ι τθσ κοινοπραξίασ τθσ οποίασ είναι μζλοσ .
Ψα αναγραφόμενα επί αυτισ ψθφία των τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ πρζπει να
ζχουν φψοσ τουλάχιςτον 15 εκατοςτά του μζτρου.
Θ φπαρξθ περιςςοτζρων τθσ μιασ πινακίδων με τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ δεν
ςυνιςτά παράβαςθ.
Ψρόποσ αναγραφισ λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ
Α. Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ των υγρϊν καυςίμων αναγράφεται ςε ευρϊ, υπό
μορφι δεκαδικοφ αρικμοφ με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (π.χ. 0,795 ι 1,032).
Β. Σποιαδιποτε διαφοροποίθςθ επί των λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ, ωσ
πρόςκαιρθ ι διαρκισ ενζργεια με ςκοπό τθν προϊκθςθ των πωλιςεων, κα
γνωςτοποιείται από ανεξάρτθτθ πινακίδα με αναλυτικι περιγραφι τθσ
παροχισ.
Γ. Σι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων που διακζτουν υγρά
καφςιμα - προϊόντα διφλιςθσ πετρελαίου αναμεμειγμζνα με βιοκαφςιμα ςε
ποςοςτό που υπερβαίνει το 10% κατ’ όγκο, υποχρεοφνται, όπου υπάρχει
αναγραφι του είδουσ του καυςίμου (ςτισ αντλίεσ και ςτισ πινακίδεσ τιμϊν)
να προςκζτουν δίπλα ςε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφισ τα εξισ:
α. Χε περίπτωςθ πετρελαίου κίνθςθσ αναμεμειγμζνου με βιοντίηελ, τθν
ζνδειξθ «Β», ακολουκοφμενθ από αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν
περιεκτικότθτα κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοντίηελ, π.χ. Β20 για
περιεκτικότθτα 20% κατ’ όγκο.
β. Χε περίπτωςθ βενηίνθσ αναμεμειγμζνθσ με βιοαικανόλθ, τθν ζνδειξθ
«Ε», ακολουκοφμενθ από αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν περιεκτικότθτα
κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοαικανόλθ, π.χ. Ε20 για περιεκτικότθτα
20% κ.ο.
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Δ. Σι κάτοχοι άδειασ διάκεςθσ βιοκαυςίμων που διακζτουν αυτοφςια
βιοκαφςιμα ςε τελικοφσ καταναλωτζσ υποχρεοφνται, όπου υπάρχει
αναγραφι του είδουσ του καυςίμου, να προςκζτουν δίπλα ςε αυτό με
ενιαίο τρόπο αναγραφισ, τθν ζνδειξθ «Β100», ςτθν περίπτωςθ πϊλθςθσ
αυτοφςιου βιοντίηελ, και τθν ζνδειξθ «Ε100», ςε περίπτωςθ πϊλθςθσ
αυτοφςιασ βιοαικανόλθσ.
Ε. Σι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων που διακζτουν υγρά
καφςιμα - προϊόντα διφλιςθσ πετρελαίου αναμεμειγμζνα με βιοκαφςιμα ςε
ποςοςτό ζωσ και 10% κατ’ όγκο, υποχρεοφνται, όπου υπάρχει αναγραφι
του είδουσ του καυςίμου (ςτισ αντλίεσ και ςτισ πινακίδεσ τιμϊν) να
προςκζτουν δίπλα ςε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφισ τα εξισ:
α. Χε περίπτωςθ πετρελαίου κίνθςθσ αναμεμειγμζνου με βιοντίηελ ςε
ποςοςτό πάνω από 7% ζωσ και 10% κατ’ όγκο, τθν ζνδειξθ «Β10».
Εναλλακτικά, τθν ζνδειξθ «Β», ακολουκοφμενθ από αρικμό που
αντιςτοιχεί ςτθν περιεκτικότθτα κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοντίηελ,
π.χ. Β8 για περιεκτικότθτα 8% κατ’ όγκο.
β. Χε περίπτωςθ βενηίνθσ θ οποία είναι αναμεμιγμζνθ με βιοαικανόλθ ςε
ποςοςτό πάνω από 5% ζωσ και 10% κατ’ όγκο, τθν ζνδειξθ «Ε10».
Εναλλακτικά, τθν ζνδειξθ «Ε», ακολουκοφμενθ από αρικμό που
αντιςτοιχεί ςτθν περιεκτικότθτα κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοντίηελ,
π.χ. Ε8 για περιεκτικότθτα 8% κατ’ όγκο.
ΧΨ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ διατίκενται ςτον τελικό καταναλωτι
υγρά καφςιμα - προϊόντα διφλιςθσ πετρελαίου αναμεμιγμζνα με
βιοκαφςιμα, πρζπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο ςε εμφανζσ
ςθμείο τθσ αντλίασ από τθν οποία παρζχεται το ςυγκεκριμζνο προϊόν θ
ακόλουκθ ζνδειξθ: «ΥΦΣΧΣέΘ: Δεν ενδείκνυται για όλουσ τουσ τφπουσ
οχθμάτων. Χυμβουλευτείτε τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ι του εγχειρίδιου
οδθγιϊν του αυτοκινιτου».
Η. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ διατίκενται ςτον τελικό καταναλωτι
υγρά καφςιμα με μεταλλικά πρόςκετα, πρζπει να αναγράφεται με
ευδιάκριτο τρόπο ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ αντλίασ θ ακόλουκθ ζνδειξθ:
«ΥΦΣΧΣέΘ: Υεριζχει μεταλλικά πρόςκετα».
Σι ανωτζρω ςθμάνςεισ, τα ςιματα οπτικισ αναγνϊριςθσ και οι ενδείξεισ γενικά
να είναι ανεξίτθλα.
5. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1:
α. Για παράβαςθ των υποπαραγράφων 1Α και 1Β, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ
(5.000€).
β. Για παράβαςθ τθσ υποπαραγράφου 1Γ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
γ. Για παράβαςθ τθσ υποπαραγράφου 1Δ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€).
Β. Χτουσ παραβάτεσ τθσ παρ. 2 επιβάλλονται:
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α. Για παράβαςθ των υποπαραγράφων 2Α και 2Β, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
είδοσ πωλοφμενου καυςίμου.
β. Για μθ αναγραφι τθσ τιμισ κάποιου από τα πωλοφμενα είδθ καυςίμων
οφτε ςτθν πινακίδα οφτε ςτθν αντλία, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά
είδοσ πωλοφμενου καυςίμου.
γ. Για παράβαςθ τθσ υποπαραγράφου 2Γ, χίλια ευρϊ (1.000€).
δ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν
χιλιάδων ευρϊ (3.000€).
Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, επιβάλλονται:
α. Για μθ ςωςτι αναγραφι των ενδείξεων/τιμϊν βάςει των προβλεπομζνων
ςτισ υποπαραγράφουσ 4Α, 4Γ, 4Δ, 4Ε, 4ΧΨ και 4Η, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
είδοσ πωλοφμενου καυςίμου.
β. Για ζλλειψθ ενδείξεων βάςει των προβλεπομζνων ςτισ υποπαραγράφουσ
4Γ, 4Δ, 4Ε, 4ΧΨ και 4Η, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου
καυςίμου,.
γ. Για μθ τιρθςθ των προβλεπομζνων από τθν υποπαράγραφο 4Β, δφο
χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου καυςίμου.

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ
Α. ΔΚΑΚΚΝΗΣΗ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΚΜΩΝ
Ωρθρο 116

Τποχρεώςεισ διακινητών υγρών καυςύμων

1. Υρατιρια υγρϊν καυςίμων, που διακζτουν ςτθν κατανάλωςθ υγρά καφςιμα με
τροποποιθμζνεσ, ςε ςχζςθ με τισ ελάχιςτεσ επιβαλλόμενεσ βάςει νομοκεςίασ
προδιαγραφζσ, υποχρεοφνται να διακζτουν παράλλθλα οπωςδιποτε και το
αντίςτοιχο καφςιμο με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ.
2. Απαγορεφεται από οποιονδιποτε θ διάκεςθ πετρελαίου για κζρμανςθ ι και
πετρελαίου ναυτιλίασ (αυτοφςιο ι ςε ανάμειξθ) ωσ πετρζλαιο κίνθςθσ.
3. Σι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ φζρουν
τθν ευκφνθ για τθ διακίνθςθ των προϊόντων που εμπορεφονται. Τςοι εξ αυτϊν
δεν διακζτουν αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ευκφνονται, από κοινοφ με τον εκάςτοτε
προμθκευτι τουσ, για τθν ποιότθτα, τθ διακίνθςθ και παράδοςθ ςτουσ τελικοφσ
καταναλωτζσ.
4. Δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ ναυτιλιακϊν καυςίμων (που απαλλάςςονται από τον
Ειδικό άόρο Ξατανάλωςθσ) τα οποία βρίςκονται ςε χϊρουσ ςε κατάςταςθ
ΨΦΑΡΗΛΨ, από κάτοχο άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι από
κάτοχο άδειασ πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ.
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5. Χτουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ
κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά είδοσ καυςίμου.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δζκα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€15.000).
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (€20.000).
Ωρθρο 117
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Παρϊδοςη υγρών καυςύμων ςε ςφραγιςμϋνα διαμερύςματα

Θ παράδοςθ υγρϊν καυςίμων ςτουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν
καυςίμων γίνεται υποχρεωτικά μζςω ςφραγιςμζνων διαμεριςμάτων των
βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται θ διακίνθςθ αυτϊν.
Θ ςφράγιςθ των παραπάνω διαμεριςμάτων κα γίνεται κατά τθ φόρτωςθ του
βυτιοφόρου, με ευκφνθ του κυρίου του προϊόντοσ εφόςον πρόκειται για
διακίνθςθ από τουσ κατόχουσ άδεισ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν και με ευκφνθ των
ςυναλλαςςομζνων ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, με ειδικζσ ςφραγίδεσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται το απαραβίαςτο των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου. Ψα ςθμεία
ςφράγιςθσ είναι τα ςτόμια πλιρωςθσ των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, οι
ανκρωποκυρίδεσ και οι αντίςτοιχοι κρουνοί εκροισ.
Για τθ ςφράγιςθ χρθςιμοποιοφνται ςφραγίδεσ μιασ χριςεωσ, εντελϊσ διακριτζσ
από εκείνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ
του όγκου των αντλιϊν και των δειγμάτων καυςίμων, με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
Α. Ωλικό καταςκευισ εξ' ολοκλιρου από πλαςτικό ι μεταλλικό υλικό ι
ςυνδυαςμό τοφτων.
Β. Ζμβλθμα ι ςιμα ι επιγραφι του κυρίου του προϊόντοσ.
Γ. Ξωδικό: κάκε ςφραγίδα κα είναι ανεξίτθλα αρικμθμζνθ με ζναν εξαψιφιο
τουλάχιςτον αρικμό.
Δ. Οειτουργία: κάκε ςφραγίδα κα είναι καταςκευαςμζνθ ϊςτε θ αποςφράγιςι
τθσ να γίνεται μόνο με καταςτροφι τθσ (μίασ χριςεωσ) ϊςτε να
εξαςφαλίηεται το απαραβίαςτο.
Για τισ παραπάνω ςφραγίςεισ δφναται να χρθςιμοποιθκοφν και διατάξεισ
ςφράγιςθσ άλλθσ τεχνολογίασ, που εξαςφαλίηουν ιςοδφναμο αποτζλεςμα.
Σι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ υποχρεοφνται, προ τθσ παραλαβισ των
υγρϊν καυςίμων, να ελζγχουν το απαραβίαςτο και τουσ αρικμοφσ των
ςφραγίδων των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, που αντιςτοιχεί ςτθν
παραγγελία τουσ ωσ και τθν ποςότθτα του καυςίμου που περιζχεται ςτα
διαμερίςματα αυτά, δια του μετρικοφ κανόνα (βζργασ) του βυτιοφόρου.
Σι προμθκευτζσ πετρελαιοειδϊν υποχρεοφνται να παραδίδουν υγρά καφςιμα
ςτουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ ςε όγκο (λίτρα) κερμοκραςίασ
περιβάλλοντοσ, να χρεϊνουν δε αυτά με αναγωγι του όγκου τουσ ςε
κερμοκραςία 15 οC.
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Θ παραπάνω αναγωγι κα γίνεται με βάςθ τθ κερμοκραςία φόρτωςθσ του
καυςίμου ςτα διυλιςτιρια ι ςτισ εγκαταςτάςεισ των εταιρειϊν εμπορίασ
πετρελαιοειδϊν.
8. Χτα παραςτατικά ςυνοδευτικά μεταφοράσ ςτοιχεία (δελτία αποςτολισ,
τιμολόγια) που εκδίδονται, πρζπει να αναγράφονται:
Α. Θ εγκατάςταςθ και θ ϊρα φόρτωςθσ.
Β. Θ κερμοκραςία του καυςίμου κατά τθ φόρτωςθ, ςε βακμοφσ οC.
Γ. Σ όγκοσ του καυςίμου ςε λίτρα ςτθ κερμοκραςία του καυςίμου κατά τθ
φόρτωςθ.
Δ. Σ όγκοσ του καυςίμου ςε λίτρα που ζχουν αναχκεί ςε κερμοκραςία 15 οC.
Ε. Θ πυκνότθτα του καυςίμου ςε κερμοκραςία 15 οC.
ΧΨ.Σι αρικμοί των ςφραγίδων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο βυτίο.
9. Χτουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ
κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ των παραγράφων 1, 2, 3 και 6, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
διαμζριςμα.
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 8, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παραςτατικό.
Ωρθρο 118

Σόρηςη δελτύου διαδρομόσ από βυτιοφόρα υγρών καυςύμων

1.

Ψα βυτιοφόρα μεταφοράσ υγρϊν καυςίμων υποχρεοφνται να τθροφν κακθμερινά
δελτίο διαδρομισ που υπογράφεται από τον κφριο του προϊόντοσ και τον οδθγό
του βυτιοφόρου πριν από τθν αναχϊρθςι του από το ςθμείο φόρτωςθσ. Χτο
δελτίο διαδρομισ αναγράφονται λεπτομερϊσ τα ονοματεπϊνυμα ι οι επωνυμίεσ
των πελατϊν για τουσ οποίουσ προορίηονται τα καφςιμα, κατά ςειρά
προτεραιότθτασ, με τισ ακριβείσ διευκφνςεισ τουσ, το είδοσ του καυςίμου και οι
ποςότθτεσ που πρόκειται να παραδοκοφν. Αλλαγι ςειράσ προτεραιότθτασ
επιτρζπεται μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και εφόςον αυτό αιτιολογείται
εγγράφωσ ςτο δελτίο διαδρομισ.
2. Πετά από κάκε παράδοςθ, αναγράφεται ςτο δελτίο διαδρομισ θ ϊρα
αναχϊρθςθσ του βυτιοφόρου και θ ποςότθτα που παραδόκθκε. Ψα ςτοιχεία
αυτά υπογράφονται από τον πελάτθ.
3. Ψα ςτοιχεία του δελτίου διαδρομισ πρζπει να αντιςτοιχοφν με εκείνα που
αναγράφονται ςτα υπάρχοντα ςτα χζρια του βυτιοφορζα νόμιμα παραςτατικά
ςτοιχεία. Ψα βυτιοφόρα Δ.έ. δεν υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν ςτο δελτίο
διαδρομισ τα ςτοιχεία που εμφαίνονται ςτθ φορτωτικι.
Απαγορεφεται θ παράδοςθ ςε πελάτθ φορτίου που δεν αναγράφεται ςτο δελτίο
διαδρομισ ι ςτθν φορτωτικι.
4. Υαράδοςθ φορτίου από τον βυτιοφορζα ςε πελάτθ που δεν αναγράφεται εξ
αρχισ ςτο δελτίο διαδρομισ επιτρζπεται μόνον εφ’ όςον ο πελάτθσ ανικει ςτο
δίκτυο διακίνθςθσ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ ςτθν οποία ανικει το καφςιμο και
φζρει το εμπορικό τθσ ςιμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυντρζχει περίπτωςθ
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δθλουμζνθσ αιτιολογθμζνθσ αδυναμίασ παραλαβισ από τον αρχικό παραλιπτθ
και εφ’ όςον πρόκειται για ςφραγιςμζνα και μόνον διαμερίςματα, άλλωσ κα
πρζπει το φορτίο να επιςτρζφεται ςτο αρχικό ςθμείο φόρτωςθσ.
5. Ψα ςχετικά ςτοιχεία του νζου παραλιπτθ ςυμπλθρϊνονται από τον οδθγό του
βυτιοφόρου ςτο δελτίο διαδρομισ, με ζγγραφθ αιτιολόγθςθ του λόγου που
επζβαλε τθν αλλαγι, τθρουμζνων και των λοιπϊν προχποκζςεων του Ξϊδικα
άορολογικισ Απεικόνιςθσ Χυναλλαγϊν όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
6. Χτουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων
ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ.
Ωρθρο
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

119 Εξοπλιςμόσ βυτιοφόρων οχημϊτων μεταφορϊσ υγρών
καυςύμων για την ογκομϋτρηςη των υγρών καυςύμων

Τλα ανεξαιρζτωσ τα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα μεταφοράσ και διανομισ υγρϊν
καυςίμων, για τθ μζτρθςθ του όγκου των μεταφερόμενων καυςίμων, πρζπει να
είναι εξοπλιςμζνα με μετρικοφσ κανόνεσ (βζργεσ).
Σι μετρικοί κανόνεσ βακμονομοφνται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια
Επιτροπι ογκομζτρθςθσ τθσ Ψελωνειακισ Ωπθρεςίασ του Ωπουργείου
Σικονομικϊν και φζρουν:
Α. μία ι περιςςότερεσ βακμονομθμζνεσ κλίμακεσ, για κάκε ζνα από τα
διαμερίςματα του βυτιοφόρου αυτοκινιτου και τον αρικμό του
διαμερίςματοσ, ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ κάκε κλίμακα και
Β. ςτα δφο άκρα τουσ εγχάρακτθ ςφράγιςθ τθσ Ψελωνειακισ Ωπθρεςίασ που
διενιργθςε τθ βακμονόμθςθ και ογκομζτρθςθ.
Ψα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα τθσ παρ. 1 δφναται να είναι εξοπλιςμζνα και με
θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ, εγκεκριμζνο από τθ Δ/ςθ Υολιτικισ
Υοιότθτασ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Ωπουργείου Σικονομίασ και
Ανάπτυξθσ.
Χε περίπτωςθ διαφοράσ ςτισ ενδείξεισ μεταξφ των ωσ άνω δφο ςυςτθμάτων
(μετρικοφ κανόνα και θλεκτρονικοφ) επικρατεί θ ζνδειξθ του μετρικοφ κανόνα
(βζργασ).
Χε περίπτωςθ ζλλειψθσ μετρικοφ κανόνα (βζργασ) ςυνοδευόμενου από
πρωτόκολλο ογκομζτρθςθσ και πίνακα βακμονόμθςθσ, ι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ
μετρικοφ κανόνα (βζργασ) άλλου από το νόμιμο, επιβάλλεται ςτο διακινθτι
πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€).
Χε περίπτωςθ που ο μετρικόσ κανόνασ (βζργα) δεν φζρει τθ ςφράγιςθ τθσ ωσ
άνω παρ. 2Β, επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€).
Χε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ
χωρίσ τθ ςχετικι ζγκριςθ τθσ ωσ άνω παρ. 3 επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο
πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€).
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Β. ΔΕΚΓΜΑΤΟΛΗΨΚΕΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΚΜΩΝ
Ωρθρο 120

χηματιςμόσ δειγμϊτων κατϊ τη διακύνηςη υγρών καυςύμων

Χτθ διακίνθςθ υγρϊν καυςίμων ςχθματίηεται υποχρεωτικά, ςε κάκε ςυναλλαγι,
δείγμα από αυτά, κατά τθ διαδικαςία των επομζνων άρκρων.
Ωρθρο 121
1.

2.

3.

4.

χηματιςμόσ δειγμϊτων από δεξαμενϋσ υγρών καυςύμων ςτισ
εγκαταςτϊςεισ εταιρειών ό διυλιςτηρύων

Χε κάκε πλιρωςθ δεξαμενισ καυςίμων που τελεί υπό κακεςτϊσ ειδικοφ
κρατικοφ ελζγχου και βρίςκεται ςε εγκαταςτάςεισ χριςθσ εταιρειϊν εμπορίασ
υγρϊν καυςίμων, πριν από τθ ςφράγιςθ τθσ δεξαμενισ από τα εντεταλμζνα
κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροςωπευτικό δείγμα του καυςίμου τθσ
δεξαμενισ κατά τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ περί δειγματολθψίασ
υγρϊν καυςίμων διατάξεισ του Α.έ.Χ παρουςία των εντεταλμζνων κρατικϊν
οργάνων. Θ δειγματολθψία είναι υποχρεωτικι για τισ βενηίνεσ και το πετρζλαιο
(κίνθςθσ και για κζρμανςθ).
Ξάκε δείγμα τοποκετείται ςε δοχείο που ςφραγίηεται με ειδικι ςφραγίδα του
άρκρου 117 και αρικμείται με ειδικό αρικμό. Θ ςφραγίδα φζρει το ςιμα τθσ
εταιρείασ που λειτουργεί τθν εγκατάςταςθ. Ψο δείγμα φυλάςςεται με μζριμνα
και ευκφνθ τθσ εταιρείασ επί τρίμθνο τουλάχιςτον ςε ειδικό προσ τοφτο
διατικζμενο χϊρο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ.
Χτο δοχείο του δείγματοσ προςαρτάται ςτακερι πινακίδα αςφαλιςμζνθ ομοίωσ
με τθν παραπάνω ςφραγίδα ςτθν οποία αναγράφονται:
Α. Σ κωδικόσ αρικμόσ τθσ δεξαμενισ από όπου λιφκθκε και ο ειδικόσ αρικμόσ
του αντίςτοιχου δείγματοσ.
Β. Θ θμερομθνία και θ ακριβισ ϊρα πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ και λιψθσ του
δείγματοσ.
Γ. Ψο είδοσ του καυςίμου από το οποίο προζρχεται το δείγμα.
Δ. Θ ποςότθτα του φορτίου τθσ δεξαμενισ.
Χε κάκε φόρτωςθ βυτιοφόρου από τισ δεξαμενζσ καυςίμων, ςτα κατά νόμο
εκδιδόμενα παραςτατικά ςτοιχεία, αναγράφεται απαραιτιτωσ και ο κωδικόσ
ταυτοποίθςθσ του δείγματοσ του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωςδιποτε και
τον κωδικό τθσ δεξαμενισ.
Θ υποχρζωςθ λιψθσ δείγματοσ και διατιρθςισ του κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ.
1, ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ δεξαμενϊν των διυλιςτθρίων, από τισ οποίεσ
γίνεται φόρτωςθ απευκείασ ςε βυτιοφόρα ςε ςθμείο φόρτωςθσ εντόσ των
διυλιςτθρίων. Σ κωδικόσ του αντίςτοιχου δείγματοσ του φορτίου τθσ δεξαμενισ
των διυλιςτθρίων, από όπου φορτϊκθκε το βυτιοφόρο, γνωςτοποιείται ςτθν
εταιρεία θ οποία υποχρεοφται να τον αναγράφει ςτα εκδιδόμενα απ’ αυτιν
παραςτατικά ςτοιχεία.
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5. Χτθ ςτακερι πινακίδα του δοχείου κάκε δείγματοσ ςυνυπογράφουν οι κρατικοί
υπάλλθλοι και ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι του διυλιςτθρίου που παρζςτθςαν
ςτθ δειγματολθψία.
6. Εφόςον δείγμα καυςίμου βρεκεί μθ κανονικό, θ εταιρεία εμπορίασ μπορεί να
προςκομίςει το δείγμα αυτό προσ ςυνεξζταςθ με το κατά ζφεςθ δείγμα ςε
ςυνδυαςμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προζρχεται από φορτίο
που λιφκθκε με απευκείασ φόρτωςθ από τα διυλιςτιρια, ενθμερϊνονται
αμελλθτί από τθν εταιρεία τα διυλιςτιρια.
Ωρθρο 122 Διαδικαςύα ςχηματιςμού δειγμϊτων κατϊ τη διακύνηςη
υγρών καυςύμων
1. Ξατά τθ διακίνθςθ υγρϊν καυςίμων, με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 120,
λαμβάνεται δείγμα εισ διπλοφν από τθν ποςότθτα που παραδίδεται κάκε φορά
και τοποκετείται ςε δοχείο ανάλογθσ χωρθτικότθτασ (από λευκοςίδθρο ι από
άλλο υλικό κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα
εναρμονιςμζνα πρότυπα), ςφραγίηεται με ςφραγίδεσ των ενδιαφερομζνων
μερϊν κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται απόλυτα το περιεχόμενό του και
φυλάςςεται από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ μζχρι να εξαντλθκεί θ ποςότθτα
καυςίμου από το οποίο ζχει λθφκεί.
2. Ψο ςχθματιηόμενο δείγμα πρζπει να ζχει τισ παρακάτω ενδείξεισ :
Α. Ψα ςτοιχεία των ςυναλλαςςομζνων
Β. Ψο είδοσ καυςίμου
Γ. Ψθν ποςότθτα του καυςίμου
Δ. Ψον αρικμό του τιμολογίου πϊλθςθσ του καυςίμου εφόςον ζχει εκδοκεί
τζτοιο, διαφορετικά τον αρικμό του δελτίου αποςτολισ του καυςίμου
Ε. Ψθν θμερομθνία δειγματολθψίασ
ΧΨ. Ψθν ονομαςία ι τον τίτλο τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία ανικει το βυτιοφόρο
μεταφοράσ του καυςίμου
Η. Ψον αρικμό κυκλοφορίασ του βυτιοφόρου και το όνομα του οδθγοφ
Θ. Ψον αρικμό τθσ ςφραγίδασ του διαμερίςματοσ του βυτιοφόρου
Κ. Ξάκε άλλθ ζνδειξθ που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ςκόπιμο να προςκζςουν
3. Χτα παραςτατικά ςτοιχεία διακίνθςθσ του καυςίμου (δελτίο αποςτολισ ι
τιμολόγιο) πρζπει να αναγράφονται:
Α. Σι αρικμοί των παραδιδόμενων ςφραγίδων για τθ ςφράγιςθ των δειγμάτων
βυτιοφόρου.
Β. Σ αρικμόσ άδειασ των δικαιοφχων παραλθπτϊν.
Γ. Θ πυκνότθτα του παραδιδόμενου καυςίμου.
Θ παράδοςθ των δειγμάτων πιςτοποιείται ενυπογράφωσ επί του παραςτατικοφ
ςτοιχείου και από τα δφο μζρθ.
4. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά είδοσ καυςίμου.
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Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά ςχθματιηόμενο δείγμα για
μθ φπαρξθ ενδείξεων δείγματοσ και επτακόςια ευρϊ (€700) ανά
ςχθματιηόμενο δείγμα για ελλιπείσ ενδείξεισ δείγματοσ.
Γ. Για ζλλειψθ ςτοιχείων από τα παραςτατικά ςτοιχεία πϊλθςθσ, χίλια ευρϊ
(1.000€) ανά παραςτατικό ςτοιχείο.
Ωρθρο 123
1.

2.

3.

4.
5.

Ξατά τισ δειγματολθψίεσ που διενεργοφν οι Ελεγκτικζσ Αρχζσ ςε υγρά καφςιμα
ςτουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ, ο ελεγχόμενοσ πρζπει να παραδίδει
ςτθν Αρχι που διενεργεί τθ δειγματολθψία το δείγμα που ςχθματίςτθκε
ςφμφωνα με το άρκρο 120 και αντιςτοιχεί ςτθν ποςότθτα του καυςίμου που
δειγματίηεται.
Θ Αρχι που διεξάγει τθν δειγματολθψία αναρτά ςτο δείγμα που τθσ παραδόκθκε
από το πρατιριο πινακίδα με τθν ζνδειξθ «Δείγμα καυςίμου άρκρου 120 ΔΛΕΥΥΩ
αντίςτοιχο προσ τον αρικμό… δείγμα…» (αναγράφεται ο αρικμόσ του δείγματοσ
και το είδοσ του καυςίμου που δειγματίςκθκε από τθν Αρχι).
Ψο δείγμα αυτό διαβιβάηεται ςτο Γενικό έθμείο του Ξράτουσ μαηί με το δείγμα
καυςίμου που λαμβάνεται από τθν Ελεγκτικι Αρχι και προσ το οποίο αντιςτοιχεί
και κα εξετάηεται παράλλθλα με το δείγμα που προορίηεται για τθν κατά ζφεςθ
εξζταςθ.
Χε περίπτωςθ που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν ςτθν Αρχι τα δείγματα τθσ παρ.
1, αυτό ςθμειϊνεται ειδικά ςτο Υρωτόκολλο Δειγματολθψίασ.
Χτουσ παραβάτεσ τθσ παρ. 1 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων
(5.000€) ευρϊ.

Ωρθρο 124
1.

2.

3.

Ϊλεγχοσ ποιότητασ καυςύμου

Σρόποσ δειγματοληψύασ υγρών καυςύμων

Ξατά τισ δειγματολθψίεσ που διενεργοφν οι Αρχζσ, λαμβάνεται δείγμα εισ
διπλοφν, ζνα για τθν Αϋ εξζταςθ και ζνα για τθ Βϋ εξζταςθ, κακϊσ επίςθσ
παραλαμβάνεται το δείγμα του άρκρου 120, τα οποία αποςτζλλονται μετά των
ςχετικϊν πρωτοκόλλων ςτθν αρμόδια έθμικι Ωπθρεςία.
Σ τφποσ (π.χ. πλαςτικι, μεταλλικι κ.τ.λ.) το χρϊμα και οι αρικμοί των ςφραγίδων
των δειγμάτων κακϊσ και ο αρικμόσ τθσ ςφραγίδασ του δείγματοσ του άρκρου
120, ςθμειϊνονται ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ. Αντίγραφο του
πρωτοκόλλου δειγματολθψίασ, ςτο οποίο πρζπει να αναγράφονται τα
παραπάνω ςτοιχεία, δίδεται ςτον κάτοχο του δείγματοσ.
Ξατά τισ δειγματολθψίεσ των υγρϊν καυςίμων ο κάτοχοσ του δείγματοσ κα
δθλϊνει εγγράφωσ ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ αν επικυμεί ι όχι τθν κατ’
ζφεςθ εξζταςθ του δεφτερου δείγματοσ, ςε καταφατικι δε περίπτωςθ να
αναγράφει το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο ι το fax του
ιδιϊτθ χθμικοφ, που επικυμεί να παρίςταται κατά τθν επανεξζταςθ ι ότι δεν
επικυμεί τθν παρουςία ιδιϊτθ χθμικοφ.
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4.

5.

6.

7.

Σι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ, οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ και οι
μεταφορείσ υγρϊν καυςίμων μποροφν, εφόςον το επικυμοφν, να αναγράφουν
ςτα ςυνοδεφοντα τα καφςιμα παραςτατικά ότι ςε περίπτωςθ μθ κανονικοφ
δείγματοσ, επικυμοφν τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ του εν λόγω δείγματοσ παρουςία
ι μθ ιδιϊτθ χθμικοφ εκπροςϊπου τουσ, του οποίου κα πρζπει απαραίτθτα να
αναγράφουν το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου ι fax.
Επίςθσ πρζπει να δθλϊνουν αν επικυμοφν ςτθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ να
εξετάηεται και το αντίςτοιχο δεφτερο δείγμα του άρκρου 120.
Oι δειγματίηουςεσ Αρχζσ κα παραδίδουν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν το
αργότερο τα λαμβανόμενα υπ’ αυτϊν δείγματα ςτισ πλθςιζςτερεσ έθμικζσ
Ωπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4177/2013.
Αν από τθν εξζταςθ προκφψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιοφνται
αμζςωσ από τθ έθμικι Ωπθρεςία τα αποτελζςματα ςτθ Δειγματίςαςα Αρχι. Αν
το δείγμα είναι μθ κανονικό ειδοποιοφνται αμζςωσ από τθ έθμικι Ωπθρεςία οι
ιδιϊτεσ χθμικοί των ενδιαφερομζνων, ιτοι: του κατόχου άδειασ λιανικισ
εμπορίασ, του μεταφορζωσ και τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να ορίηεται
θμερομθνία επανεξζταςθσ εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ και προβαίνει θ
έθμικι Ωπθρεςία παρουςία τουσ ςτθν αποςφράγιςθ και τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ
του δεφτερου δείγματοσ, κακϊσ και του δείγματοσ του άρκρου 120.
Αν ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ι ςτα ςυνοδεφοντα τα καφςιμα
παραςτατικά ηθτείται ζφεςθ χωρίσ να ορίηεται ιδιϊτθσ χθμικόσ, θ επανεξζταςθ
γίνεται αμζςωσ χωρίσ να παρίςτανται ιδιϊτεσ χθμικοί, ενϊ αν οι ενδιαφερόμενοι
δθλϊνουν ρθτά, ότι δεν επικυμοφν τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ ι αν ςτο πρωτόκολλο
δειγματολθψίασ ι ςτα ςυνοδεφοντα τα καφςιμα παραςτατικά δεν γίνεται
κανζνασ λόγοσ εκ μζρουσ των ενδιαφερόμενων για επανεξζταςθ, θ έθμικι
Ωπθρεςία προβαίνει αυτεπαγγζλτωσ, ςτθν επανεξζταςθ του Βϋ δείγματοσ και του
δείγματοσ του άρκρου 120.
Για τθ διαπίςτωςθ τθσ τυχόν νοκείασ του πετρελαίου κινιςεωσ με πετρζλαιο
κερμάνςεωσ ι και πετρζλαιο ναυτιλίασ, ι νοκείασ βενηίνθσ υψθλοφ αρικμοφ
οκτανίων με άλλθ χαμθλότερου αρικμοφ οκτανίων, όταν υπάρχει ςοβαρι
υπόνοια ότι το καφςιμο είναι νοκευμζνο, ακολουκείται από τα ελεγκτικά ι άλλα
αρμόδια όργανα θ εξισ διαδικαςία:
Α. Οαμβάνεται δείγμα εισ απλοφν, το οποίο εξετάηεται επί τόπου για τθ
ςυμφωνία των φυςικοχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν του πετρελαίου κίνθςθσ του
δείγματοσ με αυτά που ορίηονται ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ Α.έ.Χ.
Β. Χτθν περίπτωςθ κετικισ ενδείξεωσ νοκείασ, θ δεξαμενι ςτθν οποία
ευρίςκεται το προϊόν ςφραγίηεται - ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ μθ διάκεςι του
ςτθν κατανάλωςθ και θ επίμαχθ ποςότθτα δεςμεφεται. Υριν τθ ςφράγιςθ,
λαμβάνεται δείγμα εισ διπλοφν από τθν δεςμευκείςα ποςότθτα καυςίμου
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω α’ περίπτωςθ και διαβιβάηεται άμεςα, ταυτόχρονα
με το δείγμα του άρκρου 120, εφόςον θ δειγματολθψία πραγματοποιείται ςε
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κάτοχο άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων, ςτο Γενικό έθμείο του
Ξράτουσ, προσ εξζταςθ με τθν παρατιρθςθ ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ
για τθν κατεπείγουςα εξζταςι του.
Ψο καφςιμο, εφόςον βρεκεί νοκευμζνο, φςτερα από τθν εξζταςθ που
πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ έθμείου του
Ξράτουσ, προωκείται, με μζριμνα και δαπάνθ του κυρίου του προϊόντοσ υπό
τον ζλεγχο των αρμόδιων Αρχϊν, για επανεπεξεργαςία ςτο Διυλιςτιριο ι για
καταςτροφι ωσ επικίνδυνο απόβλθτο.
Γ. ΔΚΑΚΚΝΗΣΗ ΡΕΤΕΛΑΚΟΥ ΙΕΜΑΝΣΗΣ
Ωρθρο 125 υνοδευτικϊ
Θϋρμανςη

Παραςτατικϊ

1.

Διακύνηςησ

Πετρελαύου

για

Ξάκε ποςότθτα πετρελαίου για κζρμανςθ που διακινείται από φυςικά ι νομικά
πρόςωπα (διακινθτζσ) για εμπορία, με οποιοδιποτε τρόπο, ςυνοδεφεται
υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραςτατικά
ςτοιχεία.
2. ίσ διακινθτισ νοείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, τα ςτοιχεία του οποίου είναι
αναγεγραμμζνα επί των φορολογικϊν παραςτατικϊν διακίνθςθσ.
3. Χτθν περίπτωςθ που, για τθ διακίνθςθ του πετρελαίου για κζρμανςθ, δεν ζχει
εκδοκεί Χυγκεντρωτικό Δελτίο Αποςτολισ, τότε εκδίδεται, από το διακινθτι,
υποχρεωτικά κατά τθν ζναρξθ του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνθςθσ Υετρελαίου
για Κζρμανςθ» ςτο οποίο αναγράφονται:
Α. Ψα ςτοιχεία του διακινθτι (επωνυμία, διεφκυνςθ, ΑάΠ)
Β. Θ θμερομθνία και θ ϊρα ζναρξθσ του δρομολογίου
Γ. Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ του βυτιοφόρου
Δ. Ψο όνομα του οδθγοφ
Ε. Θ ςυνολικι φορτωκείςα ποςότθτα
ΧΨ. Σι αρικμοί κακεμίασ από τισ εκδοκείςεσ «Αποδείξεισ λιανικισ/Δελτία
αποςτολισ» ι «Ψιμολόγια/Δελτία Αποςτολισ», που αφοροφν τισ
παραγγελίεσ που διακινοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο.
Ψο άκροιςμα των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτισ εκδοκείςεσ Αποδείξεισ
λιανικισ/Δελτία αποςτολισ» ι ςτα «Ψιμολόγια/Δελτία αποςτολισ» πρζπει να
ιςοφται με τθ φορτωκείςα, ςτο ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο, ποςότθτα Υετρελαίου
για Κζρμανςθ.
4. Ψα ςτοιχεία τθσ παρ. 3 ςυμπλθρϊνονται κατά τθν ζναρξθ του δρομολογίου. Ψθν
πρωτότυπθ ςελίδα του Δελτίου Διακίνθςθσ Υετρελαίου για Κζρμανςθ ζχει μαηί
του ο οδθγόσ και ςυνοδεφει τθ διακίνθςθ των ςυγκεκριμζνων παραγγελιϊν που
αναγράφονται ς’ αυτό, ενϊ το ςτζλεχοσ παραμζνει ςτο χϊρο ζκδοςθσ των
τιμολογίων, με ευκφνθ του διακινθτι.
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5.

Πετά το τζλοσ κάκε διανομισ, ο οδθγόσ παραδίδει το Δελτίο Διακίνθςθσ
Υετρελαίου για Κζρμανςθ, ςτο διακινθτι, ο οποίοσ το διατθρεί για δφο ζτθ.
6. Χτθν περίπτωςθ που, για τθ διακίνθςθ του Υετρελαίου για Κζρμανςθ, ζχει
εκδοκεί Χυγκεντρωτικό Δελτίο Αποςτολισ, τότε δεν απαιτείται θ ζκδοςθ Δελτίου
Διακίνθςθσ Υετρελαίου για Κζρμανςθ.
7. Ψο Δελτίο Διακίνθςθσ Υετρελαίου για Κζρμανςθ είναι τουλάχιςτον διπλότυπο και
αρικμθμζνο με ςυνεχι αρίκμθςθ, ανά διετία και δεν απαιτείται κεϊρθςι του.
8. Θ ποςότθτα του πετρελαίου για κζρμανςθ, που υπάρχει κάκε φορά ςτισ
δεξαμενζσ των βυτιοφόρων αυτοκινιτων μεταφοράσ και διανομισ, πρζπει να
είναι ίςθ με τθν ποςότθτα που είχε φορτωκεί και αναγράφεται ςτο
Χυγκεντρωτικό Δελτίο Αποςτολισ ι που προκφπτει από το Δελτίο Διακίνθςθσ
Υετρελαίου για Κζρμανςθ, μειωμζνθ κατά τισ ποςότθτεσ που παραδόκθκαν
μζχρι τθ ςτιγμι του ελζγχου. Ψα παραπάνω αποδεικνφονται από τα παραςτατικά
ςτοιχεία που πρζπει να ςυνοδεφουν το πετρζλαιο για κζρμανςθ κατά τθ
διακίνθςι του.
9. Χε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί «Δελτίο Διακίνθςθσ Υετρελαίου για
Κζρμανςθ» ενϊ προβλζπεται, ι όταν το Δελτίο αυτό είναι μθ ςυμπλθρωμζνο,
αλλοιωμζνο, διορκωμζνο ι παραποιθμζνο, επιβάλλεται ςτο διακινθτι
διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€), το δε βυτίο επιςτρζφει
ςυνοδευόμενο ςτο χϊρο φόρτωςθσ προκειμζνου να επαναλθφκεί θ διακίνθςι
του πετρελαίου κζρμανςθσ με τα νόμιμα παραςτατικά.
10. Χε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται διαφορά (ζλλειμμα ι περίςςευμα) μεταξφ τθσ
μετροφμενθσ κατά τον ζλεγχο ποςότθτασ και τθσ αρχικά φορτωκείςασ ποςότθτασ
ελαττωμζνθσ κατά τθν, μζχρι τθ ςτιγμι του ελζγχου, τυχόν παραδοκείςα
ποςότθτα, επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο δεκαπλάςιο τθσ αξίασ τθσ
ποςότθτασ του πετρελαίου για κζρμανςθ που δεν δικαιολογείται από τα
παραςτατικά. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι πϊλθςθσ
ανά λίτρο ςυμπεριλαμβανομζνου του άΥΑ, όπωσ προκφπτει από τα ςχετικά
παραςτατικά διακίνθςθσ τθσ ίδιασ μζρασ. Χε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατό να
προςδιοριςτεί θ τιμι πϊλθςθσ ανά λίτρο τθν θμζρα διαπίςτωςθσ τθσ
παράβαςθσ
λαμβάνεται
υπόψθ
θ
τιμι
πϊλθςθσ
ανά
λίτρο,
ςυμπεριλαμβανομζνου του άΥΑ, τθσ τελευταίασ πϊλθςθσ. Για τον υπολογιςμό
τθσ ποςότθτασ, επί τθσ οποίασ κα επιβλθκεί το πρόςτιμο, λαμβάνεται υπ’ όψθ
ανοχι 0,5% επί τθσ αρχικά φορτωκείςασ ποςότθτασ.
Ωρθρο 126 Αναγραφό ςτοιχεύων ςτα παραςτατικϊ λιανικόσ πώληςησ
πετρελαύου για θϋρμανςη
1.

Σι αποδείξεισ λιανικισ πϊλθςθσ, ι όποιο άλλο ζγκυρο φορολογικό παραςτατικό
ςυνοδεφει τθν παράδοςθ πετρελαίου για κζρμανςθ με βυτιοφόρα αυτοκίνθτα ςε
τελικοφσ καταναλωτζσ, πρζπει να περιζχουν ευκρινϊσ τα κάτωκι:
Α. Χτοιχεία διακινθτι
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Β. Θμερομθνία
Γ. Αρικμό κυκλοφορίασ βυτιοφόρου
Δ. Σνοματεπϊνυμο οδθγοφ
Ε. Σνοματεπϊνυμο του παραλιπτθ
ΧΨ. Υοςότθτα καυςίμου
Η. ΰρα παράδοςθσ
Θ. Ϊψοσ (ςε εκατοςτά του μζτρου) τθσ ςτάκμθσ του πετρελαίου για κζρμανςθ
ςτθ δεξαμενι του παραλιπτθ, πριν και μετά τθν παράδοςθ του πετρελαίου
για κζρμανςθ, ανεξαρτιτωσ του ςχιματοσ ι του υλικοφ καταςκευισ τθσ
δεξαμενισ.
Κ. Ωπογραφι του οδθγοφ και του παραλιπτθ
2. Ψα ςτοιχεία Η ζωσ Κ ςυμπλθρϊνονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του
πετρελαίου για κζρμανςθ.
3. Χε περίπτωςθ ελλιποφσ ςυμπλιρωςθσ των παραςτατικϊν ςτοιχείων επιβάλλεται
ςτο διακινθτι πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά παραςτατικό.
Ωρθρο 127 ωληνώςεισ ςτα βυτιοφόρα οχόματα διανομόσ πετρελαύου
για θϋρμανςη
1.

ΤΥΡΟΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Σι ςωλθνϊςεισ όδευςθσ του πετρελαίου για κζρμανςθ επί των βυτιοφόρων
αυτοκινιτων διανομισ πετρελαίου για κζρμανςθ, εξαιρουμζνων των
βυτιοφόρων με ζνα διαμζριςμα και εξαιρουμζνων των βυτιοφόρων με
βενηινοκίνθτεσ αντλίεσ, καταςκευάηονται ςφμφωνα με ζναν από τουσ παρακάτω
τρόπουσ:
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΚΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ ΡΕΤΕΛΑΚΟΥ
(Σχ.1)
Ξακζνα εκ των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, ςυνδζεται μζςω μοναδιαίου
αποκλειςτικοφ ςωλινα φζροντοσ διακόπτθ Δ(χ), με το ςυλλζκτθ (κλαρίνο) (Χ).
Σ ςυλλζκτθσ (Χ), ςυνδζεται απευκείασ με τθν αντλία. Σ ςυλλζκτθσ φζρει επίςθσ
άκρο ςφνδεςθσ με τον ατμοςφαιρικό αζρα, που φράςςεται από το διακόπτθ (Γ).
Θ αντλία ςυνδζεται ςτθν είςοδό τθσ με τθν ζξοδο από το ςυλλζκτθ και ςτθν
ζξοδό τθσ με τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου βαλβίδασ (Β).
Θ τρίοδοσ (Β) ςυνδζεται ςτθν είςοδο τθσ (1) με τθν ζξοδο τθσ αντλίασ, ςτθν ζξοδο
(2) με τθν είςοδο του ςυςτιματοσ αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και ςτθν ζξοδο (3)
με τον παρακαμπτιριο ςωλινα.
Χτθν ζξοδο από τον μετρθτι και πριν τθν προςαρμογι του εφκαμπτου ςωλινα
1,5 ιντςϊν, ςυνδζεται ο παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ, με απλι
διακλάδωςθ.
Αναλυτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:
α. Ραράδοςθ μζςω μετρθτι
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Ζνασ (ι περιςςότεροι) εκ των διακοπτϊν Δχ (εκ των
διαμεριςμάτων) ανοικτόσ.

Σ διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) κλειςτόσ.

Θ τρίοδοσ βαλβίδα Β ςτθ κζςθ 1-2.
β. Άδειαςμα ςωλθνϊςεωσ
 Τλοι οι διακόπτεσ των διαμεριςμάτων Δχ, κλειςτοί.
 Σ διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) ανοικτόσ.
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Β ςτθ κζςθ 1-3.
Ψο καφςιμο (και ςτθ ςυνζχεια ο αζρασ), οδεφει ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί, ςτθν
είςοδο τθσ αντλίασ. Πετά τθν αντλία, μζςω τθσ τριόδου βαλβίδασ Β, οδεφει ςτθν
ζξοδο προσ τον πελάτθ, παρακάμπτοντασ τον αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και
αδειάηοντασ ζτςι όλο το περιεχόμενο τθσ ςωλινωςθσ, ςτον πελάτθ.
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ ΡΕΤΕΛΑΚΟΥ ΑΡΟ
ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΡΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)
Ξακζνα εκ των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, ςυνδζεται μζςω μοναδιαίου
αποκλειςτικοφ ςωλινα φζροντοσ διακόπτθ Δ(χ), με το ςυλλζκτθ (κλαρίνο) (Χ).
Σ ςυλλζκτθσ (Χ), ςυνδζεται με τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου βαλβίδασ (Α). Χτο
τμιμα ςφνδεςθσ μεταξφ ςυλλζκτθ και τριόδου (Α), ςυνδζεται με διακλάδωςθ το
δεφτερο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ. Σ ςυλλζκτθσ φζρει επίςθσ άκρο
ςφνδεςθσ με τον ατμοςφαιρικό αζρα, που φράςςεται από το διακόπτθ (Γ).
Θ τρίοδοσ βαλβίδα (Α) ςυνδζεται ςτθν είςοδο (1) με τον ςυλλζκτθ, ςτθν είςοδο
(3) με το πρϊτο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ και ςτθν ζξοδο (2) με τθν
αντλία.
Θ αντλία ςυνδζεται ςτθν είςοδό τθσ με τθν ζξοδο (2) τθσ τριόδου (Α) και ςτθν
ζξοδό τθσ με τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου (Βα).
Θ τρίοδοσ (Βα) ςυνδζεται ςτθν είςοδό τθσ (1) με τθν ζξοδο τθσ αντλίασ, ςτθν
ζξοδο (2) με το δεφτερο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ και ςτθν ζξοδο (3) με
τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου (Ββ).
Θ τρίοδοσ (Ββ) ςυνδζεται ςτθν είςοδο (1) με τθν ζξοδο (3) τθσ τριόδου (Βα), ςτθν
ζξοδο (2) με τθν είςοδο του ςυςτιματοσ αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και ςτθν
ζξοδο (3) με τον παρακαμπτιριο ςωλινα αδειάςματοσ.
Χτθν ζξοδο από τον μετρθτι και πριν τθν προςαρμογι του εφκαμπτου ςωλινα
1,5 ιντςϊν, ςυνδζεται ο παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ, με απλι
διακλάδωςθ.
Αναλυτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:
α. Ραράδοςθ μζςω μετρθτι
 Ζνασ (ι περιςςότεροι) εκ των διακοπτϊν Δχ (εκ των διαμεριςμάτων)
ανοικτόσ
 Σ διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) κλειςτόσ
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Α, ςτθ κζςθ 1-2
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Βα ςτθ κζςθ 1-3
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 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Ββ ςτθ κζςθ 1-2
Ψο καφςιμο από το διαμζριςμα(τα) οδεφει ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί μζςω τθσ
τριόδου Α, ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ. Πετά τθν αντλία, μζςω των τριόδων Βα και
Ββ, οδεφει ςτον αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και από εκεί, ςτθν ζξοδο προσ τον
πελάτθ.
β. Άδειαςμα ςωλθνϊςεωσ
 Τλοι οι διακόπτεσ των διαμεριςμάτων Δχ, κλειςτοί.
 Σ διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) ανοικτόσ.
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Α, ςτθ κζςθ 1-2
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Βα ςτθ κζςθ 1-3
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Ββ ςτθ κζςθ 1-3.
Ψο καφςιμο (και ςτθ ςυνζχεια ο αζρασ), οδεφει ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί μζςω
τθσ τριόδου Α, ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ. Πετά τθν αντλία, μζςω των τριόδων Βα
και Ββ, οδεφει ςτθν ζξοδο προσ τον πελάτθ, παρακάμπτοντασ τον
αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και αδειάηοντασ ζτςι όλο το περιεχόμενο τθσ
ςωλινωςθσ, ςτον πελάτθ.
γ. Αναρρόφθςθ από δεξαμενι του πελάτθ
 Ζνασ (ι περιςςότεροι) εκ των διακοπτϊν Δχ (εκ των διαμεριςμάτων)
ανοικτόσ.
 Σ διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) κλειςτόσ
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Α, ςτθ κζςθ 2-3
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Βα, ςτθ κζςθ 1-2
 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Ββ ςε αδιάφορθ κζςθ.
Ψο καφςιμο αναρροφάται από το ςωλινα αναρρόφθςθσ και μζςω τθσ τριόδου
βαλβίδασ Α ειςζρχεται ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ. Πετά τθν αντλία, μζςω τθσ
τριόδου βαλβίδασ Βα, αποςτζλλεται πίςω ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί ςε
κάποιο(α) διαμζριςμα(τα). Ξατά τθ λειτουργία αυτι, όλεσ οι οδεφςεισ προσ
αεροδιαχωριςτι-μετρθτι ι ςωλινα αδειάςματοσ, είναι κλειςτζσ.
ΒΑΛΒΚΔΕΣ ΦΟΤΩΣΗΣ
Kαι για τα δφο Χυςτιματα Χωλθνϊςεων α και β τθσ παρ. 1, εφόςον θ φόρτωςθ
γίνεται από τον πυκμζνα, οι αντίςτοιχεσ βαλβίδεσ φόρτωςθσ (ΑPJ Couplings)
τοποκετοφνται είτε ςτο ςυλλζκτθ, είτε ςτθν είςοδο του κάκε διαμερίςματοσ
ξεχωριςτά.
ΔΚΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Χτθν ζξοδο από το μετρθτι και μετά τθ διακλάδωςθ με τον παρακαμπτιριο
ςωλινα αδειάςματοσ, κα υπάρχει αναμονι για τθ ςφνδεςθ με τον εφκαμπτο
ςωλινα παράδοςθσ προσ τθ δεξαμενι του πελάτθ, διατομισ 1,5 ιντςϊν
υποχρεωτικά.
Χτο πρϊτο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ, που ςυνδζεται ςτθν είςοδο (3) τθσ
τριόδου βαλβίδασ (Α), κα υπάρχει αναμονι για τθ ςφνδεςθ με τον εφκαμπτο
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ςωλινα αναρρόφθςθσ από τθ δεξαμενι του πελάτθ, διατομισ 2,5 ιντςϊν
υποχρεωτικά.
Τλα τα υπόλοιπα τμιματα των ςωλθνϊςεων, μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε
κατάλλθλθ διατομι.
4. ΧΩΜΑΤΚΣΜΟΚ
Ψα μζρθ των ςωλθνϊςεων, κα πρζπει υποχρεωτικά να πλθροφν το χρωματιςμό
που ςθμειϊνεται ςτα υπομνιματα των Χχ.1 και Χχ.2, ιτοι:
4.1. (Σχ.1):
4.1.α. Ψα μζρθ των ςωλινων από τα διαμερίςματα προσ το ςυλλζκτθ (Χ), το
ςϊμα του ςυλλζκτθ (Χ) και ο ςωλινασ από το ςυλλζκτθ (Χ) μζχρι τθν
είςοδο τθσ αντλίασ, κα είναι χρϊματοσ μπλε ανοικτοφ.
4.1.β. Ψα μζρθ των ςωλινων από τθν ζξοδο τθσ αντλίασ μζχρι τθν είςοδο (1) τθσ
τριόδου βαλβίδασ (Β) και από τθν ζξοδο (2) αυτισ προσ το ςφςτθμα
αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και μζχρι τθν αναμονι (διατομισ 1,5 ιντςϊν)
ςφνδεςθσ του εφκαμπτου ςωλινα παράδοςθσ, κα είναι χρϊματοσ
κόκκινου ζντονου. Ψου ιδίου χρϊματοσ, μποροφν να είναι τα ςϊματα του
αεροδιαχωριςτι και του μετρθτι.
4.1.γ. Σ παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ που ςυνδζει τθν ζξοδο (3) τθσ
τριόδου βαλβίδασ (Β) με τθ διακλάδωςθ του κεντρικοφ ςωλινα παροχισ
μετά τθν ζξοδο από τον μετρθτι, κα είναι χρϊματοσ κίτρινου ζντονου.
4.2.(Σχ.2):
4.2.α. Ψα μζρθ των ςωλινων από τα διαμερίςματα προσ το ςυλλζκτθ (Χ), το
ςϊμα του ςυλλζκτθ (Χ) και ο ςωλινασ από το ςυλλζκτθ (Χ) μζχρι τθν
είςοδο (1) τθσ τριόδου (Α) και από τθν ζξοδο (2) τθσ τριόδου (Α) μζχρι τθν
είςοδο τθσ αντλίασ, κα είναι χρϊματοσ μπλε ανοικτοφ.
4.2.β. Ψα μζρθ των ςωλινων από τθν ζξοδο τθσ αντλίασ μζχρι τθν είςοδο (1) τθσ
τριόδου (Βα), από τθν ζξοδο (3) τθσ τριόδου (Βα) μζχρι τθν είςοδο (1) τθσ
τριόδου (Ββ) και από τθν ζξοδο (2) αυτισ προσ το ςφςτθμα
αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και μζχρι τθν αναμονι (διατομισ 1, 5 ιντςϊν)
ςφνδεςθσ του εφκαμπτου ςωλινα παράδοςθσ, κα είναι χρϊματοσ
κόκκινου ζντονου. Ψου ιδίου χρϊματοσ, μποροφν να είναι τα ςϊματα του
αεροδιαχωριςτι και του μετρθτι.
4.2.γ. Σ παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ που ςυνδζει τθν ζξοδο (3) τθσ
τριόδου βαλβίδασ (Ββ) με τθ διακλάδωςθ του κεντρικοφ ςωλινα παροχισ
μετά τθν ζξοδο από το μετρθτι, κα είναι χρϊματοσ κίτρινου ζντονου.
4.2.δ. Σ ςωλινασ αναρρόφθςθσ (1ο τμιμα), από το ελεφκερο άκρο αυτοφ
(αναμονι 2, 5 ιντςϊν) μζχρι τθν είςοδο (3) τθσ τριόδου (Α) κακϊσ επίςθσ
και το τμιμα αυτοφ (2ο τμιμα) από τθν ζξοδο (2) τθσ τριόδου βαλβίδασ
(Βα) μζχρι τθ διακλάδωςθ με το τμιμα τθσ ςωλινωςθσ μετά το ςυλλζκτθ
(Χ), κα είναι χρϊματοσ πράςινου.
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Χθμειϊνεται, ότι όλεσ οι ςωλθνϊςεισ κα πρζπει να είναι εμφανείσ και ευκόλωσ
ορατζσ από τα πλευρικά τμιματα του βυτιοφόρου οχιματοσ, ϊςτε ο ζλεγχόσ
τουσ να είναι ευχερισ και απρόςκοπτοσ.
ΡΚΣΤΟΡΟΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Θ καταςκευι των ςωλθνϊςεων ςφμφωνα με τθν παραπάνω αναλυτικι
περιγραφι, κα πρζπει για κάκε μεμονωμζνο βυτιοφόρο όχθμα, να πιςτοποιθκεί
από διπλωματοφχο/πτυχιοφχο Πθχανολόγο Πθχανικό, με τθν ζκδοςθ
«Υιςτοποιθτικοφ Χωλθνϊςεων». Ψο πιςτοποιθτικό κα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, ςχεδιάγραμμα και ζγχρωμεσ
φωτογραφίεσ των ςωλθνϊςεων για τθν ταυτοποίθςθ τθσ εκάςτοτε καταςκευισ,
κακϊσ και Διλωςθ Χυμμόρφωςθσ με τθν παροφςα διάταξθ. Ψο «Υιςτοποιθτικό
Χωλθνϊςεων» κα βρίςκεται επί του βυτιοφόρου και κα επιδεικνφεται ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ, ςε κάκε διενεργοφμενο ζλεγχο. Σποιαδιποτε μεταβολι τθσ
καταςκευισ κα ςυνοδεφεται από ανάλογα επικαιροποιθμζνο πιςτοποιθτικό.
ΣΧΕΔΚΑΓΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Επιςυνάπτονται ςτο παρόν άρκρο και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ,
ςχεδιαγράμματα υποχρεωτικϊν ςωλθνϊςεων:
Χχ.1 «κφκλωμα καυςίμου ςε βυτιοφόρα πετρελαίου για κζρμανςθ χωρίσ
ςφςτθμα αναρρόφθςθσ».
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7. Χτθν περίπτωςθ βυτιοφόρων για διανομι πετρελαίου για κζρμανςθ των οποίων
οι ςωλθνϊςεισ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ ωσ άνω απαιτιςεισ
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του αεροδιαχωριςτι με καλυμμζνθ τθ δίοδο του
αζρα) επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000 €). Για το
διάςτθμα που απαιτείται για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ
απαγορεφεται θ διακίνθςθ με το ςυγκεκριμζνο βυτιοφόρο. Σ διακινθτισ είναι
υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τθ μθ ςυμμόρφωςθ και να κζςει το βυτιοφόρο
ςτθ διάκεςθ των αρχϊν για επανζλεγχο, άλλωσ το πρόςτιμο διπλαςιάηεται.
8. Χτθν περίπτωςθ που δεν διατίκεται το πιςτοποιθτικό ςωλθνϊςεων τθσ ωσ άνω
παρ. 5, επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€).
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ΕΝΟΣΗΣΑ 3 - ΤΓΡΑΕΡΙΟ
Ωρθρο 128
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Τποχρεώςεισ διακινητών και εμφιαλωτών υγραερύου

Θ πϊλθςθ χφμα υγραερίου επιτρζπεται με τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των
κανόνων αςφαλείασ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, αποκλειςτικά
και μόνο από τουσ κατόχουσ άδειασ εμπορίασ υγραερίου που ζχουν λάβει τθν
άδεια εμπορίασ ςφμφωνα με τα άρκρα 4, 6, 7 του ν.3054/2002 όπωσ ιςχφει, είτε
απευκείασ, ι μζςω τρίτων (τθσ παρ. 8 του άρκρου 6 του ν.3054/2002), ι από
τουσ κατόχουσ άδειασ λειτουργίασ πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ
οχθμάτων μζςω αντλιϊν.
Απαγορεφεται ςτουσ κατόχουσ άδειασ εμπορίασ υγραερίου να πωλοφν υγραζριο
χφμα ςε εμφιαλωτιρια.
Σι κάτοχοι άδειασ λειτουργίασ πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ
οχθμάτων μζςω αντλιϊν, επιτρζπεται να πωλοφν υγραζριο κίνθςθσ μζςω
αντλιϊν αποκλειςτικά ςε οχιματα, τα οποία το χρθςιμοποιοφν νόμιμα ωσ
καφςιμο. Απαγορεφεται θ εμφιάλωςθ υγραερίου για οικιακι ι εμπορικι
(βιομθχανικι χριςθ) από τα πρατιρια υγραερίου.
Θ πϊλθςθ εμφιαλωμζνου υγραερίου ςφμφωνα με τα άρκρα 6 και 7 του
Ρ.3054/2002 όπωσ ιςχφει, επιτρζπεται να διενεργείται:
Α. από κατόχουσ άδειασ εμπορίασ υγραερίου, είτε απευκείασ, είτε μζςω τρίτων
(έονδρικι Υϊλθςθ),
Β. από κατόχουσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίων (υγρϊν καυςίμων – υγραερίων)
(Οιανικι Υϊλθςθ),
Γ. από κατόχουσ άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου (έονδρικι και
Οιανικι Υϊλθςθ),
Δ. από καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, τα οποία μποροφν να διακζτουν
εμφιαλωμζνο υγραζριο ςτουσ καταναλωτζσ, το οποίο προμθκεφονται είτε
από τισ εταιρείεσ που κατζχουν τθν ειδικι άδεια εμπορίασ κατθγορίασ Γ ι
τουσ τρίτουσ που ενεργοφν για λογαριαςμό των εταιρειϊν, είτε από τουσ
κατόχουσ άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου.
Σι εταιρείεσ εμπορίασ υγραερίου τθσ παρ. 4 υποχρεοφνται να εφοδιάηουν
ανελλιπϊσ και επαρκϊσ:
Α. τουσ καταναλωτζσ υγραερίου ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ με υγραζριο, είτε
απευκείασ, είτε μζςω τρίτων και
Β. τισ βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ με χφμα ι εμφιαλωμζνο υγραζριο ανάλογα με
τισ ανάγκεσ τουσ.
Θ εμφιάλωςθ υγραερίων επιτρζπεται μόνο από κατόχουσ άδειασ εμφιάλωςθσ, οι
οποίοι επιτρζπεται να διενεργοφν εμφιαλϊςεισ μόνο για τουσ κατόχουσ άδειασ
εμπορίασ υγραερίων και να γεμίηουν επαναπλθροφμενεσ φιάλεσ αποκλειςτικά
και μόνο ιδιοκτθςίασ των κατόχων άδειασ εμπορίασ υγραερίων, με τουσ οποίουσ
ςυμβάλλονται. Για το ςκοπό τθσ εμφιάλωςθσ οι κάτοχοι άδειασ εμπορίασ
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7.

8.

9.
10.

υγραερίων εφοδιάηουν με υγραζρια και φιάλεσ ιδιοκτθςίασ τουσ, τουσ κατόχουσ
άδειασ εμφιάλωςθσ υγραερίων με τουσ οποίουσ ςυμβάλλονται και ζχουν
αποκλειςτικά το δικαίωμα και τθν ευκφνθ τθσ αςφαλοφσ διακίνθςθσ προσ τουσ
τελικοφσ πωλθτζσ.
Απαγορεφεται ςτουσ κατόχουσ Άδειασ Εμφιάλωςθσ Ωγραερίων να κατζχουν ςτο
χϊρο του εμφιαλωτθρίου τουσ, φιάλεσ υγραερίου κενζσ ι πλιρεισ, που δεν
ανικουν ςε κατόχουσ Άδειασ Εμπορίασ Ωγραερίων, με τουσ οποίουσ ζχουν
ςυμβλθκεί για τθν εμφιάλωςθ του προϊόντοσ τουσ.
Σι περιζκτεσ αερίου που προορίηονται για υγραζριο πρζπει να πλθροφν τισ
απαιτιςεισ τθσ απόφαςθσ ΑέΧ 265/2002 (άΕΞ 1214/Β/2002), και του Ξαν.
1272/2008/ΕΞ - Υαράρτθμα I – παράγραφοσ 1.3.2.
Αναφορικά με τθν τιρθςθ δελτίου διαδρομισ από βυτιοφόρα υγραερίου,
ιςχφουν αναλόγωσ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 118.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ των παρ. 1, 5, 8 πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€).
Β. Για παράβαςθ των παρ. 2, 3, 7, δζκα χιλιάδεσ ευρϊ (10.000€).
Γ. Για παράβαςθ των παρ. 4, 6, δζκα χιλιάδεσ ευρϊ (10.000€), με ταυτόχρονθ
ενθμζρωςθ τθσ αδειοδοτοφςασ αρχισ.

Ωρθρο 129

Απαιτόςεισ για τισ επαναπληρούμενεσ φιϊλεσ υγραερύου

1.

Σι κάτοχοι άδειασ εμπορίασ υγραερίων διαςφαλίηουν, για κάκε
επαναπλθροφμενθ φιάλθ υγραερίου, ότι:
Α. Αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτθλο και ανεπίδεκτο επζμβαςθσ οι
παρακάτω ενδείξεισ:
α. Ψο ονομαςτικό βάροσ του περιεχομζνου.
β. Ψο αρχικό απόβαρο τθσ φιάλθσ.
γ. Θ εμπορικι επωνυμία και το εμπορικό ςιμα του κατόχου Άδειασ Εμπορίασ
υγραερίων, που τισ διακινεί.
δ. Θ θμερομθνία καταςκευισ τθσ.
ε. Θ ζνδειξθ επαναπιςτοποίθςθσ τθσ φιάλθσ.
η. Ποναδικόσ ςειριακόσ αρικμόσ.
Β. Επί του ςϊματοσ τθσ φιάλθσ πρζπει να αναγράφεται με τρόπο ευδιάκριτο το
εκάςτοτε απόβαρο τθσ φιάλθσ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται και το βάροσ
των εξαρτθμάτων αυτισ.
Γ. Διαςφαλίηεται με κατάλλθλο τρόπο (π.χ. ςυρρικνωτικό αςφαλείασ, ςφραγίδα
μιασ χριςθσ) το απαραβίαςτο τθσ φιάλθσ.
2. άιάλεσ που δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ παρ. 1, δεςμεφονται από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ ςτα χζρια του κατόχου τουσ
3. Χτθν περίπτωςθ επαναπλθροφμενων φιαλϊν υγραερίου οι οποίεσ δεν φζρουν
τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ επιβάλλεται πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500 €)
ανά φιάλθ ςτθν εταιρεία εμπορίασ και οι φιάλεσ δεςμεφονται από τισ αρμόδιεσ
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αρχζσ. Εάν τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ εμπορίασ δεν αναγράφονται επί τθσ φιάλθσ
ι εάν δεν προκφπτουν από τα ςχετικά παραςτατικά, το πρόςτιμο επιβάλλεται
ςτο λιανοπωλθτι.
Χτουσ παραβάτεσ τθσ παρ.1 επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€).
Β. Για μθ φπαρξθ ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€).
Γ. Για μθ διαςφάλιςθ του απαραβίαςτου τθσ φιάλθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά
φιάλθ ςτον λιανοπωλθτι.
Δ. Για παραποίθςθ ενδείξεων, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€).
Επιπλζον των ανωτζρω προςτίμων, φιάλεσ που δεν τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ
παρ. 1, δεςμεφονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτα χζρια των κατόχων τουσ.

Ωρθρο

130

Ανεκτό όριο ςφϊλματοσ ποςότητασ
επαναπληρούμενων φιαλών υγραερύου

περιεχομϋνου

1. Ψο μζγιςτο ανεκτό αρνθτικό ςφάλμα του κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου
επαναπλθροφμενων φιαλϊν υγραερίου, κακορίηεται όπωσ ςτον πίνακα 1 τθσ
παρ. 3 του άρκρου 8.
2. Ελλιποβαρείσ φιάλεσ δεςμεφονται μζχρι να γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ
ενζργειεσ, λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε να αποτρζπεται θ
οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν.
3. Για οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςε δεςμευκείςεσ φιάλεσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα
άτομα, επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά φιάλθ.
4. Για ελλιποβάρεια μεταξφ του μζγιςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ ςφάλματοσ και του
διπλαςίου του μζγιςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ ςφάλματοσ επιβάλλεται ςτθν
εταιρεία εμπορίασ πρόςτιμο ανά φιάλθ όπωσ ςτον κατωτζρω Υίνακα. Εάν τα
ςτοιχεία τθσ εταιρείασ εμπορίασ δεν αναγράφονται επί τθσ φιάλθσ ι εάν δεν
προκφπτουν από τα ςχετικά παραςτατικά, το πρόςτιμο επιβάλλεται ςτο
λιανοπωλθτι.

Αρικμόσ φιαλϊν
1-5
6-10
11-20
>21

Υρόςτιμο ςε ευρϊ (€)
Ψρεισ χιλιάδεσ (3.000)
Ζξι χιλιάδεσ (6.000)
Εννζα χιλιάδεσ (9.000)
Δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000)

5. Για ελλιποβάρεια μεγαλφτερθ του διπλαςίου του μζγιςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ
ςφάλματοσ τα πρόςτιμα τθσ παρ. 4 διπλαςιάηονται.
Ωρθρο 131 Εγγυόςεισ φιαλών υγραερύου
1. Σι καταναλωτζσ που για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιοφν επαναπλθροφμενθ φιάλθ
υγραερίου, δθλαδι δεν ζχουν άδεια φιάλθ για ανταλλαγι, καταβάλλουν
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2.

3.

4.

5.

υποχρεωτικά ςτισ εταιρείεσ εμπορίασ υγραερίου, απ’ ευκείασ ι μζςω των
κατόχων άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου με τισ οποίεσ αυτζσ
ςυνεργάηονται, χρθματικό ποςό που αντιπροςωπεφει ποςό ζωσ του 90% τθσ
αξίασ κτιςθσ τθσ επαναπλθροφμενθσ φιάλθσ, ωσ εγγφθςθ.
Ξατά τθν είςπραξθ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω παράγραφο 1,
αποδίδεται ςτον καταναλωτι ειδικό αποδεικτικό ζντυπο που εκδίδεται από τισ
εταιρείεσ εμπορίασ υγραερίου, επί του οποίου απαραίτθτα αναγράφεται θ αιτία
τθσ είςπραξθσ και το ειςπραττόμενο ποςό.
Σι Εταιρείεσ Εμπορίασ Ωγραερίου ι/και οι κάτοχοι Άδειασ Διανομισ
Εμφιαλωμζνου Ωγραερίου, που ςυνεργάηονται με αυτζσ, υποχρεοφνται να
προμθκεφουν με εμφιαλωμζνο υγραζριο, χωρίσ να ειςπράττουν διαφορά
εγγφθςθσ για τθ φιάλθ, τουσ καταναλωτζσ που για τθν προμικεια πλιρουσ
φιάλθσ επιςτρζφουν άδεια, για τθν οποία ζχουν καταβάλει ιδθ εγγφθςθ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 1.
Σ καταναλωτισ που επιςτρζφει άδεια φιάλθ υγραερίου χωρίσ να επικυμεί να
προμθκευτεί νζα, προκειμζνου να ειςπράξει τθν εγγφθςθ που ζχει καταβάλει,
πρζπει απαραίτθτα να προςκομίςει το αποδεικτικό ςτοιχείο καταβολισ τθσ
εγγφθςθσ.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ ζκδοςθ ειδικοφ εντφπου είςπραξθσ εγγφθςθσ, βάςει τθσ παρ. 2, χίλια
ευρϊ (1.000€) ανά φιάλθ.
Β. Για είςπραξθ διαφοράσ εγγφθςθσ για τθ φιάλθ από τουσ καταναλωτζσ που
ζχουν ιδθ καταβάλλει εγγφθςθ, βάςει τθσ παρ. 3, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€)
ανά φιάλθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΣΕΡΕΑ ΚΑΤΙΜΑ
Ωρθρο 132 – Λιανικό πώληςη καυςόξυλων
Επιπλζον των γενικϊν απαιτιςεων για τθ λιανικι πϊλθςθ προϊόντων, για τθ χφδθν
πϊλθςθ καυςόξυλων προβλζπονται τα εξισ:
1. Θ λιανικι πϊλθςθ καυςόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και θ χρθςιμοποιοφμενθ
μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μζτρο ςτοιβαχτοφ» (m3
ςτοιβαχτοφ) ι το «χωρικό κυβικό μζτρο χφδθν» (m3 χφδθν).
2. «έωρικό κυβικό μζτρο ςτοιβαχτοφ» νοείται ο όγκοσ του κυβικοφ μζτρου που
καταλαμβάνεται από ταχτικά ςτοιβαγμζνα καυςόξυλα ςυμπεριλαμβανομζνων
των ενδιάμεςων κενϊν.
3. «έωρικό κυβικό μζτρο χφδθν» νοείται ο όγκοσ του κυβικοφ μζτρου που
καταλαμβάνεται από χφδθν καυςόξυλα ςυμπεριλαμβανομζνων των ενδιάμεςων
κενϊν.
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4. Σι λιανοπωλθτζσ αναρτοφν τιμοκατάλογο ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο χϊρο τθσ
επιχείρθςθσ, ανά είδοσ ξφλου, με τθν τιμι είτε ςε €/m3 ςτοιβαχτοφ ι ςε €/m3
χφδθν κακϊσ και τον όγκο των περιεκτϊν (κλωβοφσ, παλζτεσ, ςάκουσ,
μεγαςάκουσ κ.α) που, ενδεχομζνωσ, χρθςιμοποιοφν για τθ διάκεςθ των
καυςόξυλων. Θ ίδια υποχρζωςθ ιςχφει και κατά τθν πϊλθςθ των ανωτζρω
προϊόντων από απόςταςθ.
5. Σι λιανοπωλθτζσ οφείλουν να διακζτουν κατάλλθλο εξοπλιςμό μζτρθςθσ
μικουσ, για τον υπολογιςμό του όγκου.
6. Σι λιανοπωλθτζσ εξαςφαλίηουν με κάκε πρόςφορο τρόπο τθν προςταςία των
καυςόξυλων από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, που ενδζχεται να αλλοιϊςουν τα
χαρακτθριςτικά του προσ διάκεςθ προϊόντοσ και τθν ανάμιξθ των ειδϊν
διαφορετικισ προζλευςθσ, ποιότθτασ και τιμισ.
7. Δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ι δωρεάν διάκεςθ οποιαςδιποτε ξυλείασ
εμποτιςμζνθσ με πιςςζλαιο (κομμζνθ ξυλεία από παλιοφσ ςτφλουσ ΔΕΘ/ΣΨΕ), ι
«πράςινθσ» ξυλείασ (εμποτιςμζνθσ με άλατα), ι οποιαςδιποτε τεχνθτισ ξυλείασ
ςυγκολλθμζνου ξφλου (κόντρα-πλακζ, νοβοπάν, ινοςανίδων/MDF κ.α.) προσ
καφςθ.
8. Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, χίλια ευρϊ (1.000€).
Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4:
α. Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€).
β. Για ζλλειψθ είδουσ ι τιμισ από τον τιμοκατάλογο, πεντακόςια ευρϊ (500€)
ανά είδοσ.
γ. Για υπζρβαςθ τιμισ ςτον τιμοκατάλογο, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά
είδοσ.
δ. Για ελλιπείσ ενδείξεισ επί του τιμοκαταλόγου, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά
είδοσ.
ε. Για παραπλανθτικζσ ενδείξεισ τιμοκαταλόγου, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€)
ανά είδοσ.
Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 5, πεντακόςια ευρϊ (500€).
Δ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 6, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
Ε. Για παράβαςθ τθσ παρ. 7, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€).
Ωρθρο 133 - Καύςιμα ςτερεόσ βιομϊζασ
1. Επί των προςυςκευαςιϊν καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ, που παράγονται άμεςα ι
ζμμεςα από υλικά βιολογικισ προζλευςθσ και τα οποία ορίηονται ςφμφωνα με
το πρότυπο ΕΟΣΨ CEN/TS 14588 (Υζλετσ ξφλου, Ππριγκζτεσ ξφλου, Φοκανίδια
ξφλου - woodchips, δαδί, καυςόξυλα, μθ ξφλινα πζλετσ, ελαιοπυρινασ,
πυρθνόξυλο, χθμικά επεξεργαςμζνθ βιομάηα, κ.τ.λ.), και ταξινομοφνται ςφμφωνα
με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 14961, εξαιρουμζνων των υλικϊν που είναι
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2.

3.

4.

5.

ενςωματωμζνα ςε γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ και/ι μετατρζπονται με τα
ορυκτά, αναγράφονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, οι παρακάτω ενδείξεισ:
Α. Θ εμπορεφςιμθ μορφι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 14961 (Υζλετσ
ξφλου, Ππριγκζτεσ ξφλου, Φοκανίδια ξφλου - woodchips, δαδί, καυςόξυλα, μθ
ξφλινα πζλετσ, ελαιοπυρινασ, πυρθνόξυλο, χθμικά επεξεργαςμζνθ βιομάηα,
κ.τ.λ.)
Β. Θ προζλευςθ (ςφμφωνα με τθν 1θ ςτιλθ του Υαραρτιματοσ V).
Γ. Θ πθγι τουσ (ςφμφωνα με τθ 2θ και 3θ ςτιλθ του Υαραρτιματοσ V).
Δ. Θ κλάςθ κατά περίπτωςθ (Α1/Α2/Β/Β1/Β2) όπωσ αυτι ορίηεται ςτα ςχετικά
πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΟΣΨ ΕΡ 14961.
Ε. Θ ονομαςτικι ποςότθτα περιεχομζνου ςε χιλιόγραμμα (kg).
ΧΨ. Θ μζγιςτθ υγραςία (%).
Η. Θ εμπορικι ονομαςία.
Θ. Ψα ςτοιχεία του «υπεφκυνου διάκεςθσ» του προϊόντοσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιη του άρκρου 2 του ν. 4177/2013.
Κ. Σ τόποσ παραγωγισ.
Για τα προςυςκευαςμζνα καυςόξυλα, κατ’ εξαίρεςθ τθσ παρ. 1, θ ονομαςτικι
ποςότθτα περιεχομζνου αναγράφεται κατ’ όγκο (cm3, dm3) και θ μζγιςτθ
υγραςία δεν επιτρζπεται να ξεπερνά το 25%. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι
απαιτιςεισ τθσ παρ. 1.
Θ πϊλθςθ καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ (εκτόσ των καυςόξυλων) ςε χφδθν μορφι
γίνεται κατά βάροσ και θ χρθςιμοποιοφμενθ μονάδα μζτρθςθσ είναι το
χιλιόγραμμο (kg). Υζραν των γενικϊν απαιτιςεων για τθ ςιμανςθ/επιςιμανςθ
των πωλοφμενων ειδϊν, αναγράφονται εμφανϊσ ςε παρακείμενθ πινακίδα ςτο
χϊρο πϊλθςθσ θ εμπορεφςιμθ μορφι, θ προζλευςθ, θ πθγι και θ κλάςθ κάκε
είδουσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ
άρκρου.
Ξατά τθ διακίνθςθ των καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ (εκτόσ των καυςόξυλων), ςτο
δελτίο αποςτολισ αναγράφεται, πλζον των υπολοίπων που προβλζπονται από
τον Ξϊδικα άορολογικισ Απεικόνιςθσ Χυναλλαγϊν, θ εμπορεφςιμθ μορφι, θ
προζλευςθ, θ πθγι και θ κλάςθ τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν
παράγραφο 1.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ παραςτατικϊν διακίνθςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) με
ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ των φορολογικϊν αρχϊν.
Β. Για μθ αναγραφι των επιπλζον υποχρεωτικϊν ςτοιχείων ςτο δελτίο
αποςτολισ βάςει τθσ παρ. 4., δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€).
Γ. Για μθ φπαρξθ ςιμανςθσ/επιςιμανςθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ
προϊόντοσ.
Δ. Για ελλιπι ςιμανςθ/επιςιμανςθ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ
προϊόντοσ.
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Ε. Για ανακριβι ι παραπλανθτικι ςιμανςθ/επιςιμανςθ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ
(2.000€) ανά είδοσ προϊόντοσ.
Ωρθρο 134

Λιγνύτησ

1.

Οιγνίτθσ ψιλόσ κεωρείται αυτόσ ποφ αποτελείται από τεμάχια διαςτάςεων 10-30
χιλιοςτομζτρων, χονδρόσ αυτόσ ποφ αποτελείται από τεμάχια διαςτάςεων 31 και
πάνω χιλιοςτομζτρων και λιγνίτθσ ειδικισ διαλογισ αυτόσ ποφ αποτελείται από
τεμάχια διαςτάςεων 50 και πάνω χιλιοςτομζτρων ςε φυςικι κατάςταςθ και είναι
απαλλαγμζνοσ τελείωσ από ξζνεσ φλεσ. Χκόνθ κεωρείται ο λιγνίτθσ, του οποίου θ
κοκκομετρικι ςφςταςθ ποικίλει από 0-10 χιλιοςτά.
2. Απαγορεφεται θ εμπορία λιγνιτϊν χωρίσ προθγοφμενθ διαλογι και απαλλαγι
τουσ από γαιϊδεισ προςμίξεισ.
3. Χτουσ παραβάτεσ, για εμπορία λιγνιτϊν χωρίσ προθγοφμενθ διαλογι και
απαλλαγι τουσ από γαιϊδεισ προςμίξεισ, βάςει τθσ παρ. 2, επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€).
Ωρθρο 135

Σρόποσ δειγματοληψύασ ςτερεών καυςύμων

Σ τρόποσ δειγματολθψίασ ςτερεϊν καυςίμων (γαιανκράκων, κωκ, λιγνιτϊν, κ.τ.λ.)
κακορίηεται ωσ εξισ:
Από τον προσ δειγματιςμό ςωρό των λιγνιτϊν και γενικά των ςτερεϊν καυςίμων
λαμβάνεται με φτυάρι από τζςςερα ι πζντε τουλάχιςτον ςθμεία (κζςεισ) κατά το
δυνατόν, ςυμμετρικά, ανά 20 ζωσ 25 χιλιόγραμμα χωρίσ καμιά διαλογι. Τλθ θ
ποςότθτα που λαμβάνεται μεταφζρεται ςε μια επίπεδθ κακαρι επιφάνεια κατά
προτίμθςθ φφλλο λαμαρίνασ.
Γίνεται κραφςθ όλων των μεγάλων τεμαχίων ςε μζγεκοσ γροκιάσ και με φτυάρι
αναμιγνφονται τα τεμάχια αυτά κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Αφοφ αναμιχκεί, θ
ποςότθτα του δείγματοσ απλϊνεται ςε ςχιμα τετραγϊνου του αυτοφ πάχουσ. Χτθ
ςυνζχεια χωρίηεται με φτυάρι χιαςτί το τετράγωνο όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω
ςχιμα, απορρίπτονται οι τομείσ Α και Β και κρατοφνται οι τομείσ Γ και Δ.

Γίνεται και νζα κραφςθ των τεμαχίων των τομζων Γ και Δ που κρατικθκαν μζχρι το
μζγεκοσ καρυδιοφ και επακολουκεί νζα ανάμειξθ όπωσ και προθγουμζνωσ. Ζπειτα
χωρίηεται και πάλι με φτυάρι χιαςτί το τετράγωνο ςτουσ τομείσ Α, Β, Γ, και Δ,
απορρίπτονται οι τομείσ Γ και Δ και κρατοφνται οι τομείσ Α και Β.
Επακολουκεί και νζα κραφςθ των τεμαχίων των τομζων που κρατικθκαν μζχρι το
μζγεκοσ του φουντουκιοφ ι και μικρότερο και επαναλαμβάνεται θ ανάμειξθ, το
άπλωμα ςε ιςόπαχο ςτρϊμα και ο διαχωριςμόσ του νζου τετραγϊνου χιαςτί με το
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φτυάρι ςε τομείσ Α, Β, Γ και Δ, απορρίπτονται οι τομείσ Α και Β και κρατοφνται οι
τομείσ Γ και Δ.
Ψα τεμάχια των τομζων Γ και Δ που κρατικθκαν τελικά, αφοφ ομογενοποιθκοφν
πλιρωσ, τίκενται ςε δφο (2) λευκοςιδθρά δοχεία χωρθτικότθτασ 5 ζωσ 6
χιλιόγραμμων που κλείνονται ςτεγανά.
Ψα δοχεία αυτά ςφραγίηονται όπωσ όλα τα δείγματα και αποςτζλλονται ςτο Γενικό
έθμείο του Ξράτουσ για ανάλυςθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ 5 - ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΚΑΣΟΦΨΝ ΑΔΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΓΡΨΝ
ΚΑΤΙΜΨΝ, ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ
ΚΙΝΗΗ, ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ
Ωρθρο 136 Γνωςτοπούηςη λιανικών τιμών πώληςησ των υγρών
καυςύμων, του υγραερύου κύνηςησ (AUTOGAS), του πετρελαύου
για θϋρμανςη και του πεπιεςμϋνου φυςικού αερύου (CNG)
Σι κάτοχοι άδειασ: α) λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων, β) λειτουργίασ
πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων (AUTOGAS) μζςω αντλιϊν, γ)
πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ (για κατ’ οίκον παραδόςεισ), δ) λειτουργίασ
πρατθρίου πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν ςτο
δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr τθσ Δ/νςθσ Υολιτικισ Ξαταναλωτι Γενικισ
Γραμματείασ Εμπορίου και Υροςταςίασ Ξαταναλωτι του Ωπουργείου Σικονομίασ και
Ανάπτυξθσ:
1. Ψθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ανά μονάδα μζτρθςθσ για κάκε ζνα από τα προϊόντα
που διακζτουν βάςει τθσ άδειασ τουσ.
Ειδικά για τισ κατ’ οίκον πωλιςεισ του πετρελαίου για κζρμανςθ, οι κάτοχοι
άδειασ των περιπτϊςεων (α) και (γ), υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν χωριςτά τισ
τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ:
- για παραδόςεισ μζχρι τα 499 λίτρα
- για παραδόςεισ από 500 μζχρι τα 999 λίτρα
- για παραδόςεισ από 1000 λίτρα και άνω.
2. Ξάκε αλλαγι των τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ των προϊόντων που διακζτουν,
ταυτόχρονα με τθν ιςχφ τουσ. Σι τιμζσ ςτο Υαρατθρθτιριο Ξαυςίμων κα
αναρτϊνται για διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν τελευταία γνωςτοποίθςθ. Πετά το
πζρασ των 30 θμερϊν, για να εμφανίηονται οι τιμζσ των υπόχρεων, πρζπει αυτοί
να υποβάλουν εκ νζου τισ ίδιεσ ι διαφορετικζσ τιμζσ ςτο Υαρατθρθτιριο.
3. Ειδικότερα και όςον αφορά τθν γνωςτοποίθςθ των τιμϊν των τιμϊν κατά τα ωσ
άνω οριηόμενα.
Α. Μζςω διαδικτφου
Σ υπόχρεοσ ςυνδζεται μζςω του διαδικτφου με τον δικτυακό τόπο
www.fuelprices.gr τθσ Δ/νςθσ Υολιτικισ Ξαταναλωτι τθσ Γενικισ Γραμματείασ
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Εμπορίου και Υροςταςίασ Ξαταναλωτι του Ωπουργείου Σικονομίασ και
Ανάπτυξθσ.
α. Σ υπόχρεοσ χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ, υποβάλλει αίτθμα «δθμιουργίασ
κωδικοφ πρόςβαςθσ», επιλζγοντασ τθ φράςθ «αίτθμα δθμιουργίασ νζου
κωδικοφ», ςτο παράκυρο που ανοίγεται και ςυμπλθρϊνει όλα τα πεδία τθσ
ςχετικισ φόρμασ και ςυγκεκριμζνα το ΣΡΣΠΑΨΕΥίΡΩΠΣ του ΩΥΕΩΚΩΡΣΩ
(φορζα), ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ, TAX. ΞίΔΛΞΑΧ, ΑάΠ, E-mail, ΞΛΡΘΨΣ ΨΘΟΕάίΡΣ - FAX,
ΕΨΑΛΦΕΛΑ και κατόπιν επιλζγει «καταχϊρθςθ αιτιματοσ».
Ψο αίτθμα καταχωρείται ςτο ςφςτθμα και εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν
γνωςτοποιείται προςωρινόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ, ςτο e-mail που ζχει δθλϊςει
ο υπόχρεοσ ςτθ φόρμα. Σ υπόχρεοσ υποβάλει φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ,
ςτο οποίο ςθμειϊνεται και ο χορθγθκείσ προςωρινόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ,
ςτθ Δ/νςθ Υολιτικισ Ξαταναλωτι με fax ςτο 210-3815317 ι με ςυςτθμζνθ
επιςτολι ςτο τθροφμενο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ με τισ ενδείξεισ «ΥΦΣΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ, του Ωπουργείου Σικονομίασ και
Ανάπτυξθσ, ταχ. δ/νςθ ΥΟΑΨΕΛΑ ΞΑΡΛΓΓΣΧ, ΨΞ 101 81 ΑΚΘΡΑ».
Σ κωδικόσ πρόςβαςθσ οριςτικοποιείται εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν,
μετά τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων του αιτιματοσ με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία
τθσ άδειασ λειτουργίασ.
β. Σ υπόχρεοσ, με κωδικό πρόςβαςθσ, ςυμπλθρϊνει τον προςωπικό του κωδικό,
που ιδθ του ζχει χορθγθκεί ςτο αντίςτοιχο πεδίο, ϊςτε να ζχει πρόςβαςθ
ςτθν προςωπικι του ςελίδα.
Πε βάςθ τισ οδθγίεσ που εμφανίηονται ςτθν επιλογι «ΣΔΘΓΛΕΧ ΞΑΨΑέίΦΘΧΘΧ
ΨΛΠίΡ» ο χριςτθσ:
- Ελζγχει τθν ορκότθτα των προςωπικϊν του ςτοιχείων και διορκϊνει τυχόν
λάκθ.
- Ξαταχωρεί τισ τιμζσ, για κάκε προϊόν.
- Ελζγχει τθν ορκι καταχϊρθςθ των τιμϊν.
Β. Μζςω των Υπθρεςιϊν τθσ κατά τόπο Ρεριφζρειασ
Χε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ςφνδεςθ με τον δικτυακό τόπο
www.fuelprices.gr τθσ Δ/νςθσ Υολιτικισ Ξαταναλωτι θ γνωςτοποίθςθ για τα
προϊόντα που διακζτουν οι υπόχρεοι βάςθ τθσ άδειασ τουσ, είναι δυνατι μζςω
τθσ οικείασ Υεριφζρειασ.
Σ υπόχρεοσ προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του Ρ. 1599/1986 ςτθν αρμόδια ςε
κζματα Εμπορίου Ωπθρεςία τθσ οικείασ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία δθλϊνει «ότι
δεν ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr τθσ
Δ/νςθσ Υολιτικισ Ξαταναλωτι και ότι εξουςιοδοτεί για λογαριαςμό του, ςτο
πλαίςιο των υποχρεϊςεων του, τον οριςκζντα ειδικά για αυτό το ςκοπό
υπάλλθλο τθσ ι υπαλλιλουσ τθσ, να προβαίνει/νουν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ γνωςτοποίθςθσ, για τα προϊόντα που διακζτουν βάςει τθσ αδείασ
τουσ, ςτον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεςμεφεται κάκε φορά, να
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4.

ενθμερϊνει αμελλθτί τθν αρμόδια ςε κζματα Εμπορίου Ωπθρεςία για τισ
μεταβολζσ αυτϊν, ταυτόχρονα με τθν ιςχφ τουσ».
Σι αρμόδιοι υπάλλθλοι, που λαμβάνουν γνϊςθ, κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ, ςε εφαρμογι των ρυκμίςεων του παρόντοσ άρκρου, ςτοιχείων
ι πλθροφοριϊν των κατόχων άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων,
λειτουργίασ πρατθρίου πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων
(AUTOGAS) μζςω αντλιϊν, και πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ και λειτουργίασ
πρατθρίου πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου (CNG), υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ του
απορριτου αυτϊν, ζναντι παντόσ τρίτου, ακόμθ και μετά τθν αποχϊρθςθ τουσ
από τθν Ωπθρεςία.
Εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςτοιχεία τθσ Επωνυμίασ, τθσ περιοχισ (Υόλθ Διεφκυνςθ,
οδόσ, αρικμόσ), του εμπορικοφ ςιματοσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 115 και
των τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ κάκε είδουσ καυςίμου.
Χτουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:
Α. Για μθ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ (Επωνυμία, Δ/νςθ κ.τ.λ.)
από τουσ υπόχρεουσ, βάςει των προβλεπομζνων από τισ παρ. 1 και 3, πζντε
χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€).
Β. Για μθ γνωςτοποίθςθ λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ, κακϊσ και για μθ καταχϊρθςθ
οποιαςδιποτε αλλαγισ βάςει των προβλεπομζνων από τισ παρ. 1, 2 και 3,
χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου καυςίμου.
Γ. Για αποςτολι ανακριβϊν τιμϊν, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου
καυςίμου.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12

- ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Δ ΑΝΧΣΑΣΔ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΔ ΣΙΜΔ

Ωρθρο 137 Καθοριςμόσ ανώτατων τιμών και ςυγκεκριμϋνων ςημεύων
πώληςησ
1.

Για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ κακορίηονται ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ για τα
ςυγκεκριμζνα προϊόντα, τα οποία αναφζρονται ςτον Υίνακα 1, κακϊσ και τα
ςυγκεκριμζνα ςθμεία πϊλθςθσ των προϊόντων αυτϊν (κυλικεία, αναψυκτιρια,
μπαρ, καφζ μπαρ, εςτιατόρια και άλλα καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ, αυτόματουσ πωλθτζσ κ.λ.π.) που δραςτθριοποιοφνται/ι
βρίςκονται εντόσ των ςυγκεκριμζνων χϊρων – ςθμείων, που κατατάςςονται ςτον
Υίνακα 2, δεδομζνου ότι, ςτα ςθμεία αυτά, εξ αντικειμζνου δεν είναι εφικτό να
λειτουργιςει ο ανταγωνιςμόσ :

ΡΚΝΑΚΑΣ 1: Είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ παράγραφοσ 1
1) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 500 ml (0,5 L) εντόσ ι εκτόσ ψυγείου.
2) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 750 ml (0,75L) εντόσ ι εκτόσ ψυγείου.
3) Ψοςτ με ηαμπόν και τυρί ι ςάντουιτσ με ηαμπόν και τυρί, ψθμζνο ι άψθτο.
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4) Ψοςτ με τυρί ι ςάντουιτσ με τυρί, ψθμζνο ι άψθτο.
5) Ξαφζσ ρόφθμα ελλθνικόσ μονόσ.
6) Ξαφζσ ρόφθμα φίλτρου (γαλλικόσ κλπ.) μονόσ.
7) Ξαφζσ ρόφθμα εςπρζςο μονόσ ηεςτόσ ι κρφοσ (φρζντο).
8) Ξαφζσ ρόφθμα ςτιγμιαίοσ ηεςτόσ ι κρφοσ (τφπου φραπζ κ.λπ.) μονόσ.
9) Ψςάι ρόφθμα (ηεςτό ι κρφο).
ΡΚΝΑΚΑΣ 2: Χϊροι - ςθμεία ςτα οποία αναφζρεται θ παράγραφοσ 1
α. Εντόσ Αερολιμζνων τθσ έϊρασ.
β. Εντόσ ακλθτικϊν χϊρων (ςτάδια, γιπεδα κλπ.), ζςτω και αν οι χϊροι αυτοί
παραχωροφνται και για άλλεσ εκδθλϊςεισ, πζραν των διεξαγόμενων ακλθτικϊν
οργανϊςεων.
γ. Εντόσ αρχαιολογικϊν χϊρων, ανεξαρτιτωσ αν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ λειτουργεί
ι όχι μουςείο αρχαιοτιτων. έϊροι εντόσ των οποίων λειτουργεί μουςείο.
δ. Εντόσ των επιβατικϊν πλοίων πάςθσ φφςεωσ (οχθματαγωγϊν ι μθ), που
εκτελοφν αποκλειςτικά και μόνο πλόεσ εςωτερικϊν γραμμϊν (όχι των
κρουαηιερόπλοιων).
ε. Εντόσ των επιβατικϊν αμαξοςτοιχιϊν του Σ.Χ.Ε και εντόσ των ςιδθροδρομικϊν
ςτακμϊν του Σ.Χ.Ε.
ςτ. Εντόσ κινθματογράφων και κεάτρων, κακϊσ και ςε οργανωμζνεσ παραλίεσ με
ειςιτιριο ειςόδου (πλάη).
η. Εντόσ Δικαςτθρίων, Ροςοκομείων, Ξλινικϊν και Ευαγϊν Λδρυμάτων.
θ. Εντόσ ςτακμϊν υπεραςτικϊν λεωφορείων.
κ. έϊροι δικαιοδοςίασ Λδρυμάτων Ανϊτερθσ και Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, Ψεχνικϊν
Χχολϊν και λοιπϊν Χχολϊν, μθ κατονομαηομζνων.
2.

Υροκειμζνου για τα είδθ, που αναφζρονται ςτον ΥΛΡΑΞΑ 1 τθσ παρ. 1,
κακορίηουμε κατωτζρω τισ ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ αυτϊν, όταν προςφζρονται
ι παρζχονται από επιχειριςεισ (κυλικεία, αναψυκτιρια, μπαρ, εςτιατόρια και
άλλα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, αυτόματουσ πωλθτζσ κ.λ.π.),
που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των χϊρων - ςθμείων, που αναφζρονται ςτον
ΥΛΡΑΞΑ 2 τθσ παρ. 1:
ΕΚΔΗ
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΚΜΕΣ ΣΕ ΕΥΩ ΜΕ
Φ.Ρ.Α.
1) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 500 ml (0,5
0,50
L), εγχϊριο ι μθ, εντόσ ι εκτόσ ψυγείου κατά
προτίμθςθ του καταναλωτι.
2) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 750 ml
0,75
(0,75L), εγχϊριο ι μθ, εντόσ ι εκτόσ ψυγείου κατά
προτίμθςθ του καταναλωτι.
3) Ψοςτ με ηαμπόν και τυρί ι ςάντουιτσ με ηαμπόν και
1,45
τυρί, ψθμζνο ι άψθτο, κατά προτίμθςθ του
καταναλωτι.
4) Ψοςτ με τυρί ι ςάντουιτσ με τυρί, ψθμζνο ι άψθτο
1,25
κατά προτίμθςθ του καταναλωτι.
5) Ξαφζσ ρόφθμα ελλθνικόσ μονόσ.
1,20
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6) Ξαφζσ ρόφθμα φίλτρου (γαλλικόσ, κλπ.) μονόσ κατά
τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι.
7) Ξαφζσ ρόφθμα εςπρζςο ηεςτόσ ι κρφοσ (φρζντο),
μονόσ κατά τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι.
8) Ξαφζσ ρόφθμα ςτιγμιαίοσ ηεςτόσ ι κρφοσ (τφπου
φραπζ κ.λπ.) μονόσ κατά τθ ςυνικθ εμπορικι
πρακτικι.
9) Ψςάι ρόφθμα (ηεςτό ι κρφο)

1,30
1,45
1,30

1,30

Για τον κακοριςμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμϊν πϊλθςθσ ελιφκθςαν υπόψθ
από τθν Ωπθρεςία, μετά από ζρευνα, τα κόςτθ κτιςθσ των εν λόγω ειδϊν, τα
λειτουργικά ζξοδα των επιχειριςεων κακϊσ και θ επίτευξθ ενόσ ικανοποιθτικοφ
κακαροφ κζρδουσ από τισ επιχειριςεισ αυτζσ.
3. Επί των ρυκμίςεων των ανωτζρω παραγράφων 1 και 2, κεςπίηονται επιπρόςκετα
και τα ακόλουκα:
Α. Σι ανϊτατεσ τιμζσ διάκεςθσ αφοροφν όρκιουσ πελάτεσ και όχι κακιμενουσ
προσ τουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ (παραγγελίεσ για ςερβίριςμα από
ςερβιτόρουσ).
Β. Υροκειμζνου για τα επιβατικά πλοία πάςθσ φφςεωσ (οχθματαγωγά ι μθ), που
εκτελοφν αποκλειςτικά και μόνο πλόεσ εςωτερικϊν γραμμϊν, ςτα οποία, κατά
τισ διατάξεισ των Υ.Δ. 101/1995 και 381/1996 διακζτονται δφο κατθγορίεσ
κζςεων επιβατϊν ιτοι «Διακεκριμζνθ» και «Σικονομικι», οι διατάξεισ τθσ ωσ
άνω παρ. 1, εφαρμόηονται και για τισ δφο αυτζσ κζςεισ.
Γ. Ξακ’ όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ των επιχειριςεων τθσ παρ. 1 και ειδικότερα
κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου ςτα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι
υποχρεωτικι:
α. Θ κατοχι και διάκεςθ ςτον καταναλωτι εμφιαλωμζνων νερϊν ςε
ςυςκευαςία των 500 ml .
β. Θ παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ για τον καταναλωτι των τοςτ με
ηαμπόν και τυρί, τοςτ με τυρί, ςάντουιτσ με ηαμπόν και τυρί, ςάντουιτσ με
τυρί ψθμζνων ι άψθτων, κατά τθν προτίμθςθ του καταναλωτι. Θ
υποχρζωςθ αυτι ςυνδζεται ευκζωσ με τθν επιλογι των υπόχρεων για
παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ ενόσ εκ των δφο ειδϊν (τοςτ με ηαμπόν
και τυρί ι ςάντουιτσ με ηαμπόν και τυρί ι και των δφο αυτϊν ειδϊν κακϊσ
για παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ ενόσ εκ των δφο ειδϊν (τοςτ με τυρί
ι ςάντουιτσ με τυρί) ι και των δφο αυτϊν ειδϊν.
γ.

Θ παραςκευι κατοχι και διάκεςθ για τον καταναλωτι των ροφθμάτων
που αναφζρονται ςτον Υίνακα 1 ωσ άνω. Για τον καφζ «εςπρζςο» θ
υποχρζωςθ αυτι ιςχφει, εφόςον οι υπόχρεοι διακζτουν το ςχετικό με τθν
παραςκευι του εν λόγω καφζ μθχάνθμα.
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δ. Θ αναγραφι ςτουσ τιμοκαταλόγουσ τουσ, πζραν των υπόλοιπων ειδϊν
που διακζτουν και των ειδϊν τθσ παρ. 1 με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ διάκεςισ
τουσ ςε ειδικό πλαίςιο, ςτο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και
ευανάγνωςτα γράμματα ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα τα εξισ:
- «ΓΛΑ ΣΦΚΛΣΩΧ ΥΕΟΑΨΕΧ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΕΠάΛΑΟίΠΕΡΑ ΡΕΦΑ, ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ,
ΨΣΧΨ, ΞΑάΕΔΕΧ ΞΑΛ ΨΧΑΛ ΧΕ ΕΟΕΓέΣΠΕΡΕΧ ΨΛΠΕΧ» - “FOR CUSTOMERS
THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE
AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".
- Ψα είδθ τθσ παρ. 1 με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ διάκεςισ τουσ.
4.

Ειδικά για τα ςθμεία πϊλθςθσ (κυλικεία, αναψυκτιρια, καντίνεσ κλπ.) που
δραςτθριοποιοφνται εντόσ των Δθμοςίων και Λδιωτικϊν Χχολείων (δθμοτικϊν,
γυμναςίων, λυκείων, θμεριςιων και νυχτερινϊν), τα είδθ που αναφζρονται ςτον
Υίνακα 3 διατίκενται ςε ανϊτατεσ προκακοριςμζνεσ τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:

ΡΚΝΑΚΑΣ 3: Είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ παράγραφοσ 4
α. Χάντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό, με τυρί (με προςκικθ ι μθ
λαχανικϊν, τομάτασ, ελαιολάδου και άλλων).
β. Χάντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό, με τυρί και γαλοποφλα (με
προςκικθ ι μθ λαχανικϊν, τομάτασ, ελαιολάδου και άλλων).
γ. Απλό αρτοςκεφαςμα (ςουςαμζνιο κουλοφρι) ςε ατομικι ςυςκευαςία τουλάχιςτον
40 γραμμαρίων
δ. Ψυρόπιτα - ςπανακόπιτα με τυρί φζτα ι καςζρι βάρουσ 120 γραμμαρίων ανά
τεμάχιο.
ε. Εμφιαλωμζνο νερό των 500 ml.
ςτ. άυςικοί χυμοί φροφτων με 100% χυμό (χωρίσ πρόςκετθ ηάχαρθ) ςε ατομικι
ςυςκευαςία 250 ml.
Για τα είδθ του Υίνακα 3 κακορίηουμε τισ ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ, όταν αυτά
διατίκενται από τισ επιχειριςεισ (κυλικεία, αναψυκτιρια, καντίνεσ, αυτόματουσ
πωλθτζσ κ.λ.π.) που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των Δθμοςίων και Λδιωτικϊν
Χχολείων (δθμοτικϊν, γυμναςίων, λυκείων, θμεριςιων και νυχτερινϊν) ωσ εξισ:
ΕΚΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΚΜΕΣ ΣΕ ΕΥΩ
ΜΕ Φ.Ρ.Α.

α. Χάντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό,
με τυρί (με προςκικθ ι μθ λαχανικϊν, τομάτασ,
ελαιολάδου και άλλων)
β. Χάντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό
με τυρί και γαλοποφλα (με προςκικθ ι μθ
λαχανικϊν, τομάτασ ελαιολάδου και άλλων)
γ. Απλό αρτοςκεφαςμα (ςουςαμζνιο κουλοφρι) ςε
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1,10

1,35
0,40

ατομικι ςυςκευαςία 40 γραμμαρίων τουλάχιςτον.
δ. Ψυρόπιτα—ςπανακόπιτα με τυρί φζτα ι καςζρι
βάρουσ 120 γραμμαρίων
ε. Εμφιαλωμζνο νερό των 500 ml, εγχϊριο ι μθ, εντόσ
ι εκτόσ ψυγείου
ςτ. άυςικοί χυμοί φροφτων με 100% χυμό (χωρίσ
πρόςκετθ ηάχαρθ) ςε ατομικι ςυςκευαςία 250 ml
5.

1,10
0,35
0,95

Επί των ρυκμίςεων τθσ παρ. 4, κεςπίηονται επιπρόςκετα και τα ακόλουκα:
Α. Απαγορεφεται θ διάκεςθ ςτουσ μακθτζσ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν
ςχολείων ροφθμάτων καφζδων. Ψα είδθ αυτά προορίηονται μόνο για το
διδακτικό και λοιπό προςωπικό του ςχολείου.
Β. Χτουσ χϊρουσ όπου διατίκενται τα είδθ του Υίνακα 3 τοποκετείται
υποχρεωτικά τιμοκατάλογοσ, ορατόσ από τουσ μακθτζσ και το προςωπικό του
ςχολείου, ςτον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωςτα γράμματα αναγράφονται
τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα τα εξισ:
 «ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ, ΨΣΧΨ ΑΥΟΣ ΑΦΨΣΧΞΕΩΑΧΠΑ (ΧΘΧΑΠΕΡΛΣ
ΞΣΩΟΣΩΦΛ), ΨΩΦΣΥΛΨΑ, ΧΥΑΡΑΞΣΥΛΨΑ, ΕΠάΛΑΟίΠΕΡΣ ΡΕΦΣ, άΩΧΛΞΣΛ
έΩΠΣΛ, ΧΕ ΕΟΕΓέΣΠΕΡΕΧ ΨΛΠΕΧ»
 Ψα είδθ του Υίνακα 3 με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ διάκεςισ τουσ.

6.

Γ. Θ παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ των ειδϊν του Υίνακα 3 είναι υποχρεωτικι
όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ των πωλθτϊν, που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των
χϊρων δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων.
Θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν αναιρεί το δικαίωμα ςτον υπόχρεο να επιλζξει
ανάμεςα ςτα είδθ «τοςτ με τυρί - ςάντουιτσ με τυρί» τθν διάκεςθ ενόσ εξ
αυτϊν ι και των δφο και ανάμεςα ςτα είδθ «τοςτ με τυρί και γαλοποφλα ςάντουιτσ με τυρί και γαλοποφλα» τθν διάκεςθ ενόσ εξ αυτϊν ι και των δφο.
Δ. Για τθν προςταςία τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των μακθτϊν των δθμοςίων
και ιδιωτικϊν ςχολείων, επιτρζπεται θ κατοχι και διάκεςθ εμφιαλωμζνων
νερϊν μόνο ςε πλαςτικζσ φιάλεσ και φυςικϊν χυμϊν ςε πλαςτικι ι χάρτινθ
ςυςκευαςία.
Ε. Ξατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι υγειονομικζσ διατάξεισ περί κανόνων υγιεινισ
ςχολικϊν κυλικείων, καντινϊν & χϊρων εςτίαςθσ εντόσ των ςχολείων και
κακοριςμόσ των προϊόντων που διατίκενται από αυτά εντόσ δθμοςίων και
ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όπωσ
κάκε φορά ιςχφουν.
Σι παραβάτεσ τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€).
Β. Για υπζρβαςθ τιμισ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ.
Γ. Για ζλλειψθ είδουσ, χίλια πεντακόςια ευρϊ (€1.500) ανά είδοσ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13 - ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ωρθρο 138 Τποχρεώςεισ των Ελεγκτικών Τπηρεςιών του ϊρθρου 17 του
ν. 4177/2013, όπωσ ιςχύει
1.
2.

Σι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυγκροτοφν κλιμάκια ελζγχου αποτελοφμενα
τουλάχιςτον από δφο υπαλλιλουσ.
Ψα κλιμάκια ελζγχου είναι εφοδιαςμζνα με τα ακόλουκα ζντυπα:
Α. «ΕΡΨΣΟΘ ΕΟΕΓέΣΩ»
Β. «ΕΞΚΕΧΘ ΕΟΕΓέΣΩ»
Γ. «ΕΞΚΕΧΘ ΔΕΧΠΕΩΧΘΧ»
Δ. «ΕΞΚΕΧΘ ΑΥΣΔΕΧΠΕΩΧΘΧ»
Ε. «ΕΞΚΕΧΘ ΕΟΕΓέΣΩ (ΨΑΛΠΕΨΦΑ)»
τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ και περιλαμβάνονται
ςτο Υαράρτθμα IV.3. Ψα παραπάνω ζντυπα ζχουν ςυνεχόμενθ αρίκμθςθ με
ευκφνθ τθσ αρμόδιασ ελεγκτικισ υπθρεςίασ .

Ωρθρο 139
1.

2.

3.

4.

Τποχρεώςεισ ελεγκτών – ελεγχομϋνων

Σι εντεταλμζνοι υπάλλθλοι υποχρεοφνται να επιδεικνφουν ςτον ελεγχόμενο τθν
«ΕΡΨΣΟΘ ΕΟΕΓέΣΩ», θ οποία φζρει ιδίωσ τθ ςφραγίδα τθσ Ωπθρεςίασ, τον
αρικμό πρωτοκόλλου με θμερομθνία ζκδοςθσ, τα ονοματεπϊνυμα των ελεγκτϊν
και τθν υπογραφι του προϊςταμζνου τθσ Ωπθρεςίασ.
Χε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ ςυντάςςουν και ςυμπλθρϊνουν εισ
διπλοφν κατά περίπτωςθ τα πεδία των εντφπων τθσ παρ. 2(Β, Γ, Δ) του άρκρου
138.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, το κατά περίπτωςθ ζντυπο τθσ ανωτζρω παρ.
2 (Β, Γ, Δ), υπογράφεται από τουσ υπαλλιλουσ ελεγκτζσ και τον ελεγχόμενο ι τον
υπεφκυνο τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ.
Χε κάκε περίπτωςθ ο ελεγχόμενοσ ι ο υπεφκυνοσ τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ
δικαιοφται να κατακζςει τισ απόψεισ του ςτο προβλεπόμενο κατά περίπτωςθ
πεδίο με τίτλο «ΑΥΣήΕΛΧ ΕΟΕΓέΣΠΕΡΣΩ».
Χε περίπτωςθ άρνθςθσ υπογραφισ, οι υπάλλθλοι ελεγκτζσ ςυμπλθρϊνουν το
πεδίο με τθν ζνδειξθ «ΑΦΡΘΧΘ ΩΥΣΓΦΑάΘΧ», υπογράφουν για τθν επιβεβαίωςθ
τθσ άρνθςθσ και ςθμειϊνουν τυχόν προφορικζσ απόψεισ του ελεγχομζνου ι του
υπευκφνου τθσ επιχείρθςθσ. Εφόςον ο ελεγχόμενοσ αρνείται να δϊςει
εξθγιςεισ, τοφτο ςθμειϊνεται ςτο πεδίο «ΑΥΣήΕΛΧ ΕΟΕΓέΣΠΕΡΣΩ».
Ψο κατά περίπτωςθ ζντυπο κατά τον ζλεγχο, ςυντάςςεται με ευδιάκριτουσ και
ευανάγνωςτουσ χαρακτιρεσ από τουσ εντεταλμζνουσ υπαλλιλουσ, κατά τρόπον
ϊςτε, όλα τα πεδία να είναι ορκά ςυμπλθρωμζνα και να τεκμθριϊνεται θ
παράβαςθ.
Ακυρϊςεισ – διαγραφζσ – διορκϊςεισ και ςυμπλθρϊςεισ δεν επιτρζπονται.
Ψο κατά περίπτωςθ ζντυπο ςυντάςςεται ςε δφο αντίτυπα εκ των οποίων το/τα
πρωτότυπο με ευκφνθ των υπαλλιλων ελεγκτϊν πρωτοκολλείται ςτθν Ωπθρεςία
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5.

6.

τουσ το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα του ελζγχου, το δε άλλο
παραδίδεται αμελλθτί ςτον ελεγχόμενο με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου.
Ξατά τθ διενζργεια του ελζγχου ωσ ανωτζρω ι γενικότερθσ διαδικαςίασ ελζγχου
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ ο ελεγχόμενοσ οφείλει να ςυνεργάηεται και
μθν παρεμποδίηει ι παρακωλφει τον
ζλεγχο. Επίςθσ ο ελεγχόμενοσ
υποχρεοφται:
Α. Ρα παραδϊςει κάκε απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ διεξαγωγι και ολοκλιρωςθ
του ελζγχου, όπωσ παραςτατικά αγοραπωλθςίασ, πιςτοποιθτικά ι άλλα
ζγγραφα.
Β. Ρα μθν παραποιεί ι να αποκρφπτει ι να παρακζτει ψευδι ςτοιχεία.
Γ. Ρα μθν προβαίνει ςε βίαιεσ ενζργειεσ εναντίον των ελεγκτϊν.
Χτουσ παραβάτεσ τθσ παρ. 5 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι:
Α. Για παρεμπόδιςθ – παρακϊλυςθ ελζγχου, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά
παράβαςθ.
Β. Για υποβολι παραποιθμζνων ι ψευδϊν ςτοιχείων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(3.000€) ανά παράβαςθ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14 - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΔΜΔΤΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Ωρθρο 140

Διαδικαςύα δϋςμευςησ τροφύμων

Τπου ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ προβλζπεται διαδικαςία δζςμευςθσ τροφίμων
ακολουκείται θ ςχετικι διαδικαςία του ν.4235/2014 (άΕΞ 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).
Ωρθρο 141
1.
2.

3.

Διαδικαςύα δϋςμευςησ προώόντων μη τροφύμων.

Τπου ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ προβλζπεται δζςμευςθ προϊόντων πλθν
τροφίμων εφαρμόηεται θ ακόλουκθ διαδικαςία:
Σι ελεγκτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ δζςμευςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτιματοσ IV. Πε τθν ζκκεςθ αυτι ορίηεται μεςεγγυοφχοσ, ο οποίοσ είναι ο
υπεφκυνοσ φφλαξθσ των δεςμευκζντων προϊόντων, και μπορεί να είναι ο
ελεγχόμενοσ ι τρίτοσ.
Σι 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. Σ
ελεγχόμενοσ μεριμνά για τθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων για:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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.
Ψα 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.
Χε 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. Χτθν 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.
Χε 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.
Πετά τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ο ελεγχόμενοσ αιτείται
αποδζςμευςθ των προϊόντων ςτθν αρμόδια υπθρεςία, θ οποία διενεργεί
επανζλεγχο.
Εάν, μετά τον επανζλεγχο, επιβεβαιωκεί θ ςυμμόρφωςθ, ςυντάςςεται από τουσ
ελεγκτζσ ςχετικι «Ζκκεςθ Αποδζςμευςθσ» ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτιματοσ IV. Ξατόπιν αυτοφ τα προϊόντα κακίςτανται ελεφκερα προσ
διάκεςθ, πϊλθςθ ι χριςθ.
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.
Ψα 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.
Χε 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
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12.
13.

14.

15.

ι διανομζα ι καταςτρζφονται ι και μόνον όταν πρόκειται για αςφαλι προϊόντα,
διατίκενται για κοινωφελείσ ςκοποφσ.
Τλεσ οι δαπάνεσ για τθ διατιρθςθ, μετακίνθςθ, αποκικευςθ, απόςυρςθ ι
καταςτροφι των δεςμευκζντων προϊόντων βαρφνουν τον ελεγχόμενο.
Ειδικά για τισ νόμιμεσ επαναπλθροφμενεσ φιάλεσ υγραερίου που ζχουν
παρανόμωσ πλθρωκεί, αυτζσ επιςτρζφονται τελικϊσ ςτον κφριό τουσ. Θ
αςφαλισ μεταφορά, θ καταςτροφι του περιεχομζνου και το ςφνολο των
ςχετικϊν δαπανϊν βαρφνουν τον κφριο.
άιάλεσ 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.
Ψα παραπάνω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ προϊόντων, για τα οποία ιςχφουν
ειδικότερεσ διατάξεισ περί δζςμευςθσ/απόςυρςθσ.

Ωρθρο 142
1.

2.

3.
4.

Ξατά 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.
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.
Ξατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί προςφυγι ενϊπιον των διοικθτικοφ
πρωτοδικείου τθσ ζδρασ του προϊςταμζνου που εξζδωςε τθν απόφαςθ.
Ψα παραπάνω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ προϊόντων, για τα οποία ιςχφουν
ειδικότερεσ διατάξεισ περί δζςμευςθσ/απόςυρςθσ.

Ωρθρο 143
1.

2.

Προςφυγό

Ελληνικό όμα Προώόντων και Τπηρεςιών

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του Χιματοσ Ελλθνικϊν Υροϊόντων και Ωπθρεςιϊν –
«Ελλθνικό Χιμα», όπωσ αυτό ορίηεται ςτα άρκρα 184 επ. του ν.4072/2012 (άΕΞ
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 Χιματοσ» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ωσ
άνω νόμου όπωσ ιςχφει.
Σι επιχειριςεισ ςε όλα τα ςτάδια εμπορίασ και διακίνθςθσ που είναι υπεφκυνεσ
για τθ χριςθ του Ελλθνικοφ Χιματοσ ωσ ανωτζρω, πρζπει να κατζχουν ςφμφωνα
με τον ωσ άνω νόμο, βεβαίωςθ καταχϊριςθσ ςτο Θλεκτρονικό Πθτρϊο
Ελλθνικϊν Υροϊόντων – Ωπθρεςιϊν, θ οποία πιςτοποιεί το δικαίωμα χριςθσ του
Χιματοσ για ςυγκεκριμζνο προϊόν ι υπθρεςία.
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3.

Χτουσ 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,

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15 - ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ωρθρο 144

Σελικϋσ και μεταβατικϋσ διατϊξεισ

1.

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργείται θ Απόφαςθ Α2-718/2014 (άΕΞ
2090/Β/2014).
2. Ξάκε γενικι και ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ι
ρυκμίηει τα ίδια κζματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται.
Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει είκοςι θμζρεσ μετά τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Ξυβερνιςεωσ.
Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβζρνθςθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
1. ΟΚΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΩΝ ΤΩΝ ΥΡΟΔΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥ ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΕΡΚΣΗΜΑΚΝΟΝΤΑΚ
ΚΑΚ ΑΝΤΚΣΤΟΚΧΑ ΕΚΚΟΝΟΓΑΜΜΑΤΑ Θ ΓΑΡΤΕΣ ΕΝΔΕΚΞΕΚΣ
Εικονόγραμμα
Γραπτι ζνδειξθ
α) Επάνω μζροσ
Είναι θ εξωτερικι πλευρά του δομικοφ
ΕΥΑΡί ΠΕΦΣΧ
ςτοιχείου το οποίο ςτερεϊνεται ςτο
εξωτερικό πζλμα.
β) άόδρεσ
Είναι θ εςωτερικι επζνδυςθ του
επάνω μζρουσ και τθσ εςωτερικισ
ςόλασ θ οποία αποτελεί το εςωτερικό
μζροσ του υποδιματοσ.
γ) Χόλα
Είναι το κάτω τμιμα του υποδιματοσ
το οποίο υπόκειται ςε εκ τριβισ
φκορά και το οποίο ςτερεϊνεται ςτο
επάνω μζροσ του υποδιματοσ.

άΣΔΦΕΧ

ΧΣΟΑ

2. ΟΚΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΑΝΤΚΣΤΟΚΧΑ ΕΚΚΟΝΟΓΑΜΜΑΤΑ Θ ΓΑΡΤΕΣ ΕΝΔΕΚΞΕΚΣ
Ψα εικονογράμματα των υλικϊν πρζπει να υπάρχουν ςτθν ετικζτα δίπλα ςτα
εικονογράμματα που αφοροφν τα τρία μζρθ του υποδιματοσ που αναφζρονται το
άρκρο 82 και ςτο μζροσ 1 του παρόντοσ παραρτιματοσ.
Εικονόγραμμα
Γραπτι ζνδειξθ
α) Δζρμα:
Γενικόσ όροσ για τα δζρματα και τισ δορζσ
ηϊων που ζχουν διατθριςει ςχετικά
ανζπαφθ τθν αρχικι ινϊδθ δομι τουσ και
ζχουν δεψαςκεί για να καταςτοφν
άςθπτα. Σι τρίχεσ ι το μαλλί μπορεί να
ζχουν ι να μθν ζχουν απομακρυνκεί. Ψο
ζτοιμο δζρμα μπορεί να προζρχεται από
δζρμα ι δορά που ζχει ςχιςκεί ςε
ΔΕΦΠΑ
ςτρϊματα ι τεμαχιςτεί είτε πριν είτε
μετά τθ δζψθ. Αν όμωσ μία δεψαςμζνθ
δορά ι δζρμα ζχει αποςυντεκεί μθχανικά
ι/και χθμικά ςε ινϊδθ ςωματίδια, μικρά
τεμάχια ι ςκόνθ και ςτθ ςυνζχεια
αναςυςτακεί με ι χωρίσ τθ βοικεια
ςυνδετικοφ μζςου, ϊςτε να λάβει τθ
μορφι φφλλων ι άλλο ςχιμα, τα εν λόγω
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φφλλα ι ςχιματα δεν επιτρζπεται να
ονομάηονται «δζρμα». Αν το δζρμα φζρει
επιφανειακι επίςτρωςθ, ανεξάρτθτα από
τον τρόπο επικάλυψθσ ι επικόλλθςθσ, το
πάχοσ τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα
0,15 mm. Σ παρϊν οριςμόσ καλφπτει όλα
τα δζρματα με τθν επιφφλαξθ άλλων
νομικϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν
π.χ. από τθ ςφμβαςθ τθσ Συάςιγκτον.
Θ ζνδειξθ «δζρμα μθ αποψιλωμζνο»
περιλαμβάνεται
μεταξφ
των
προαιρετικϊν
ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν υπό μορφι κειμζνου, όταν
πρόκειται για δζρμα που διατθρεί τον
υποδόριο ιςτό, ωσ ζχει μετά τθν
αφαίρεςθ τθσ επιδερμίδασ και χωρίσ να
ζχει αφαιρεκεί καμία μεμβράνθ με
λείανςθ, αποψίλωςθ ι ςχίςιμο.
β) Επικαλυμμζνο δζρμα
Υροϊόν ςτο οποίο θ επιφανειακι
επίςτρωςθ ι επικόλλθςθ του δζρματοσ
είναι παχφτερθ των 0,15 mm χωρίσ
ωςτόςο να υπερβαίνει το ζνα τρίτο του
ςυνολικοφ πάχουσ του προϊόντοσ.
γ) άυςικά και ςυνκετικά υφάςματα,
υφαςμζνα ι μθ
ίσ «υφάςματα» νοοφνται όλα τα
προϊόντα που εμπίπτουν ςτθν οδθγία
71/307/ΕΣΞ, λαμβανομζνων υπόψθ και
όλων των τροποποιιςεϊν τθσ. (ΩΑ
εναρμόνιςθσ ά1-6125/85 (Β’110).
δ) Άλλα υλικά

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ
ΔΕΦΠΑ

ΥΦΑΣΜΑ

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
ΡΑΑΔΕΚΓΜΑΤΑ ΥΡΟΔΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥ ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΚ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΟ 82
Ψα «υποδιματα» μποροφν να ποικίλουν από ςανδάλια, των οποίων το επάνω μζροσ
αποτελείται απλϊσ από προςαρμοηόμενα κορδόνια ι κορδζλεσ, ζωσ μπότεσ μζχρι το
μθρό, των οποίων το επάνω μζροσ καλφπτει τθν κνιμθ και το μθρό. Πεταξφ των
προϊόντων αυτϊν επομζνωσ περιλαμβάνονται ιδίωσ:
α. Ψα ίςια υποδιματα ι τα υποδιματα με τακοφνια για ςυνικθ χριςθ μζςα ι ζξω
από το ςπίτι,
β. Ψα μποτίνια, οι μπότεσ που καλφπτουν τθ μιςι ι όλθ τθν κνιμθ και οι μπότεσ
μζχρι το μθρό,
γ. Ψα ςανδάλια διαφόρων ειδϊν, τα «espadrilles» (υποδιματα με πάνινο το επάνω
μζροσ και ςόλα από πλεγμζνα φυτικά υλικά): τα υποδιματα αντιςφαιρίςεωσ, τα
υποδιματα για τρζξιμο και άλλα ςπορ, τα ςανδάλια μπάνιου και άλλα υποδιματα
ψυχαγωγίασ,
δ. Ψα ειδικά ακλθτικά υποδιματα που ζχουν, ι υπάρχει πρόβλεψθ για προςαρμογι
καρφιϊν, γάντηων, λουριϊν, ράβδων ι παρομοίων διατάξεων κακϊσ και τα
υποδιματα παγοδρομίασ, χιονοδρομίασ, πάλθσ, πυγμαχίασ και ποδθλαςίασ.
Υεριλαμβάνονται επίςθσ τα υποδιματα που φζρουν ςτερεωμζνα πατίνια (πάγου
ι με τροχοφσ),
ε. Ψα υποδιματα χοροφ,
ςτ.Ψα υποδιματα που παράγονται από ζνα ενιαίο τεμάχιο, ιδίωσ με χφτευςθ
καουτςοφκ ι πλαςτικισ φλθσ, με εξαίρεςθ τα είδθ από ελαφρά υλικά μιασ
χριςεωσ (χαρτί, πλαςτικζσ ταινίεσ κ.λπ. χωρίσ πρόςκετθ ςόλα),
η. Είδθ υπόδθςθσ που φοριοφνται πάνω από άλλα υποδιματα και τα οποία ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, δεν ζχουν τακοφνι,
θ. Ψα υποδιματα μιασ χριςεωσ με πρόςκετεσ ςόλεσ, τα οποία εν γζνει είναι
ςχεδιαςμζνα για να χρθςιμοποιοφνται μόνον μία φορά,
κ. Ψα ορκοπεδικά υποδιματα.
Για λόγουσ ομοιογζνειασ και ςαφινειασ και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων ςτισ
οποίεσ γίνεται αναφορά κατά τθν περιγραφι των προϊόντων που καλφπτονται από το
παρόν άρκρο, τα προϊόντα που ανικουν ςτο κεφάλαιο 64 τθσ ςυνδυαςμζνθσ
ονοματολογίασ («ΧΣ») μποροφν γενικά να κεωροφνται ωσ εμπίπτοντα ςτο πεδίο
εφαρμογισ του άρκρου 82.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ ΑΝΑΤΩΜΕΝΗΣ ΡΚΝΑΚΚΔΑΣ
ΣΤΑ ΣΗΜΕΚΑ ΛΚΑΝΚΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ ΥΡΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΘ ΩΥΣΔΘΠΑΨίΡ
ΜΕΗ ΥΡΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΥΛΚΚΑ
ΔΕΦΠΑ

ΕΥΑΡί ΠΕΦΣΧ

άΣΔΦΕΧ

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ
ΔΕΦΠΑ

ΧΣΟΑ

ΩάΑΧΠΑ

ΑΟΟΑ ΩΟΛΞΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV

(Χτοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)

Θμερομθνία: ……………….
Αρικμ.Υρωτ. ............

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ρροσ τουσ υπαλλιλουσ ελεγκτζσ:
1.

........................................................................... (επικεφαλισ)

2.

...........................................................................

3.

...........................................................................

4.

...........................................................................

Αντικείμενο ελζγχου:
Θ εφαρμογι διατάξεων του ν. 4177/2013 «Ξανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ
διατάξεισ» (Α’ 173) και τθσ Ω.Α. ……………………………. «Ξωδικοποίθςθ Ξανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Υροϊόντων και Υαροχισ
Ωπθρεςιϊν (ΔΛ.Ε.Υ.Υ.Ω.)».
Ρεριοχι ι ςθμείο/α ελζγχου:

Ημ/νία διεξαγωγισ ελζγχου:

Η παροφςα εντολι επιδεικνφεται ςτον ελεγχόμενο κατά τθν ζναρξθ του ελζγχου.

Σ Υροϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ

(Χφραγίδα τθσ Ωπθρεςίασ)
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(Σνομ/νο-Yπογραφι)

(Χτοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)

Αρικμόσ: ......

ΕΚΙΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χιμερα, θμζρα ................, ......./……./…….. (θμζρα/μινασ/ζτοσ), και περί ϊρα ……........,
ςτο ςθμείο
......................................................................................... (οδόσ, αρικμόσ, περιοχι) οι κάτωκι υπάλλθλοι-ελεγκτζσ:
1. ................................................... (επικεφαλισ)
2. ................................................... 3. .......................................................
ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικμ. ............................................. Εντολισ, διενεργιςαμε ζλεγχο για τθν εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων
ςτον:
Στοιχεία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου:
Σφραγίδα επιχείρθςθσ
Επϊνυμο/ Τνομα/ Τν. πατζρα ι Επωνυμία:

Σδόσ:
ΨΞ:
Υεριφ. Ενότθτα:
ΑάΠ:
Δ.Σ.Ω.:
Α.Δ.Ψ.:
ΕΞΔΣΩΧΑ ΑΦέΘ:
ΨΘΟΕά:
Διατάξεισ που παραβιάηονται:
α/α

Άρκρο

Ραράγρ.

Αρικμόσ:
Υόλθ:

ν. 4177/13

Καν. ΔΚ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.

α/α

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Άρκρο

Ραράγρ.

Συνοπτικι περιγραφι παράβαςθσ/παραβάςεων:

Απόψεισ ελεγχόμενου:

Σ ζλεγχοσ ζγινε παρουςία του: ………………………………………..………………………… (Σνομ/νο - ιδιότθτα)
Ο ελεγχόμενοσ:
Οι ελεγκτζσ:
(παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ)
1. ................................
2. ................................
3. ................................
(Σνομ/νο-Yπογραφι)
(Σνομ/να-Yπογραφζσ)
Άρνθςθ υπογραφισ
Θ παροφςα κυροκολλικθκε
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ν. 4177/13

Καν. ΔΚ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.

(Χτοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)

Αρικμ. ......

ΕΚΙΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χιμερα,

θμζρα

..........,

..../…./…..

(θμζρα/μινασ/ζτοσ),

και

περί

ϊρα

..........,

ςτο

ςθμείο

......................................................................................... (οδόσ, αρικμόσ, περιοχι) οι κάτωκι υπάλλθλοι-ελεγκτζσ:
1.

................................................... (επικεφαλισ)

2.

................................................... 3.

....................................................

ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικμ. ............... Εντολισ, διενεργιςαμε ζλεγχο ςτο αρικμ. ………… Ε.Δ.έ. όχθμα - ταξί με
ςτοιχεία:
Στοιχεία Ταξί:

Στοιχεία Οδθγοφ:

Άδεια Κυκλοφορίασ Ε.Δ.Χ. οχιματοσ

Ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. οχιματοσ

Επϊνυμο/ Τνομα/ Τν. πατζρα ι Επωνυμία:

Επϊνυμο:
Τνομα:

Εκδοφςα αρχι:

Εκδοφςα αρχι:

Θμ/νία ζκδοςθσ:

Θμ/νία ζκδοςθσ:

ΑάΠ:

Δ.Σ.Ω.:

ΑάΠ:

Τν. πατζρα:

Δ.Σ.Ω.:

Α.Δ.Ψ.:

Α.Δ.Ψ.:

Δ/νςθ:

Δ/νςθ.:

Ψθλζφ:

Ψθλζφ:

Αρικμόσ αδείασ:

Αρικμόσ αδείασ:

Συνοπτικι περιγραφι παράβαςθσ:

Απόψεισ ελεγχόμενου:

Ο ελεγχόμενοσ:

Οι ελεγκτζσ:

(παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ)
1. ................................
2. ................................
3. ................................
(Σνομ/να-Yπογραφζσ)

(Σνομ/νο-Yπογραφι)

Άρνθςθ υπογραφισ
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(Χτοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)

Αρικμόσ: ......
ΕΚΙΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Χιμερα, θμζρα ................, ......./……./…….. (θμζρα/μινασ/ζτοσ), και περί ϊρα ……........,
ςτο
......................................................................................... (οδόσ, αρικμόσ, περιοχι) οι κάτωκι υπάλλθλοι-ελεγκτζσ:
1. ................................................... (επικεφαλισ)
2. ................................................... 3. .......................................................
ταυτόχρονα με τθν υπ’ αρικμ. ………… Θμ/νία: ……………………. Ζκκεςθ Ελζγχου, διενεργιςαμε δζςμευςθ:
Στοιχεία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου:
Σφραγίδα επιχείρθςθσ
Επϊνυμο/ Τνομα/ Τν. πατζρα ι Επωνυμία:

Σδόσ:
ΨΞ:
Υεριφ. Ενότθτα:
ΑάΠ:
Δ.Σ.Ω.:
Α.Δ.Ψ.:
ΕΞΔΣΩΧΑ ΑΦέΘ:
ΨΘΟΕά:

Αρικμόσ:
Υόλθ:

Κατάλογοσ και ςτοιχεία των αντικειμζνων που Δεςμεφκθκαν:

Απόψεισ ελεγχόμενου:

Για τα δεςμευκζντα αντικείμενα μεςεγγυοφχοσ ορίηεται ο/θ:………………………………………. (Σνομ/νο – ιδιότθτα).
Ψα δεςμευκζντα αντικείμενα:……………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….(περιγραφι πράξθσ)
Ο ελεγχόμενοσ:
(παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ)

Οι ελεγκτζσ:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
(Σνομ/να-Yπογραφζσ)

(Σνομ/νο-Yπογραφι)
Άρνθςθ υπογραφισ
Θ παροφςα κυροκολλικθκε
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ςθμείο

(Χτοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)

Αρικμόσ: ......

ΕΚΙΕΣΗ ΑΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ήμερα, ημέρα ................, ......./……./…….. (ημέρα/μήνας/έηος), και περί ώρα ……........, ζηο ζημείο
......................................................................................... (οδός, αριθμός, περιοτή) οι κάηωθι
σπάλληλοι-ελεγκηές:
5. ................................................... (επικεθαλής)
6. ................................................... 3. .......................................................
ε ζσνέτεια ηης σπ’ αριθμ. ………… ημ/νία: ……………………. Ενηολής Ελέγτοσ, ηης σπ’ αριθμ. ………… ημ/νία:
……………………. Έκθεζης Δέζμεσζης και ηης σπ’ αριθμ. ………… ημ/νία: ……………………., Αίηηζης
Αποδέζμεσζης, διενεργήζαμε αποδέζμεσζη:
Σηοιτεία θσζικού ή νομικού προζώποσ:
Σθραγίδα επιτείρηζης
Επώνσμο/ Όνομα/ Όν. παηέρα ή Επωνσμία:

Οδός:
Αριθμός:
ΣΚ:
Πόλη:
Περιθ. Ενόηηηα:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Τ.:
Α.Δ.Σ.:
ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΥΗ:
ΣΗΛΕΦ:
Καηάλογος και ζηοιτεία ηων ανηικειμένων ποσ αποδεζμεύθηκαν:

Απόψεισ ελεγχόμενου:

Για τα αποδεςμευκζντα αντικείμενα είναι ελεφκερα προσ διάκεςθ, πϊλθςθ ι χριςθ.
Υαρατθριςεισ:……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Ο ελεγχόμενοσ:
(παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ)

Οι ελεγκτζσ:

(Σνομ/νο-Yπογραφι)

4.

................................

5.

................................

6.

................................

(Σνομ/να-Yπογραφζσ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
ΤΑΞΚΝΟΜΗΣΗ ΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΚ ΡΗΓΗΣ ΚΑΥΣΚΜΩΝ ΣΤΕΕΗΣ ΒΚΟΜΑΖΑΣ
(ΒΑΣΕΚ ΡΟΤΥΡΟΥ ΕΛΟΤ EN 14961)
1. υλϊδθσ
βιομάηα

α

1.1 Δάςθ, φυτείεσ
και άλλο
πρωτογενζσ
ξφλο

1.1.1 Σλόκλθρα
δζντρα χωρίσ
ρίηεσ

1.1.1.1 Υλατφφυλλα
1.1.1.2 Ξωνοφόρα
1.1.1.3 άυτείεσ δαςικϊν ειδϊν μικροφ περίτροπου χρόνου
1.1.1.4 Κάμνοι
1.1.1.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
1.1.2 Σλόκλθρα
1.1.2.1 Υλατφφυλλα
δζντρα με ρίηεσ 1.1.2.2 Ξωνοφόρα
1.1.3.3 άυτείεσ δαςικϊν ειδϊν μικροφ περίτροπου χρόνου
1.1.2.4 Κάμνοι
1.1.2.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
1.1.3 Χτρογγφλθ
1.1.3.1 Υλατφφυλλα
ξυλεία
1.1.3.2 Ξωνοφόρα
(κορμόξυλα)
1.1.3.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
1.1.4 Ωπολείμματα
1.1.4.1 έλωρά /Υράςινα, Υλατφφυλλα (ςυμπεριλαμβανομζνων
υλοτομίασ
των φφλλων)
1.1.4.2 έλωρά /Υράςινα, Ξωνοφόρα (ςυμπεριλαμβανομζνων των
βελόνων)
1.1.4.3 Αποκθκευμζνα, Υλατφφυλλα
1.1.4.4 Αποκθκευμζνα, Ξωνοφόρα
1.1.4.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
1.1.5 Υρζμνα / ρίηεσ
1.1.5.1 Υλατφφυλλα
1.1.5.2 Ξωνοφόρα
1.1.5.3 άυτείεσ δαςικϊν ειδϊν μικροφ περίτροπου χρόνου
1.1.5.4 Κάμνοι
1.1.5.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι
εκ παραδρομισ)
α
1.1.6 άλοιόσ (από δαςικζσ εργαςίεσ)
1.1.7 φλο από κιπουσ, πάρκα, ςυντιρθςθ πεηοδρομίων, αμπελϊνεσ και οπωρϊνεσ
διαχωριςμζνο από άλλα υλικά
1.1.8 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
1.2 Υαραπροϊόντα
1.2.1 Πθ χθμικϊσ
1.2.1.1 έωρίσ φλοιό, Υλατφφυλλα
και υπολείμματα
επεξεργαςμζνα 1.2.1.2 έωρίσ φλοιό, Ξωνοφόρα
από τθ
υπολείμματα
1.2.1.3 Πε φλοιό, Υλατφφυλλα
βιομθχανία
ξφλου
1.2.1.4 Πε φλοιό, Ξωνοφόρα
α
επεξεργαςίασ
1.2.1.5 άλοιόσ (από βιομθχανικι επεξεργαςία)
ξφλου
1.2.2 έθμικϊσ
1.2.2.1 έωρίσ φλοιό
επεξεργαςμζνα 1.2.2.2 Πε φλοιό
α
υπολείμματα
1.2.2.3 άλοιόσ (από βιομθχανικι επεξεργαςία)
ξφλου, ίνεσ και
1.2.2.4 Μνεσ και ςυςτατικά ξφλου
ςυςτατικά
ξφλου
1.2.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
1.3 έρθςιμοποιθμζνθ 1.3.1 Πθ χθμικϊσ
1.3.1.1 έωρίσ φλοιό
ξυλεία
επεξεργαςμζνθ 1.3.1.2 Πε φλοιό
α
ξυλεία
1.3.1.3 άλοιόσ
1.3.2 έθμικϊσ
1.3.2.1 έωρίσ φλοιό
επεξεργαςμζνθ 1.3.2.2 Πε φλοιό
α
ξυλεία
1.3.2.3 άλοιόσ
1.3.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
1.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)

Ψα απόβλθτα φελλοφ περιλαμβάνονται ςτισ υποομάδεσ του φλοιοφ.
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2. Βιομάηα
προερχόμενθ
από ποϊδθ
φυτά

β

2.1 Βιομάηα από
γεωργία και
κθπουρικι

2.1.1 Ξαλλιζργειεσ
δθμθτριακϊν

2.1.1.1 Σλόκλθρο φυτό
2.1.1.2 Ψμιματα άχυρου
2.1.1.3 Χπόροι ι κόκκοι
2.1.1.4 Ξελφφθ ι φλοιοί
2.1.1.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.1.2 έόρτα /
2.1.2.1 Σλόκλθρο φυτό
Γραςίδια
2.1.2.2 Ψμιματα άχυρου
2.1.2.3 Χπόροι
2.1.2.4 Ξελφφθ
2.1.2.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.1.3 Ξαλλιζργειεσ
2.1.3.1 Σλόκλθρο φυτό
φυτϊν με
2.1.3.2 Ξοτςάνια και φφλλα
ελαιοφχουσ
2.1.3.3 Χπόροι
ςπόρουσ
2.1.3.4 Ξελφφθ ι φλοιοί
2.1.3.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.1.4 Ξαλλιζργειεσ
2.1.4.1 Σλόκλθρο φυτό
φυτϊν με
2.1.4.2 Ξοτςάνια και φφλλα
βρϊςιμεσ ρίηεσ
2.1.4.3 Φίηα
2.1.4.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.1.5 Ξαλλιζργειεσ
2.1.5.1 Σλόκλθρο φυτό
οςπρίων
2.1.5.2 Ξοτςάνια και φφλλα
2.1.5.3 άροφτα
2.1.5.4 άλοιοί
2.1.5.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.1.6 Άνκθ
2.1.6.1 Σλόκλθρο φυτό
2.1.6.2 Ξοτςάνια και φφλλα
2.1.6.3 Χπόροι
2.1.6.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.1.7 Υοϊδθσ βιομάηα από κιπουσ, πάρκα, ςυντιρθςθ πεηοδρομίων, αμπελϊνεσ και
οπωρϊνεσ
2.1.8 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
2.2 Υαραπροϊόντα
2.2.1 Πθ χθμικϊσ
2.2.1.1 Ξαλλιζργειεσ δθμθτριακϊν και χόρτων
και
επεξεργαςμζνα 2.2.1.2 Ξαλλιζργειεσ φυτϊν με ελαιοφχουσ ςπόρουσ
υπολείμματα
ποϊδθ
2.2.1.3 Ξαλλιζργειεσ φυτϊν με βρϊςιμεσ ρίηεσ
από
υπολείμματα
2.2.1.4 Ξαλλιζργειεσ οςπρίων
βιομθχανικι
2.2.1.5 Άνκθ
επεξεργαςία
2.2.1.6 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
ποωδϊν
παραδρομισ)
β
φυτϊν
2.2.2 έθμικϊσ
2.2.2.1 Ξαλλιζργειεσ δθμθτριακϊν και χόρτων
επεξεργαςμζνα 2.2.2.2 Ξαλλιζργειεσ φυτϊν με ελαιοφχουσ ςπόρουσ
ποϊδθ
2.2.2.3 Ξαλλιζργειεσ φυτϊν με βρϊςιμεσ ρίηεσ
υπολείμματα
2.2.2.4 Ξαλλιζργειεσ οςπρίων
2.2.2.5 Άνκθ
2.2.2.6 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
2.2.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
2.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)

Χτθν υποομάδα 2.2 ςυμπεριλαμβάνονται και υπολείμματα και παραπροϊόντα τθσ βιομθχανίασ επεξεργαςίασ τροφίμων.
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3.Βιομάηα
προερχόμενθ
από φροφτα

4. Πίγματα και
ςυνκζςεισ
(ςχθματιηόμε
να εκ
προκζςεωσ ι
εκ
παραδρομισ)
γ

3.1 άοφτα από
οπωρϊνεσ και
κθπουρικι

3.1.1 άροφτα με
ρϊγεσ

3.1.1.1 Σλόκλθρα μοφρα
3.1.1.2 Χάρκα
3.1.1.3 Χπόροι
3.1.1.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι
εκ παραδρομισ)
3.1.2 άροφτα με
3.1.2.1 Σλόκλθρα φροφτα
πυρινα/
3.1.2.2 Χάρκα
κουκοφτςι
3.1.2.3 Υυρινασ/Ξουκοφτςι
3.1.2.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι
εκ παραδρομισ)
3.1.3 θροί καρποί
3.1.3.1 Σλόκλθροι καρποί
και βάλανοι
3.1.3.2 Ξελφφθ
(βελανίδια)
3.1.3.3 Υυρινεσ
3.1.3.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
3.1.4 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
3.2 Υαραπροϊόντα 3.2.1 Πθ χθμικϊσ
3.2.1.1 άροφτα με ρϊγεσ
και
επεξεργαςμζνα 3.2.1.2 άροφτα με πυρινα/κουκοφτςι
υπολείμματα
υπολείμματα
3.2.1.3 θροί καρποί και βάλανοι (βελανίδια)
από τθ
φροφτων
3.2.1.4 Ακατζργαςτοσ ελαιοπυρινασ
βιομθχανία
3.2.1.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι
επεξεργαςίασ
εκ παραδρομισ)
γ
φροφτων
3.2.2 έθμικϊσ
3.2.2.1 άροφτα με ρϊγεσ
επεξεργαςμζνα 3.2.2.2 άροφτα με πυρινα/κουκοφτςι
υπολείμματα
3.2.2.3 θροί καρποί και βάλανοι (βελανίδια)
φροφτων
3.2.2.4 Εκχυλιςμζνοσ ελαιοπυρινασ (πυρθνόξυλο)
3.2.2.5 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ
παραδρομισ)
3.2.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ(ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
3.3 Πίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
4.1 Πίγματα (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)
4.2 Χυνκζςεισ(ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ)

Χτθν υποομάδα 3.2 ςυμπεριλαμβάνονται και υπολείμματα και παραπροϊόντα από τθν βιομθχανία επεξεργαςίασ τροφίμων.
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