
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
1. ΟΡΚΜΟ ΣΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΕΠΚΗΜΑΚΝΟΝΣΑΚ 

ΚΑΚ ΑΝΣΚΣΟΚΧΑ ΕΚΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Θ ΓΡΑΠΣΕ ΕΝΔΕΚΞΕΚ 

 Εικονόγραμμα Γραπτι ζνδειξθ 

α)  Επάνω μζροσ 
Είναι θ εξωτερικι πλευρά 
του δομικοφ ςτοιχείου το 
οποίο ςτερεϊνεται ςτο 
εξωτερικό πζλμα. 

    
ΕΡΑΝΩ ΜΕΟΣ 

β)  Φόδρεσ 
Είναι θ εςωτερικι επζνδυςθ 
του επάνω μζρουσ και τθσ 
εςωτερικισ ςόλασ θ οποία 
αποτελεί το εςωτερικό 
μζροσ του υποδιματοσ. 

 

   

ΦΟΔΕΣ 

γ)  Σόλα 
Είναι το κάτω τμιμα του 
υποδιματοσ το οποίο 
υπόκειται ςε εκ τριβισ 
φκορά και το οποίο 
ςτερεϊνεται ςτο επάνω 
μζροσ του υποδιματοσ. 

 
 

    
 
 

ΣΟΛΑ 

2. ΟΡΚΜΟ ΣΩΝ ΤΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΑΝΣΚΣΟΚΧΑ ΕΚΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Θ ΓΡΑΠΣΕ 
ΕΝΔΕΚΞΕΚ 

Τα 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. Οι τρίχεσ ι 
το μαλλί μπορεί να ζχουν ι να 
μθν ζχουν απομακρυνκεί. Το 
ζτοιμο δζρμα μπορεί να 
προζρχεται από δζρμα ι δορά 
που ζχει ςχιςκεί ςε ςτρϊματα 
ι τεμαχιςτεί είτε πριν είτε μετά 
τθ δζψθ. Αν όμωσ μία 
δεψαςμζνθ δορά ι δζρμα ζχει 
αποςυντεκεί μθχανικά ι/και 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΜΑ 



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 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. Ο παρϊν οριςμόσ 
καλφπτει όλα τα δζρματα με 
τθν επιφφλαξθ άλλων νομικϊν 
υποχρεϊςεων που απορρζουν 
π.χ. από τθ ςφμβαςθ τθσ 
Ουάςιγκτον. 
Η 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 
Ρροϊόν 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. 

 

ΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ 
ΔΕΜΑ 

γ) Φυςικά και ςυνκετικά 
υφάςματα, υφαςμζνα ι μθ 
Ωσ «υφάςματα» νοοφνται όλα 
τα προϊόντα που εμπίπτουν 
ςτθν οδθγία 71/307/ΕΟΚ, 
λαμβανομζνων υπόψθ και 

 

ΥΦΑΣΜΑ 
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όλων των τροποποιιςεϊν τθσ. 
(ΥΑ εναρμόνιςθσ Φ1-6125/85 
(Β’110). 

δ) Άλλα υλικά 

 

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 

 
 
 
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΠΑΡΑΔΕΚΓΜΑΣΑ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΚ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΙΡΟ 82 

Τα «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. Μεταξφ των 

προϊόντων αυτϊν επομζνωσ περιλαμβάνονται ιδίωσ: 

α. Τα ίςια υποδιματα ι τα υποδιματα με τακοφνια για ςυνικθ χριςθ μζςα ι ζξω 

από το ςπίτι, 

β. Τα μποτίνια, οι μπότεσ που καλφπτουν τθ μιςι ι όλθ τθν κνιμθ και οι μπότεσ 

μζχρι το μθρό, 

γ. Τα 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. Τα 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. 

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ τα υποδιματα που φζρουν ςτερεωμζνα πατίνια (πάγου 

ι με τροχοφσ), 

ε. Τα υποδιματα χοροφ, 

ςτ.Τα 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. Τα υποδιματα μιασ χριςεωσ με πρόςκετεσ ςόλεσ, τα οποία εν γζνει είναι 

ςχεδιαςμζνα για να χρθςιμοποιοφνται μόνον μία φορά, 

κ. Τα 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 («ΣΟ») μποροφν γενικά να κεωροφνται ωσ εμπίπτοντα ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του άρκρου 82. 

 
 
 
 
 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ ΑΝΑΡΣΩΜΕΝΗ ΠΚΝΑΚΚΔΑ 

ΣΑ ΗΜΕΚΑ ΛΚΑΝΚΚΗ ΠΩΛΗΗ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΡΟΔΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΡΗ ΤΠΟΔΗΜΑΣΟ ΤΛΚΚΑ 

 
ΕΡΑΝΩ ΜΕΟΣ 

 

ΔΕΜΑ 

 

ΦΟΔΕΣ 

 

ΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ 
ΔΕΜΑ 

 

ΣΟΛΑ 

 

ΥΦΑΣΜΑ 

 

  ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

 

 

 

 (Στοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)          Ημερομθνία: ………………. 

  Αρικμ.Ρρωτ. ............ 

 

 

ΕΝΣΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 
 

 
Προσ τουσ υπαλλιλουσ ελεγκτζσ:  

 

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

2. ........................................................................... 

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

4. ........................................................................... 

 

Αντικείμενο ελζγχου: 

Η εφαρμογι διατάξεων του ν. 4177/2013 «Κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 173) και τθσ Υ.Α. ……………………………. «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)». 

 

Περιοχι ι ςθμείο/α ελζγχου: 

 
 
 
 
 
Ημ/νία διεξαγωγισ ελζγχου:  
 
 
 

 

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

    

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ 

 
 
 
 

(Σφραγίδα τθσ Υπθρεςίασ)      (Ονομ/νο-Yπογραφι)  
    



                      
 

 (Στοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)           Αρικμόσ: ...... 

 
ΕΚΙΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 
Σιμερα, 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: 

τοιχεία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου: φραγίδα επιχείρθςθσ 

Επϊνυμο/ Πνομα/ Πν. πατζρα ι Επωνυμία: 

 

 

 

 

Οδόσ: Αρικμόσ: 

ΤΚ: Ρόλθ: 

Ρεριφ. Ενότθτα: 

ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 

Α.Δ.Τ.:                     ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΧΗ: 

ΤΗΛΕΦ:                 

Διατάξεισ που παραβιάηονται: 
α/α Άρκρο Παράγρ. ν. 4177/13 Καν. ΔΚ.Ε.Π.Π.Τ. α/α Άρκρο Παράγρ. ν. 4177/13 Καν. ΔΚ.Ε.Π.Π.Τ. 

1     6     

2     7     

3     8     

4     9     

5     10     

υνοπτικι περιγραφι παράβαςθσ/παραβάςεων: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόψεισ ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ζλεγχοσ ζγινε παρουςία του:    ………………………………………..………………………… (Ονομ/νο - ιδιότθτα)   

Ο ελεγχόμενοσ:            Οι ελεγκτζσ: 
    (παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ) 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφι)        (Ονομ/να-Yπογραφζσ) 
 

 Άρνθςθ υπογραφισ 
     Η παροφςα κυροκολλικθκε  

 



 

 

 (Στοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)           Αρικμ. ...... 

 
ΕΚΙΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

Σιμερα, 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.Χ. όχθμα - ταξί με 

ςτοιχεία: 

τοιχεία Σαξί: 

Άδεια Κυκλοφορίασ Ε.Δ.Χ. οχιματοσ 

τοιχεία Οδθγοφ: 

Ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. οχιματοσ 

Επϊνυμο/ Πνομα/ Πν. πατζρα ι Επωνυμία: 

 

Επϊνυμο: 

Πνομα:                    Πν. πατζρα: 

Εκδοφςα αρχι: Εκδοφςα αρχι: 

Ημ/νία ζκδοςθσ: Ημ/νία ζκδοςθσ: 

ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 

Α.Δ.Τ.:                 Α.Δ.Τ.:                 

Δ/νςθ: 

Τθλζφ: 

Δ/νςθ.:  

Τθλζφ: 

Αρικμόσ αδείασ: Αρικμόσ αδείασ: 

υνοπτικι περιγραφι παράβαςθσ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Απόψεισ ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ελεγχόμενοσ:             Οι ελεγκτζσ: 

    (παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ) 
 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφι)        (Ονομ/να-Yπογραφζσ) 
 
 Άρνθςθ υπογραφισ  
 
 
 



 
 

                      

 

 (Στοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)           Αρικμόσ: ...... 

ΕΚΙΕΗ ΔΕΜΕΤΗ 

 
Σιμερα, θμζρα ................, ......./……./…….. (θμζρα/μινασ/ζτοσ), και περί ϊρα ……........,  ςτο ςθμείο 

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

1. ................................................... (επικεφαλισ) 
2. ................................................... 3.   ....................................................... 
ταυτόχρονα με τθν υπ’ αρικμ. ………… Ημ/νία: ……………………. Ζκκεςθ Ελζγχου, διενεργιςαμε δζςμευςθ: 

τοιχεία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου: φραγίδα επιχείρθςθσ 

Επϊνυμο/ Πνομα/ Πν. πατζρα ι Επωνυμία: 

 

 

 

 

Οδόσ: Αρικμόσ: 

ΤΚ: Ρόλθ: 

Ρεριφ. Ενότθτα: 

ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 

Α.Δ.Τ.:                     ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΧΗ: 

ΤΗΛΕΦ:                 

 

Κατάλογοσ και ςτοιχεία των αντικειμζνων που Δεςμεφκθκαν: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόψεισ ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Για τα δεςμευκζντα αντικείμενα μεςεγγυοφχοσ ορίηεται ο/θ:………………………………………. (Ονομ/νο – ιδιότθτα). 
Τα δεςμευκζντα αντικείμενα:……………..………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………….……………………….(περιγραφι πράξθσ) 

 
Ο ελεγχόμενοσ:            Οι ελεγκτζσ: 
(παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ) 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφι)        (Ονομ/να-Yπογραφζσ) 
 

 Άρνθςθ υπογραφισ  
     
     Η παροφςα κυροκολλικθκε  

 
 
 
 



 

                      

 

 (Στοιχεία τθσ ελζγχουςασ υπθρεςίασ)            Αρικμόσ: ...... 

ΕΚΙΕΗ ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ 
 
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.  
Ραρατθριςεισ:……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Ο ελεγχόμενοσ:            Οι ελεγκτζσ: 
(παρζλαβε αντίγραφο τθσ παροφςασ) 

4. ................................ 

5. ................................ 

6. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφι)        (Ονομ/να-Yπογραφζσ) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΣΑΞΚΝΟΜΗΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΚ ΠΗΓΗ ΚΑΤΚΜΩΝ ΣΕΡΕΗ ΒΚΟΜΑΖΑ 

(ΒΑΕΚ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΛΟΣ EN 14961) 
1. Ξυλϊδθσ 

βιομάηα  
 

1.1  Δάςθ, φυτείεσ 
και άλλο 
πρωτογενζσ 
ξφλο 

1.1.1  Ολόκλθρα 
δζντρα χωρίσ 
ρίηεσ 

1.1.1.1 Ρλατφφυλλα 

1.1.1.2 Κωνοφόρα 

1.1.1.3 Φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν μικροφ περίτροπου χρόνου 

1.1.1.4 Θάμνοι 

1.1.1.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

1.1.2 Ολόκλθρα  
δζντρα με ρίηεσ 

1.1.2.1 Ρλατφφυλλα 

1.1.2.2 Κωνοφόρα 

1.1.3.3 Φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν μικροφ περίτροπου χρόνου 

1.1.2.4 Θάμνοι 

1.1.2.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

1.1.3 Στρογγφλθ 
ξυλεία 
(κορμόξυλα) 

1.1.3.1 Ρλατφφυλλα 

1.1.3.2 Κωνοφόρα 

1.1.3.3 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

1.1.4 Υπολείμματα    
υλοτομίασ 

1.1.4.1 Χλωρά /Ρράςινα, Ρλατφφυλλα (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των φφλλων) 

1.1.4.2 Χλωρά /Ρράςινα, Κωνοφόρα (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
βελόνων) 

1.1.4.3 Αποκθκευμζνα, Ρλατφφυλλα 

1.1.4.4 Αποκθκευμζνα, Κωνοφόρα 

1.1.4.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

1.1.5  Ρρζμνα / ρίηεσ 1.1.5.1 Ρλατφφυλλα 

1.1.5.2 Κωνοφόρα 

1.1.5.3 Φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν μικροφ περίτροπου χρόνου 

1.1.5.4 Θάμνοι 

1.1.5.5  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι 
εκ παραδρομισ) 

1.1.6  Φλοιόσ (από δαςικζσ εργαςίεσ)
α
 

1.1.7  Ξφλο από κιπουσ, πάρκα, ςυντιρθςθ πεηοδρομίων, αμπελϊνεσ και οπωρϊνεσ 
διαχωριςμζνο από άλλα υλικά 

1.1.8 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

1.2  Ραραπροϊόντα 
και υπολείμματα 
από τθ 
βιομθχανία 
επεξεργαςίασ 
ξφλου 

1.2.1  Μθ χθμικϊσ  
επεξεργαςμζνα 
υπολείμματα 
ξφλου 

1.2.1.1 Χωρίσ φλοιό, Ρλατφφυλλα 

1.2.1.2 Χωρίσ φλοιό, Κωνοφόρα 

1.2.1.3 Με φλοιό, Ρλατφφυλλα 

1.2.1.4 Με φλοιό, Κωνοφόρα 

1.2.1.5 Φλοιόσ (από βιομθχανικι επεξεργαςία)
α
 

1.2.2  Χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνα 
υπολείμματα 
ξφλου, ίνεσ και 
ςυςτατικά 
ξφλου 

1.2.2.1 Χωρίσ φλοιό 

1.2.2.2 Με φλοιό 

1.2.2.3 Φλοιόσ (από βιομθχανικι επεξεργαςία)
α
 

1.2.2.4 Κνεσ και ςυςτατικά ξφλου 

1.2.3  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

1.3 Χρθςιμοποιθμζνθ   
ξυλεία 

1.3.1  Μθ χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνθ 
ξυλεία 

1.3.1.1 Χωρίσ φλοιό 

1.3.1.2 Με φλοιό 

1.3.1.3 Φλοιόσ
α
 

1.3.2  Χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνθ 
ξυλεία 

1.3.2.1 Χωρίσ φλοιό 

1.3.2.2 Με φλοιό 

1.3.2.3 Φλοιόσ
α
 

1.3.3 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

1.4 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 
 

α 
Τα απόβλθτα φελλοφ περιλαμβάνονται ςτισ υποομάδεσ του φλοιοφ. 

 



2. Βιομάηα 
προερχόμενθ 
από ποϊδθ 
φυτά 

2.1  Βιομάηα από 
γεωργία και 
κθπουρικι 

2.1.1  Καλλιζργειεσ  
δθμθτριακϊν 

2.1.1.1 Ολόκλθρο φυτό 

2.1.1.2 Τμιματα άχυρου 

2.1.1.3 Σπόροι ι κόκκοι 

2.1.1.4 Κελφφθ ι φλοιοί 

2.1.1.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.1.2  Χόρτα / 
Γραςίδια 

2.1.2.1 Ολόκλθρο φυτό 

2.1.2.2 Τμιματα άχυρου 

2.1.2.3 Σπόροι 

2.1.2.4 Κελφφθ  

2.1.2.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.1.3   Καλλιζργειεσ 
φυτϊν με 
ελαιοφχουσ 
ςπόρουσ 

2.1.3.1 Ολόκλθρο φυτό 

2.1.3.2 Κοτςάνια και φφλλα 

2.1.3.3 Σπόροι 

2.1.3.4 Κελφφθ ι φλοιοί 

2.1.3.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.1.4  Καλλιζργειεσ  
φυτϊν με 
βρϊςιμεσ ρίηεσ 

2.1.4.1 Ολόκλθρο φυτό 

2.1.4.2 Κοτςάνια και φφλλα 

2.1.4.3 ίηα 

2.1.4.4 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.1.5 Καλλιζργειεσ   
οςπρίων 

2.1.5.1 Ολόκλθρο φυτό 

2.1.5.2 Κοτςάνια και φφλλα 

2.1.5.3 Φροφτα 

2.1.5.4 Φλοιοί 

2.1.5.4 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.1.6 Άνκθ 2.1.6.1 Ολόκλθρο φυτό 

2.1.6.2 Κοτςάνια και φφλλα 

2.1.6.3 Σπόροι 

2.1.6.4 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.1.7  Ροϊδθσ βιομάηα από κιπουσ, πάρκα, ςυντιρθςθ πεηοδρομίων, αμπελϊνεσ και 
οπωρϊνεσ 

2.1.8 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

2.2  Ραραπροϊόντα 
και 
υπολείμματα 
από 
βιομθχανικι 
επεξεργαςία 
ποωδϊν 
φυτϊν

β
 

2.2.1  Μθ χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνα 
ποϊδθ 
υπολείμματα 

2.2.1.1 Καλλιζργειεσ δθμθτριακϊν και χόρτων 

2.2.1.2 Καλλιζργειεσ φυτϊν με ελαιοφχουσ ςπόρουσ 

2.2.1.3 Καλλιζργειεσ φυτϊν με βρϊςιμεσ ρίηεσ 

2.2.1.4 Καλλιζργειεσ οςπρίων 

2.2.1.5 Άνκθ 

2.2.1.6 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.2.2 Χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνα 
ποϊδθ 
υπολείμματα 

2.2.2.1 Καλλιζργειεσ δθμθτριακϊν και χόρτων 

2.2.2.2 Καλλιζργειεσ φυτϊν με ελαιοφχουσ ςπόρουσ 

2.2.2.3 Καλλιζργειεσ φυτϊν με βρϊςιμεσ ρίηεσ 

2.2.2.4 Καλλιζργειεσ οςπρίων 

2.2.2.5 Άνκθ 

2.2.2.6 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

2.2.3 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

2.3  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

 
β
 Στθν υποομάδα 2.2 ςυμπεριλαμβάνονται και υπολείμματα και παραπροϊόντα τθσ βιομθχανίασ επεξεργαςίασ τροφίμων. 

 

  



3. Βιομάηα 
προερχόμενθ 
από φροφτα 

3.1 Φοφτα από 
οπωρϊνεσ και 
κθπουρικι  

3.1.1  Φροφτα με 
ρϊγεσ 

3.1.1.1 Ολόκλθρα μοφρα 

3.1.1.2 Σάρκα 

3.1.1.3 Σπόροι 

3.1.1.4  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι 
εκ παραδρομισ) 

3.1.2  Φροφτα με 
πυρινα/ 
κουκοφτςι 

3.1.2.1 Ολόκλθρα φροφτα 

3.1.2.2 Σάρκα 

3.1.2.3 Ρυρινασ/Κουκοφτςι 

3.1.2.4  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ  προκζςεωσ ι 
εκ παραδρομισ) 

3.1.3  Ξθροί καρποί 
και βάλανοι 
(βελανίδια) 

3.1.3.1 Ολόκλθροι καρποί 

3.1.3.2 Κελφφθ 

3.1.3.3 Ρυρινεσ 

3.1.3.4 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

3.1.4  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

3.2  Ραραπροϊόντα  
και 
υπολείμματα 
από τθ 
βιομθχανία 
επεξεργαςίασ 
φροφτων 

γ
 

3.2.1  Μθ χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνα 
υπολείμματα 
φροφτων 

3.2.1.1 Φροφτα με ρϊγεσ 

3.2.1.2 Φροφτα με πυρινα/κουκοφτςι 

3.2.1.3 Ξθροί καρποί και βάλανοι (βελανίδια) 

3.2.1.4 Ακατζργαςτοσ ελαιοπυρινασ 

3.2.1.5  Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι 
εκ παραδρομισ) 

3.2.2  Χθμικϊσ 
επεξεργαςμζνα 
υπολείμματα 
φροφτων 

3.2.2.1 Φροφτα με ρϊγεσ 

3.2.2.2 Φροφτα με πυρινα/κουκοφτςι 

3.2.2.3 Ξθροί καρποί και βάλανοι (βελανίδια) 

3.2.2.4 Εκχυλιςμζνοσ  ελαιοπυρινασ (πυρθνόξυλο) 

3.2.2.5 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ 
παραδρομισ) 

3.2.3 Μίγματα και ςυνκζςεισ(ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

3.3 Μίγματα και ςυνκζςεισ (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

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

4.1 Μίγματα (ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

4.2 Συνκζςεισ(ςχθματιηόμενα εκ προκζςεωσ ι εκ παραδρομισ) 

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

 

 


