
Είδος:  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Αριθµός:  14 
Έτος:  1989 
ΦΕΚ:  Β 343 19890511 

Τέθηκε σε ισχύ:  11.05.1989 
Ηµ.Υπογραφής:  20.03.1989 

Τίτλος:  
"Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανοµικών Διατάξεων 
που εκδόθηκαν µέχρι και 16 Φεβρουαρίου 1989" 

Προοίµιο:  

Εχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση - Κυβερνητικά 
Οργανα", 2. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανοµικού Κώδικος" όπως 
έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενέστερα. 3. Το Π.Δ. 
397/88 "Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου". 4. Την Α.Δ. 
72/77, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενέστερα 5. 
Την ανάγκη τροποποίησης και νέας κωδικοποίησης των σε ισχύ 
Αγορανοµικών Διατάξεων. 6. Το πόρισµα που υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε τις αποφάσεις του Υπουργού 
Εµπορίου αριθµ. 396/28.1.1988, Α1 - οικ 1359/17.2.1988, Α1-316 
1/21.4.88 και Α1-7864/16.9.1988. 

Θέµατα:  
Τροποποίηση αγορανοµικών διαταξεων ,Κωδικοποίηση 
αγορανοµικών διαταξεων 

Σχόλια:  

Με την Αγορανοµική Διάταξη 16/1992 (2068281/7859/0022) 
(ΦΕΚ Β 344) "Μετάταξη αντικειµένων ειδών βιοτικών αναγκών 
και παροχών υπηρεσιών από την κατηγορία των ελεγχοµένων ειδών 
στην κατηγορία των µη ελεγχοµένων" καταργήθηκαν διατάξεις των 
άρθρων 1, 3 και 5 κεφ. 1 της παρούσης Α.Δ., καθώς και κάθε 
διάταξη της παρούσης Α.Δ. που είναι αντίθετη προς το περιεχόµενο 
του άρθρου 1 της εν λόγω Α.Δ. 16/1992. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο:  ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Λήµµατα:  

Τροποποίηση ,Κωδικοποίηση αγορανοµικών διατάξεων ,Κατάργηση 
αγορανοµικών διατάξεων εκδοθησών µέχρι την 16.2.1989 ,Δίωξη 
,Τιµωρία παραβατών της ΑΔ 14/1989 ,Ισχύς της ΑΔ 14/1989 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καταργούνται όλες οι Αγορανοµικές Διατάξεις που εκδόθηκαν µέχρι και 16 
Φεβρουαρίου 1989. 2) Ρυθµίσεις που έγιναν µε Αγορανοµικές Διατάξεις ή 
Αποφάσεις των Νοµαρχών, ύστερα από σχετικές εξουσιοδοτήσεις, εξακολουθούν να 
ισχύουν. 3) Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, µε την οποία 
κωδικοποιούνται όλες οι Αγορανοµικές Διατάξεις που εκδόθηκαν µέχρι και την 16η 



Φεβρουαρίου 1989, διώκονται και τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Ν.Δ. 
136/46 "Περί Αγορανοµικού Κώδικος", όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί 
µεταγενέστερα. 4) Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα ύστερα από 30 ηµέρες από τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφερετικά 
στα επιµέρους άρθρα της. 5) Η παρούσα να ανακοινωθεί στον Ηµερήσιο Τύπο και να 
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
Αρθρο:  ΠΡΩΤΟ 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Λήµµατα:  Τροποποίηση ,Κωδικοποιήση αγορανοµικών διατάξεων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αποφασίζουµε την τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση των σε ισχύ Αγορανοµικών 
Διατάξεων, ως εξής:  

 
Αρθρο:  1 
Ηµ/νία:  12.11.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών αναγκών σε 
αγορανοµικές κατηγορίες 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων ,παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Κέρδη ,Γενικές διατάξεις 

Σχόλια:  

*Με το άρθρο 1 της ΑΔ 16/11/26.5.1992 (ΦΕΚ Β' 344) καταργήθηκαν οι 
υποπερ. της υποπαραγρ. α, εκτός από τις αναφερόµενες στο κείµενο. *Η 
υποπεριπ. 36, της υποπαραγράφου α, της παρ. 3 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 2/21-1/5.2.1992 (ΦΕΚ Β' 56) *Με το άρθρο 1 
της ΑΔ 16/11/26.5.1992 (ΦΕΚ Β' 344), καταργήθηκαν οι υποπερ. της 
υποπαραγ. β, εκτός από τις αναφερόµενες στο κείµενο. *Η υποπερ. 20 
της υποπαρ. β της παρ. 3 καταργήθηκε µε την ΑΔ 
22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β' 2). *Η υποπερ. 64 της υποπαρ. β της 
παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 2/21.1/5.2.1992 (ΦΕΚ Β' 
56). *Η υποπαρ. θ της παρ. 4 προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 3 
της ΑΔ 27/90 (ΥΑ Α2-6666 ΦΕΚ ΑΒ 496)*Η παρ. 3α προστέθηκε µε 
την παρ. 1 της ΑΔ 14 (ΦΕΚ Β΄ 1666/12.11.2003) και σύµφωνα µε την 
παρ. 4 της ΑΔ 14 (ΦΕΚ Β΄ 1666/2003) οι διατάξεις της παρ. 3α του 
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί του είδους πατάτες της 
κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχόµενου κέρδους. 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΚΕΡΔΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. 
Κατατάσσουµε τα παρακάτω αντικείµενα, είδη βιοτικών αναγκών και παροχές 
υπηρεσιών σε ελεγχόµενα για υπερβολικό κέρδος και σε διατιµηµένα ή ελεγχοµένου 



κέρδους. 2. Σε όσα από τα είδη δεν ορίζεται ρητά η προέλευσή τους, θεωρούνται 
προέλευσης είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. 3. Αντικείµενα, παροχές και είδη 
βιοτικής ανάγκης τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στην κατηγορία "Ελεγχόµενα για 
υπερβολικό κέρδος" ή στην κατηγορία "Διατιµηµένα ή ελεγχοµένου κέρδους", 
θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία "Μη ελεγχόµενα". Α) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Με το άρθρο 1 της ΑΔ 16/11-26 Μαίου 1992, ΦΕΚ Β' 344 
καταργήθηκαν οι διατάξεις της ανωτέρω υποπαραγράφου Α (ελεγχόµενα για 
υπερβολικό κέρδος) εκτός των κατωτέρω εδαφίων τα οποία και διατηρούνται. (36) 
(Λαχανικά και φρούτα, νωπά-κατεψυγµένα, όπως αυτά ρητά κατονοµάζονται 
παρακάτω: α) Αχλάδια, µήλα, πορτοκάλια, µανταρίνια και λεµόνια νωπά και 
κατεψυγµένα, σε χύµα - συσκευασµένη - τυποποιηµένη µορφή. β) Πατάτες σε 
αποφλοιωµένη, τεµαχισµένη και προτηγανισµένη µορφή. γ) Νωπά λαχανικά και 
φρούτα, που τυποποιούνται και συσκευάζονται σε κλειστή οικογενειακή συσκευασία 
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε αποφάσεις του 
Υπουργείου Γεωργίας, µε εξαίρεση την νωπή τοµάτα, που άσχετα αν πληροί τους 
παραπάνω όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω αποφάσεων, υπάγεται στην 
αγορανοµική κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους ειδών µόνο ως 
προς τις λιανικές τιµές της. (ΑΔ 2/21 Ιαν. -5 Φεβρ. 1992, ΦΕΚ Β' 56). "48. Παιδικές 
τροφές γενικά πού παράγονται στην χώρα µας ή εισάγονται από άλλες χώρες, 
δηλαδή: τροφές βρεφών και νηπίων, οι οποίες λόγω της ειδικής σύνθεσης τους ή του 
ειδικού τρόπου παρασκευής τους, διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιµα συνηθισµένης 
κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στον δηλούµενο διατροφικό προορισµό τους και 
φέρονται στην κατανάλωση µε τρόπο που υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για 
τον σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία των οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ 
και του Ε.Ο.Φ., ως προς τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές τιµές πώλησης και ως προς 
τις χονδρικές τιµές πώλησης από εισαγωγείς - αντιπροσώπους, εισαγωγείς και 
χονδρεµπόρους." Β) ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Με το 
άρθρο 1 της ΑΔ 16/11 -26 Μαϊου 1992, ΦΕΚ Β' 344 καταργήθηκαν οι διατάξεις της 
ανωτέρω υποπαραγράφου Β (Διατιµηµένα ή ελεγχοµένου κέρδους) εκτός των 
κατωτέρω εδαφίων τα οποία διατηρούνται. (20) (Αρτος) Καταργήθηκε ΑΔ 22/31 
Δεκ. 1992 - 7 Ιαν. 1993, ΦΕΚ Β' 2 (64) Λαχανικά και φρούτα, νωπά και κατεψυγµένα 
συµπεριλαµβανοµένης και της νωπής τοµάτας, η οποία άσχετα αν τυποποιείται και 
συσκευάζεται σε κλειστή οικογενειακή συσκευασία σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, υπάγεται 
στην αγορανοµική κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους ειδών µόνο 
ως προς τις λιανικές τιµές της, εξαιρουµένων των λαχανικών και φρούτων που 
εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του εδαφίου (36) της υποπαραγράφου α) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας. (ΑΔ 2/21 Ιαν. 
- 5 Φεβ. 1992, ΦΕΚ Β' 56). "83. Οµαδικές τροφές γενικά, που παράγονται στη χώρα 
µας ή εισάγονται από άλλες χώρες, δηλαδή τροφές βρεφών και νηπίων, οι οποίες 
λόγω της ειδικής σύνθεσης τους ή του ειδικού τρόπου παρασκευής τους διακρίνονται 
σαφώς από τα τρόφιµα συνηθισµένης κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στον 
δηλούµενο διατροφικό προορισµό τους και φέρονται στην κατανάλωση µε τρόπο που 
υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για τον σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία των 
οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ και του Ε.Ο.Φ, ως προς τις τιµές λιανικής 
πώλησης." (116) Φαρµακευτικά σκευάσµατος και ιδιοσκευάσµατα για ανθρώπινη 
χρήση. (117) Φαρµακευτικές πρώτες ύλες. "3α: κατατάσσουµε στην κατηγορία 
«ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ» το είδος πατάτες, ανεξάρτητα 
από την προέλευση τους και άσχετα αν κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε χύµα 
µορφή ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συσκευασµένες ή τυποποιηµένες, ακόµη και αν 



συσκευάζονται ή τυποποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας. Συνεπεία της κατάταξης αυτής για το ως άνω 
είδος δεν έχουν εφαρµογή οι κατωτέρω ρυθµίσεις που διαλαµβάνονται στην 
περίπτωση α) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου, ήτοι: - ρύθµιση µε το στοιχείο (α) του αύξοντος αριθµού (36), 
όσον αφορά στις πατάτες που διαγράφονται από το στοιχείο αυτό. - η ρύθµιση µε το 
στοιχείο (γ) του αύξοντος αριθµού (36), όσον αφορά στις πατάτες." 4. Τα παρακάτω 
είδη και παροχές υπηρεσιών βιοτικής ανάγκης , κατατάσσονται στην κατηγορία των 
διατηµηµένων ή ελεγοχένου κέρδους, επειδή όµως ο καθορισµός της τιµής τους 
ανήκει βάσει ειδικών διατάξεων στην αρµοδιότητα άλλων αρχών, δεν έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παρούσας: α. Βιβλία σχολικά που εκδίδονται από 
Ο.Ε.Δ.Β., β. Ηλεκτριό ρεύµα γ. Μεταφορικά σιδηροδρόµων, πλοίων, αυτοκινήτων 
καιαεροπλάνων ε. Παροχές γεωργικών µηχανηµάτων στ. Φορτοεκφορτωτικά ζ. 
Φωταέριο η. Χηµικά λιπάσµατα όχι ιδιωτικού εµπρίου "θ. Αλάτι κατικών αλυκών, η 
τιµή του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας και 
Εµπορίου (Ν. 1822/88 αρ. 11 ΦΕΚ Α 272/8.12.1988)".  

 
Αρθρο:  1Α 
Ηµ/νία:  12.09.2005 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Κατάταξη στην κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους 
ειδών άλλων περιπτώσεων, πέραν αυτών του άρθρου 1 της παρούσας. 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε την ΑΔ 16 (ΦΕΚ Β΄ 1668/12.11.2003).-
Η περ. η/ της παρ. 1, οι περ. α/ και β/ της παρ. 2 και το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 της ΑΔ 
3/2005, που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-1710 (ΦΕΚ Β΄ 632/12.5.2005).-To 
παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της ΑΔ 
4/2005, ΦΕΚ Β' 1270/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Κατάταξη στην αγορανοµική κατηγορία των διατιµηµένων ελεγχοµένου κέρδους και 
+ άλλων ειδών, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 1.Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν περιοριστικά και µόνο για + επιχειρήσεις 
(Κυλικεία, Αναψυκτήρια, Μπαρ, Καφέ Μπαρ, Εστιατόρια, Καντίνες και άλλα 
καταστήµατα) καθώς και για λοιπούς πωλητές, που ευρίσκονται και + λειτουργούν 
εντός των κατωτέρω χώρων και σηµείων διάθεσης των προϊόντων τους, + ήτοι: 
ΧΩΡΟΙ-ΣΗΜΕΙΑ α) Εντός της ζώνης δικαιοδοσίας των Αεροδροµίων της Χώρας. β) 
Εντός της ζώνης δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κ.λ.π.), έστω + και 
αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των + 
διεξαγοµένων αθλητικών οργανώσεων. γ) Εντός της ζώνης δικαιοδοσίας 
αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους + χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι 
µουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγµένοι, εντός των οποίων λειτουργεί µουσείο 
αρχαιοτήτων, κείµενοι εκτός ζώνης δικαιοδοσίας + αρχαιολογικών χώρων, 
θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι. δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως 
(οχηµαταγωγών ή µη), που εκτελούν + αποκλειστικά και µόνο πλόες εσωτερικών 
γραµµών. ε) Εντός των επιβατικών αµαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε. και των 
Σιδηροδροµικών Σταθµών του Ο.Σ.Ε. στ) Εντός των Κινηµατογράφων και Θεάτρων. 
ζ) Εντός των Νοσοκοµείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυµάτων. η) Εντός των Σταθµών 
Υπεραστικών Λεωφορείων. θ) Εντός των Ιδρυµάτων Ανώτερης και Ανώτατης 



Εκπαίδευσης, των Τεχνικών Σχολών + και των λοιπών Σχολών, µη 
κατονοµαζοµένων. 2. Κατατάσσονται στην αγορανοµική κατηγορία «των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου + κέρδους» τα παρακάτω είδη, που διατίθενται ή 
παρέχονται στους παραπάνω χώρους + και σηµεία: α) Εµφιαλωµένα νερά (εγχώρια 
και µη) σε συσκευασία των 500 ML και 750 ML β) Καφέδες σε ρόφηµα µονοί 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (Νεσκαφέ, + φραπέ κ.λ.π.) 
και ΕΣΠΡΕΣΣΟ» και Τσάι σε ρόφηµα. γ) Τόστ µε ζαµπόν και τυρί και Σάντουιτς µε 
ζαµπόν και τυρί. 3. Οι ρυθµίσεις της ως άνω παραγράφου 2, αφορούν ορθίους 
πελάτες και όχι + πελάτες καθήµενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες 
(παραγγελίες για + σερβίρισµα από σερβιτόρους). Προκειµένου για τα επιβατικά 
πλοία της ως άνω παραγράφου 1, εφόσον αυτά + νοµοτύπως διαχωρίζονται σε θέσεις 
(Α, Β, Γ και Τουριστική), οι ρυθµίσεις της ως άνω παραγράφου 2, ισχύουν µόνο για 
τις θέσεις Β, Γ και Τουριστική."  

 
Αρθρο:  1Β 
Ηµ/νία:  29.12.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
"Ρυθµίσεις που αφορούν ειδικό προϊόν που πωλείται στα 
Αεροδρόµια" 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2006, ΦΕΚ Β' 
1904/2006. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν περιοριστικά και µόνο για 
καταστήµατα και λοιπούς πωλητές, πού ευρίσκονται και λειτουργούν εντός των 
χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδροµίων της Χώρας. 2. Κατατάσσεται στην 
αγορανοµική κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους το είδος 
«Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης µε δυνατότητα επανασφράγισης, 
µέγιστης χωρητικότητας 1 LT» στα πλαίσια εφαρµογής των νέων µέτρων 
περιορισµών και απαγορεύσεων στη µεταφορά αντικειµένων κατά τις πτήσεις. 3. 
Καθορίζουµε ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης, για το είδος της ως άνω παραγράφου 
2, που διατίθεται εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδροµίων της Χώρας, ως 
εξής: «Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης µε δυνατότητα 
επανασφράγισης, µέγιστης χωρητικότητας 1 LT µέχρι 0,10 ευρώ ανά τεµάχιο, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α."  

 
Αρθρο:  2 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γενικές διατάξεις για τα εµπορικά κέρδη 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Κέρδη ,Γενικές διατάξεις για τα εµπορικά κέρδη 

 
Κείµενο Αρθρου 



1) Καθορίζονται, όπως αναφέρονται στο επόµενο άρθρο 3, τα ανώτατα επιτρεπόµενα 
όρια µεικτού κέρδους, σε ποσοστά επί τοις εκατό ή απόλυτες µονάδες (δραχµικά), 
κατά τη χονδρική και λιανική πώληση, για καθένα από τα διατιµηµένα ή ελεγχοµένου 
κέρδους είδη. 2) Τα κέρδη αυτά ισχύουν και στις περιπτώσεις που οι ανώτατες τιµές 
πώλησης, οι οποίες διαµορφώνονται µε βάση αυτά, είναι µικρότερες από αυτές που 
καθορίζονται κάθε φορά ως ανώτατες, µε Αγορανοµικές Διατάξεις, Δελτία Τιµών και 
Αποφάσεις. 3) Για είδη βιοτικής ανάγκης που κατατάσσονται ή µετατάσσονται στην 
κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους από τις κατηγορίες των 
ελεγχοµένων για υπερβολικό κέρδος και των η ελεγχοµένων, εφόσον δεν 
καθορίζεται, κατά τη µετάταξή τους, µε Αγορανοµική Διάταξη ή Δελτίο τιµών, 
ανώτατη τιµή πώλησης ή ανώτατο ποσοστό κέρδους, το ποσοστό κέρδους ορίζεται, 
για τη χονδρική πώληση τούτων, 12% και για τη λιανική, 28%. 4) Τα ποσοστά 
κέρδους λιανικής πώλησης, για όλα τα είδη που αναφέρονται στο επόµενο άρθρο 3, 
µειώνονται κατά τρεις (3) µονάδες όταν αυτά πωλούνται από υπαίθριους πλανόδιους 
ή στάσιµους πωλητές ή από πωλητές λαϊκών αγορών, εκτός από τα νωπά ροδάκινα 
και τις φράουλες, που µειώνονται κατά πέντε (5) µονάδες. Επίσης, µειώνονται τα 
δραχµικά κέρδη λιανικής πώλησης κατά δύο (2) δραχµές, για όλα τα είδη που 
πωλούνται στις λαϊκές αγορές ή από πλανόδιους ή στάσιµους πωλητές χωρίς 
κατάστηµα (υπαίθριους).  

 
Αρθρο:  3 
Ηµ/νία:  12.11.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εµπορικά κέρδη 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Εµπορικά κέρδη 

Σχόλια:  

*Με το άρθρο 4 της ΑΔ 27/1990 ΦΕΚ Β 496 καταργήθηκε η παρ. 118 
και µε το άρθρ. 2 της ΑΔ 16/1992 (ΦΕΚ Β' 344), καταργήθηκαν οι παρ.1 
έως 19 και 119 έως 121 του παρόντος άρθρου, ενώ η παρ. 20 
καταργήθηκε µε την ΑΔ 22/1992 (ΦΕΚ Β' 2/1993).-Το στοιχείο 83 
αυτού του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της 
Αγορανοµικής Διάταξης 1/2002 και ισχύει για τους παραβάτες σε όλη 
την χώρα από την εποµένη της ανακοίνωσής της στον ηµερήσιο τύπο 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΑΔ 1/2002.*-Μετά την περ. ια της παρ. 64, 
µε την ΑΔ 14/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1666/12.11.2003)προστέθηκε περ. ιβ . 

 
Κείµενο Αρθρου 
64) Λαχανικά και φρούτα, νωπά-κατεψυγµένα: α) Αγκινάρες β) Αγγούρια γ) Αντίδια, 
κολοκύθια, κουνουπίδια, λάχανα, µαρούλια, µπρόκολα, παντζάρια, πράσα, ραδίκια, 
σέλινο, σπανάκι δ) Αρακάς, κουκιά, καρότα, κρεµµύδια χλωρά, µελιτζάνες, µπάµιες, 
µπιζέλια, πιπεριές ε) Βερίκοκα, ροδάκινα στ) Κρεµµύδια ξερά, εγχώρια Κρεµµύδια 
ξερά, εξωτερικού ζ) Μπανάνες, των οποίων η λιανική πώληση θα γίνεται χωρίς τον 
κορµό (κοτσάνι). η) Σκόρδα, σταφύλια επιτραπέζια, φασολάκια γενικά 
(αµπελοφάσουλα, λεπίδες κ.λ.π.) θ) Τοµάτες χύµα - Τοµάτες τυποποιηµένες και 
συσκευασµένες σε κλειστή µικρή συσκευασία (οικογενειακή) ι) Φράουλες ια) Λοιπές 



οπώρες γενικά (τροπικές ή µη) ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ "ιβ- πατάτες 8% 
"83. Χονδρικά Λιανικά 83 Παιδικές τροφές γενικά, που παράγονται στην χώρα µας ή 
εισάγονται από άλλες χώρες, δηλαδή τροφές βρεφών και νηπίων, οι οποίες λόγω + 
της ειδικής σύνθεσης τους ή του ειδικού τρόπου παρασκευής τους διακρίνονται + 
σαφώς από τα τρόφιµα συνηθισµένης κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στον 
δηλούµενα + διατροφικό προορισµό τους και φέρονται στην κατανάλωση µε τρόπο 
πού υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για τον σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία 
των οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ και του Ε.Ο.Φ. Χονδρικά Λιανικά - 15% " 
116) Φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιδιοσκευάσµατα για ανθρώπινη χρήση. Για τις 
τιµές πώλησης και τα ποσοστά κέρδους ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 
27 "Φάρµακα". 117) Φαρµακευτικές πρώτες ύλες.  

 
Αρθρο:  4 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάση υπολογισµού εµπορικών κερδών 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Βάση υπολογισµού εµπορικών κερδών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν.Δ. 136/46 "περί κυρώσεως, 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 10/11-5-1946 Ν.Δ. περί Αγορανοµικού 
Κώδικος", έχουν εφαρµογή σε όλα τα είδη βιοτικών αναγκών της κατηγορίας των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους. 2) Τα ανώτατα ποσοστά θεµιτού κέρδους που 
καθορίζονται από το άρθρο 3 της παρούσας, είναι µεικτά και υπολογίζονται, µε την 
επιφύλαξη του εδαφίου δ' της παρ. 2. του άρθρου 32 της παρούσας, ως εξής: α) Για 
τους εισαγωγείς, στο διαµορφούµενο κόστος κτήσης του είδους µέχρι την αποθήκη 
του εισαγωγέα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα άρθρα 26, 27 και 28 της παρούσας. 
β) Για τους χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές, στην τιµολογιακή αξία του είδους, που 
προσαυξάνεται. (1) µε τα φορτοεκφορτωτικά και τα µεταφορικά, προκειµένου για 
µεταφορά από πόλη σε πόλη, και εφόσον οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται µε νόµιµα 
παραστατικά. (2) µε την αξία της προστιθέµενης συσκευασίας και (3) µε την 
επιβάρυνση από τυχόν δηµόσιους ειδικούς, τοπικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς ή 
λιµενικούς φόρους, εφόσον η επιβάρυνση αυτή υπολογίζεται στην τιµή πώλησης των 
ειδών κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3) Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν 
αποτελεί στοιχείο κόστους και δεν υπολογίζεται πάνω σ' αυτόν κέρδος, εκτός από τις 
περιπτώσεις εκείνες, που οι ενδιαφερόµενοι λόγω του ειδικού καθεστώτος, στο οποίο 
εντάσσονται από το Ν. 1642/86, δεν έχουν δικαίωµα έκπτωσης (συµψηφισµού) του 
Φ.Π.Α. που έχουν καταβάλει.  

 
Αρθρο:  5 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Καθαρά βιοµηχανικά - βιοτεχνικά κέρδη 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Καθαρά βιοµηχανικά ,Βιοτεχνικά κέρδη 

Σχόλια:  

Με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΑΔ 16/1992 (ΦΕΚ Β 344) το παρόν 
άρθρο καταργήθηκε εκτός των περιπτώσεων ε , ια και ιβ της παρ. 1.Στη 
συνέχεια η περ. ιβ καταργήθηκε µε το άρθρο 4 της ΑΔ 22/1992 (ΦΕΚ Β 
2/7.1.1993) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καθορίζονται παρακάτω ανώτατα ποσοστά καθαρού κέρδους για τις βιοµηχανίες 
και βιοτεχνίες παραγωγής ειδών βιοτικής ανάγκης της κατηγορίας των διατιµηµένων 
ή ελεγχοµένου κέρδους. ε) Παραγωγής λοιπών τροφίµων. (1) Βιοµηχανίες 6% (2) 
Βιοτεχνίες 8% (ΑΔ 14/89) (ια) Παραγωγής αλεύρων, σιµιγδαλιών και υποπροϊόντων 
άλεσης σιταριού. Βιοµηχανίες - Βιοτεχνίες 6%.  

 
Αρθρο:  6 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διαµόρφωση τιµών από Αστικούς Συνεταιρισµούς και Ενώσεις αυτών 

Λήµµατα:  

Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Διαµόρφωση τιµών από Αστικούς Συνεταιρισµούς και 
Ενώσεις αυτών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Αστικοί Συνεταιρισµοί και Ενώσεις Συνεταιρισµών που διανέµουν προς τα µέλη τους 
µε διατακτικές προϊόντα της κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους, 
προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, διαµορφώνουν την τιµή διανοµής µε 
προσαύξηση του νόµιµου κόστους κτήσης, µε τα έξοδα λειτουργίας που 
αποδεικνύονται και πάντως µε ποσοστό όχι πάνω από 3% στο κόστος κτήσης κάθε 
προϊόντος. Τα παραπάνω λειτουργικά έξοδα, αθροιστικά για όλα τα στάδια διανοµής, 
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα µεικτά δραχµικά ή 
ποσοστιαία κέρδη χονδρικής ή λιανικής πώλησης που ισχύουν για κάθε είδος.  

 
Αρθρο:  7 
Ηµ/νία:  19.07.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εννοια χονδρικής πώλησης - Δεύτερο χονδρεµπορικό κέρδος 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Εννοια χονδρικής πώλησης - Δεύτερο χονδρεµπορικό κέρδος 



Σχόλια:  

Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/1991 (ΦΕΚ Β' 493). 
Η παρ. 5 προστέθηκε µε την ΑΔ 2/1992 (ΦΕΚ Β'56).Οι παραγρ. 2, 3 και 
5 αυτού του άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 της 
Αγορανοµικής Διάταξης 6/2004, ΦΕΚ Β' 10044/2004. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Χονδρική πώληση είναι κάθε πώληση αγαθών που γίνεται προς επαγγελµατίες για 
µεταπώληση, καθώς και εκείνη που γίνεται από χονδρεµπόρους προς το Δηµόσιο ή 
Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις χονδρικής και 
λιανικής πώλησης που ρυθµίζονται διαφορετικά από την παρούσα, και εκείνες στις 
οποίες οι τιµές πώλησης καθορίζονται µε σύµβαση µεταξύ του Δηµοσίου ή των 
Ν.Π.Δ.Δ. και χορηγητών. " 2. Προκειµένου για οπωρολαχανικά, απαγορεύεται η 
είσπραξη Β' χονδρεµπορικού κέρδους, εφόσον ο τόπος παραγωγής ή εισαγωγής του 
είδους και ο τόπος κατανάλωσης αυτού ευρίσκονται µέσα στον ίδιο Νοµό. Τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας ποσοστά κέρδους οπωρολαχανικών, 
εγχωρίων ή εισαγοµένων θεωρούνται ως "Α' χονδρεµπορικά κέρδη" "3. Προκειµένου 
για οπωρολαχανικά της κατηγορίας "Διατιµηµένα ή ελεγχοµένου κέρδους, εφόσον 
κατά την εµπορία-διακίνηση αυτών µεσολαβεί Β' Χονδρέµπορος, το εισπραττόµενο 
µικτό Β' χονδρεµπορικό κέρδος ορίζεται µέχρι 6% κατ' ανώτατο όριο. Σε κάθε 
περίπτωση εµπορίας οπωρολαχανικών, η είσπραξη άλλου χονδρεµπορικού κέρδους, 
πέραν του Α' και Β', ρητώς απαγορεύεται." 4) Απαγορεύεται η είσπραξη δύο κερδών 
(χονδρικής και λιανικής πώλησης) από τον ίδιο έµπορο ή επιχείρηση, προκειµένου 
µόνο για είδη της κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους. "5. Η 
αγοραπωλησία οπωρολαχανικών, µεταξύ του Β' Χονδρεµπόρου-πωλητή και Γ 
Χονδρεµπόρου-αγοραστή, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: α. Η έδρα πώλησης των δύο ως άνω εµπόρων δεν ευρίσκεται µέσα 
στον ίδιο Νοµό β. Κατόπιν συµφωνίας των εµπόρων αυτών, ο Β' Χονδρέµπορος 
χορηγεί στον Γ ποσοστιαία έκπτωση, υπό µορφή κέρδους που δεν θεωρείται "Γ 
χονδρεµπορικό κέρδος". Πα την ορθή εφαρµογή της διάταξης αυτής επισυνάπτεται 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου και 
διαλαµβάνει διατάξεις υποχρεωτικώς εφαρµόσιµες για τους δύο ως άνω 
συµβαλλοµένους εµπόρους. γ. Κατόπιν συµφωνίας των εµπόρων αυτών, το οριζόµενο 
ως άνω Β' χονδρεµπορικό κέρδος 6%, µπορεί να δια-µοιρασθεί µεταξύ του Β' 
Χονδρεµπόρου-πωλητή και Γ Χονδρεµπόρου-αγοραστή. Πα την ορθή εφαρµογή της 
διάταξης αυτής, επισυνάπτεται ΠΙΝΑΚΑΣ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος άρθρου και διαλαµβάνει διατάξεις υποχρεωτικώς εφαρµόσιµες για τους δύο 
ως άνω συµβαλλοµένους εµπόρους"  

 
Αρθρο:  7Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Χορήγηση µέρους 1ου χονδρεµπορικού κέρδους από τον Α' στον Β' 
χονδρέµπορο 

Λήµµατα:  

Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,1ον χονδρεµπορικό κέρδος από τον Α' στον Β', χονδρέµπορο 
,Πίνακες σχετικοί 



Σχόλια:  Το άρθρο 7α προστέθηκε µε την ΑΔ 30/10.10.1989 (ΦΕΚ Β' 778). 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Χονδρέµποροι, που εισάγουν από το εξωτερικό ή αγοράζουν από εγχώριες πηγές 
είδη της κατηγορίας "διατιµηµένα ή ελεγχοµένου κέρδους", επιτρέπεται να τα 
πωλούν µε τιµολόγια σε Β' διακινητή χονδρέµπορο, χορηγώντας σ' αυτόν, κατόπιν 
συµφωνίας, µέρος του ισχύοντος 1ου χονδρεµπορικού κέρδους, είτε αυτό ορίζεται 
σαν ποσοστιαίο (%) είτε σαν δραχµικό. 2) Αν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση, η 
τιµή χονδρικής πώλησης του Β' διακινητή χονδρέµπορα διαµορφώνεται σύµφωνα µε 
τα υποδείγµατα των παρακάτω πινάκων 1 και 2: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οταν ισχύει 
ποσοστιαίο κέρδος Εστω το 1ο χονδρεµπορικό κέρδος (π.χ.) 8% και συµφωνείται να 
µοιρασθεί σε (π.χ.) 5% για τον Α' και 3% για τον Β' χονδρέµπορο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Νόµιµο κόστος κτήσης του Α' δρχ. 400 Κέρδος που εισπράττει ο Α' 5'% " 20 Τιµή 
πώλησης του Α' στον Β' " 420 αναλογούν ΦΠΑ 6% " 25,20 Πληρωτέο ποσό του Β' 
στον Α' " 445,20 Νόµιµο κόστος κτήσης του Β' " 420 Κέρδος που εισπράττει ο Β' 3% 
" 12,60 Τιµή πώλησης του Β' " 432,60 αναλογούν ΦΠΑ 6% " 26 Τελική τιµή του Β' 
µε ΦΠΑ " 458,60 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οταν ισχύει δραχµικό κέρδος Εστω ότι το 1 
χονδρεµπορικό κέρδος (π.χ.) δρχ. 15 και συµφωνείται να µοιραστεί σε (π.χ.) δρχ. 10 
για τον Α' και δρχ. 5 για τον Β' χονδρέµπορο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νόµιµο κόστος κτήσης 
του Α' δρχ. 400 Κέρδος που εισπράττει ο Α' " 10 Τιµή πώλησης του Α' στον Β' " 410 
αναλογούν ΦΠΑ 6% " 24,60 Πληρωτέο ποσό του Β' στον Α' " 434,60 Νόµιµο κόστος 
κτήσης του Β' " 410 Κέρδος που εισπράττει ο Β' " 5 Τιµή πώλησης του Β' " 415 
αναλογούν ΦΠΑ 6% " 24,90 Τελική τιµή του Β' µε ΦΠΑ " 439,90 3) Απαγορεύεται, 
για οποιονδήποτε λόγο, η επιβάρυνση της τιµής πώλησης του Β' διακινητή 
χονδρεµπόρου, πλην του ΦΠΑ και προκειµένου για το Ν. Δωδεκανήσου του ειδικού 
φόρου. 4) Κατ' εξαίρεση της παραπάνω απαγόρευσης, επιτρέπεται στον Β' διακινητή 
χονδρέµπορο να υπολογίζει στο νόµιµο κόστος κτήσης του είδους, τα µεταφορικά 
έξοδα που τυχόν πλήρωσε κατά την µεταφορά του είδους, υπό την προϋπόθεση, 
όµως, ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι σε διαφορετικό Νοµό από την έδρα του Α' 
χονδρεµπόρου. 5) Δεν θεωρείται επίτευξη 2ου χονδρεµπορικού κέρδους, το µέρος 
του 1ου χονδρεµπορικού κέρδους που χορηγεί ο Α' χονδρέµπορος στον Β' διακινητή 
χονδρέµπορο.  

 
Αρθρο:  8 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση πώλησης τροφίµων σε καθαρό βάρος 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Κέρδη ,Υποχρεώσεις πώλησης τροφίµων σε καθαρό βάρος 

Σχόλια:  Το άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 12/29.12.1994 
 
Κείµενο Αρθρου 
1. Οι αγοραπωλησίες όλων γενικά των τροφίµων γίνονται υποχρεωτικά σε καθαρό 
βάρος, εκτός εάν από άλλες διατάξεις της παρούσας προβλέπεται η πώληση τούτων 
κατά διαφορετικό τρόπο. 2. Προκειµένου για τρόφιµα που είναι συσκευασµένα σε 



σάκους, επιτρέπεται η αγοραπωλησία τούτων σε µεικτό βάρος, εφ' όσον αυτό γίνεται 
από εµπορική συνήθεια ή έθιµο. 3. Ειδικότερα για την τούρτα ζαχαροπλαστικής, στην 
κανονική της µορφή ή στην µορφή "τούρτα παγωτό", η πώληση του είδους προς το 
καταναλωτικό κοινό γίνεται υποχρεωτικά σε καθαρό βάρος. Προκειµένου για 
Ζαχαροπλαστεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και λοιπά καταστήµατα, που πωλούν 
στο καταναλωτικό κοινό την εν λόγω τούρτα, υποχρεούνται όπως στο χώρο έκθεσης 
του είδους (βιτρίνες, ψυγεία, ράφια κλπ) έχουν τοποθετηµένη ή αναρτηµένη πινακίδα 
ή τιµοκατάλογο, όπου θα αναγράφεται, πέρα από το είδος της τούρτας (π.χ. µε 
σοκολάτα, φρούτα, τούρτα παγωτό και λοιπούς χαρακτηρισµούς), και η τιµή κατά 
χιλ/µο καθαρού βάρους. Παραθέτουµε σχετικό παράδειγµα: "ΤΟΥΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΔΡΧ. 1500 ΚΑΤΑ ΧΙΛ/ΜΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ" Μετά το ζύγισµα της τούρτας, 
αφαιρείται το απόβαρο από το µεικτό βάρος αυτής για να προσδιοριστεί η 
καταβλητέα αξία του συνολικού καθαρού βάρους. (ΑΔ 12/29 Δεκ 1994).  

 
Αρθρο:  9 
Ηµ/νία:  12.10.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  "Υποβολή τιµοκαταλόγων - προαναγγελία µεταβολής των τιµών κ.λπ." 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 της ΑΔ 6/1995 (ΦΕΚ 
Β΄ 600/7.7.1995). Στη συνέχεια καταργήθηκε από την ΥΑ Α2/250 (ΦΕΚ 
Β΄ 211/5.3.2001). Επανήλθε σε ισχύ µε το άρθρο 1 της ΑΔ 11 που 
κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-1876 (ΦΕΚ Β΄ 1385/29.9.2003).-To άρθρο 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Υ.Α. Α2-3683/2005, 
ΦΕΚ Β' 1414/2005 και ισχύει σε όλη τη χώρα την εποµένη της 
ανακοίνωσης στον ηµερήσιο τύπο. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν: α) Τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 
συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και + εισαγωγικές επιχειρήσεις χονδρικής 
πώλησης, που πωλούν είδη, όπως αυτά + κατονοµάζονται στους Πίνακες 1 και 2, που 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του + παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι 
οι επιχειρήσεις αυτές + πραγµατοποίησαν, κατά την κλεισµένη οικονοµική χρήση 
των ετών 2003 ή 2004 και + σύµφωνα µε τους συνταχθέντες ισολογισµούς τους, 
συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 7.000.000 ευρώ και άνω για όλα τα πωληθέντα 
είδη, ανεξάρτητα αν ο κύκλος + εργασιών αφορά και είδη εκτός των πινάκων 1 και 2. 
β) Τις επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες αυτές + 
κατονοµάζονται στον Πίνακα 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος + 
άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν, κατά 
την κλεισµένη οικονοµική χρήση των ετών 2003 ή 2004 και σύµφωνα µε τους + 
συνταχθέντες ισολογισµούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 3.000.000 ευρώ + 
και άνω για όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών + 
αφορά και παρεχόµενες υπηρεσίες εκτός του πίνακα 3. γ) Τις ως άνω (α) και (β) 
επιχειρήσεις που ασκούν µικτή δραστηριότητα (δηλαδή + πωλούν είδη των Πινάκων 
1 και 2 - παρέχουν υπηρεσίες του Πίνακα 3), υπό την + προϋπόθεση ότι αυτές 
πραγµατοποίησαν, κατά την κλεισµένη οικονοµική χρήση των + ετών 2003 ή 2004 



και σύµφωνα µε τους συνταχθέντες ισολογισµούς τους, συνολικό + ετήσιο κύκλο 
εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω για όλες τις δραστηριότητες, + ανεξάρτητα αν ο 
κύκλος εργασιών αφορά και µικτές δραστηριότητες εκτός των + πινάκων 1, 2 και 3. 
δ) Τις ως άνω (α) και (β) επιχειρήσεις, οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του + 
παρόντος άρθρου και µετά, θα πραγµατοποιήσουν για πρώτη φορά σε κάποια + 
κλεισµένη οικονοµική χρήση και σύµφωνα µε τους συνταχθέντες Ισολογισµούς τους, 
συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 7.000.000 ευρώ και άνω ή 3.000.000 ευρώ και άνω 
ή 5.000.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση δραστηριότητας (δηλαδή µόνο εµπορία + 
ειδών των Πινάκων 1 και 2 ή µόνο παροχή υπηρεσιών του Πίνακα 3 ή και τις δύο + 
αυτές δραστηριότητες), ανεξάρτητα αν οι κύκλοι εργασιών, κατά περίπτωση, + 
αφορούν και είδη εκτός των πινάκων 1 και 2 ή παρεχόµενες υπηρεσίες εκτός του + 
πίνακα 3 ή µικτές δραστηριότητες εκτός των πινάκων 1, 2 και 3. 2. Οι + επιχειρήσεις 
της ως άνω παραγράφου 1, υποχρεούνται στην αποστολή ή κατάθεση + απευθείας 
στις Κεντρικές Υπηρεσίες (Δ/νσεις Τιµών -Τροφίµων - Ποτών, Τιµών + 
Βιοµηχανικών Προϊόντων-Φαρµάκων, Τιµών-Παροχής Υπηρεσιών) του Υπουργείου 
+ Ανάπτυξης (Πλ. Κάνιγγος) των κατωτέρω στοιχείων: α) Έγγραφη επιστολή, που θα 
+ υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα 
+ αναγράφονται η επωνυµία της επιχείρησης, η έδρα αυτής (πόλη, κωµόπολη κ.λπ. + 
οδός - αριθµός) καθώς και το ύψος του επιτευχθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών µε 
µνεία της ηµεροµηνίας που έκλεισε η οικονοµική χρήση. β) Τιµοκατάλογος, που θα 
υπογράφει ο ως άνω εκπρόσωπος της επιχείρησης, τον οποίο εφαρµόζει η επιχείρηση 
κατά την ηµέρα αποστολής ή κατάθεσής του, στον οποίο θα αναγράφονται τα είδη + 
των πινάκων 1 και 2 ή οι µορφές των παρεχοµένων υπηρεσιών του πίνακα 3 µε τις + 
αντίστοιχες τιµές τους. Η αποστολή - κατάθεση των ως άνω στοιχείων (επιστολή, + 
τιµοκατάλογος) πραγµατοποιείται υποχρεωτικά το αργότερο µέσα σε προθεσµία έξι + 
(6) ηµερών, που προσµετράται από την εποµένη της ηµεροµηνίας ισχύος του + 
παρόντος άρθρου, εφόσον οι επιχειρήσεις εµπίπτουν στις διατάξεις των + 
περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της ως άνω παραγράφου 1 ή από την ηµεροµηνία + 
κλεισίµατος της οικονοµικής χρήσης, εφόσον οι επιχειρήσεις εµπίπτουν στις + 
διατάξεις της περίπτωσης (δ) της ως άνω παραγράφου 1. 3. Εφεξής, εφόσον οι 
ανωτέρω επιχειρήσεις, για οποιονδήποτε λόγο προτίθενται να µεταβάλλουν (αυξητικά 
ή µειωτικά) τις τιµές πώλησης των ειδών των πινάκων 1 + και 2 ή τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες του πίνακα 3, υποχρεούνται όπως, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες, πριν τη 
µεταβολή αυτή, αποστέλλουν ή καταθέτουν απευθείας + στις ως άνω Κεντρικές 
Υπηρεσίες, τα κατωτέρω στοιχεία: α) Επιστολή + προαναγγελίας µεταβολής των 
τιµών, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο + εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και στην οποία θα αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης + εφαρµογής των νέων τιµών 
που θα µεταβληθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση προτίθεται να 
προβεί στη µεταβολή των τιµών αυτών. β) + Τιµοκατάλογο που θα υπογράφεται από 
τον ως άνω εκπρόσωπο της επιχείρησης µε τα είδη των πινάκων 1 και 2 ή τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες του πίνακα 3 µε τις νέες + τιµές τους, που θα εφαρµοσθούν 
µετά τη µεταβολή, ανεξάρτητα αν η εν λόγω + µεταβολή θα αφορά, εν όλω ή εν µέρει 
τα είδη ή τις υπηρεσίες του τιµοκαταλόγου. 4. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω 
επιχειρήσεις προτίθενται να θέσουν σε + κυκλοφορία για πρώτη φορά είδη των 
πινάκων 1 και 2 ή να παράσχουν, για πρώτη + φορά, υπηρεσίες του πίνακα 3, που 
όµως δε µνηµονεύονται στους ισχύοντες + τιµοκαταλόγους τους, υποχρεούνται όπως, 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες, πριν από την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την 
παροχή της υπηρεσίας, αποστέλλουν ή + καταθέτουν απευθείας στις ως άνω 
Κεντρικές Υπηρεσίες το κατωτέρω στοιχείο: - Επιστολή, που θα υπογράφεται από 
τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της + επιχείρησης, στην οποία θα µνηµονεύονται τα 



νέα είδη που θα κυκλοφορήσουν για + πρώτη φορά µε τις τιµές πώλησής τους και την 
ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφορίας ή θα αναφέρονται οι νέες µορφές παρεχόµενης 
υπηρεσίας µε τις αντίστοιχες τιµές τους και την ηµεροµηνία εφαρµογής αυτών. 5. 
Κάθε φορά που µε εκδιδόµενες Αγορανοµικές Διατάξεις θα συµπληρώνονται µε νέα 
είδη ή νέες παρεχόµενες υπηρεσίες οι πίνακες 1, 2 και 3 οι ανωτέρω + επιχειρήσεις 
έχουν την υποχρέωση όπως αποστείλουν ή καταθέσουν απευθείας στις + ως άνω 
Κεντρικές Υπηρεσίες το κατωτέρω στοιχείο, το αργότερο µέσα σε διάστηµα + έξι (6) 
ηµερών, που θα προσµετράται από την εποµένη της ηµεροµηνίας ισχύος των εν λόγω 
Αγορανοµικών Διατάξεων και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι + συµπληρώσεις 
αυτές θα αφορούν την επιχείρηση. Τιµοκατάλογο που θα υπογράφεται + από τον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στον οποίο θα + συµπεριλαµβάνονται 
τα είδη ή οι υπηρεσίες, που προστέθηκαν στους εν λόγω + πίνακες µε τις αντίστοιχες 
τιµές τους. 6. Επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, που θα λειτουργήσουν για 
πρώτη φορά + µετά την ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον τα είδη που θα πωλούν ή 
τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, διαλαµβάνονται στους πίνακες 1, 2 και 3, υπάγονται 
στις + διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα + 
πραγµατοποιήσουν για πρώτη φορά ετήσιο κύκλο εργασιών 7.000.000 ευρώ και άνω 
ή 3.000.000 ευρώ και άνω, ή 5.000.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση, στα πλαίσια 
+ των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1. 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε 
θίγονται έστω κι αν σε κάποιες + κλεισµένες οικονοµικές χρήσεις, µεταγενέστερες 
αυτών που αναφέρονται στις + περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) της ως άνω 
παραγράφου 1 ο συνολικός κύκλος + εργασιών των ως άνω επιχειρήσεων 
διαµορφωθεί σε επίπεδα κατώτερα των 7.000.000 ευρώ ή των 3.000.000 ευρώ ή των 
5.000.000 ευρώ κατά περίπτωση στα πλαίσια των + διατάξεων της ως άνω 
παραγράφου 1. 8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προβλέπεται τακτός 
χρόνος αποστολής ή κατάθεσης ή γνωστοποίησης των προβλεποµένων στοιχείων 
(επιστολές - + τιµοκατάλογοι κ.λπ.), η εµπρόθεσµη αποστολή - κατάθεση - 
γνωστοποίηση + πιστοποιείται: - είτε µέσω του πρωτοκόλλου των ως άνω Κεντρικών 
Υπηρεσιών, - + είτε µέσω φαξ του Υπουργείου Ανάπτυξης 210-3842642 ή 210-
3840752 ή 210-3805009 ή 210-3840516, - είτε µέσω ηλεκτρονικής µορφής (e-mail) 
στις ηλεκτρονικές + δ/νσεις: της Δ/νσης Τιµών Τροφίµων-Ποτών: times@gge.gr, της 
Δ/νσης Τιµών + Βιοµηχ. Προϊόντων-Φαρµάκων: viomtim@gge.gr, της Δ/νσης Τιµών 
Παροχής Υπηρεσιών: paryp@gge.gr. H λήψη των ως άνω e-mail επιβεβαιώνεται µε 
αντίστοιχο e-mail της Υπηρεσίας προς την επιχείρηση."  

 
Αρθρο:  10 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εξοδα διανοµής ή παραλαβής στα είδη διατροφής της κατηγορίας των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους 

Λήµµατα:  
Εξοδα διανοµής ή παραλαβής στα είδη διατροφής της κατηγορίας των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 4/24.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 251) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  



 
Αρθρο:  11 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Έξοδα ιδιωτικών ψυκτικών θαλάµων 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε τις ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493) 
και 13/9.7.1991 (ΦΕΚ Β' 495). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  12 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μείωση κόστους εισαγωγής λόγω Ν.Ε.Π. 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  13 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις αναγραφής ενδείξεων στα τιµολόγια 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Υποχρεώσεις αναγραφής ενδείξεων στα τιµολόγια 

Σχόλια:  Η παρ. 8 προστέθηκε µε την ΑΔ 30/10.10.1989 (ΦΕΚ Β' 778) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κάθε εισαγωγέας ή έµπορος ειδών της κατηγορίας των διατιµηµένων ή 
ελεγχοµένου κέρδους, υποχρεούται να αναγράφει στα τιµολόγια που εκδίδει, εκτός 
από τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 35 του Ν.Δ. 136/46 "Περί 
Αγορανοµικού Κώδικα", για µεν τις πωλήσεις του σε χονδρέµπορο, την ένδειξη 
"Εισπράχθηκε 1ο χονδρεµπορικό κέρδος... % (π.χ. 5 %)", για δε τις πωλήσεις του σε 
λιανοπωλητές, απευθείας, την ένδειξη "Δεν επιτρέπεται η είσπραξη χονδρεµπορικού 
κέρδους". Τα τιµολόγια που έχουν την ένδειξη "Δεν επιτρέπεται η είσπραξη 
χονδρεµπορικού κέρδους", δεν δίνουν το δικαίωµα στους κατόχους τους, για 
είσπραξη περαιτέρω χονδρεµπορικού κέρδους. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, 
δεν υπάγονται οι πωλήσεις που ενεργούνται για λογαριασµό των παραγωγών "µε 



προµήθεια". 2) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, που πωλούν απευθείας σε εµπόρους είδη 
της κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους, υποχρεούνται να 
αναγράφουν στα τιµολόγια που εκδίδουν την ένδειξη "Υπολογίστηκε µόνο 
Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό κέρδος". 3) Αυτοί που συγκεντρώνουν εγχώρια γεωργικά 
προϊόντα και τα πωλούν στους τόπους συγκέντρωσης για λογαριασµό των 
παραγωγών µε προµήθεια, δεν υπάγονται στους ορισµούς της παραγράφου 1, η 
προµήθεια δε που εισπράττεται, δεν θεωρείται ως πρώτο χονδρεµπορικό κέρδος. 
Προκειµένου για οπωρολαχανικά, απαγορεύεται η συγκέντρωση τούτων και η 
πώλησή τους στους τόπους συγκέντρωσης για λογαριασµό των παραγωγών ή 
Ενώσεων αυτών µε προµήθεια, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο, µε 
εξαίρεση τις Ενώσεις παραγωγών οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες επιτρέπεται να 
διενεργούν συγκέντρωση οπωρολαχανικών και πώληση αυτών στους τόπους 
συγκέντρωσης για λογαριασµό των παραγωγών µε προµήθεια, η οποία δεν είναι 
πρώτο χονδρεµπορικό κέρδος. 4) Κατά τη συγκέντρωση ειδών της κατηγορίας των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους για λογαριασµό χονδρεµπόρων, η προµήθεια 
του συγκεντρωτή, που θεωρείται πρώτο χονδρεµπορικό κέρδος, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το χονδρεµπορικό κέρδος που ισχύει για κάθε είδος. Στα τιµολόγια που 
εκδίδει ο συγκεντρωτής, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη "Συγκεντρωτής" και 
"Εισπράχθηκε προµήθεια... % (π.χ. 5%)". Ειδικά στις περιπτώσεις συγκέντρωσης 
οπωρολαχανικών για λογαριασµό εµπόρων, η προµήθεια που εισπράττει ο 
συγκεντρωτής, βαρύνει τον έµπορο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η 
συγκέντρωση, το δε κέρδος του εµπόρου αυτού είναι το πρώτο χονδρεµπορικό. 5) Σε 
περίπτωση ανειλικρίνειας των τιµολογίων που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 35 
του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεύθυνοι είναι, τόσο ο πωλητής, όσο και ο αγοραστής, 
εκτός αν, µέσα σε έξι (6) ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου και εφόσον, στο 
µεταξύ δεν επιλήφθηκε δηµόσια αρχή, καταγγελθεί, αρµοδίως η ανειλικρίνεια, είτε 
από τον ένα, είτε από τον άλλο, οπότε αυτός που την κατήγγειλε δεν έχει 
αγορανοµική ευθύνη. Από την παραπάνω ευθύνη απαλλάσσονται, ειδικά, οι έµποροι 
που είναι εγκατεστηµένοι στις Κεντρικές Λαχαναγορές, µόνο για λάθη αθροιστικά, 
πολλαπλασιαστικά ή αναριθµητικά, που αφορούν το σύνολο της αξίας ενός ή 
περισσοτέρων ειδών ή τη συνολική αξία όλων των ειδών που είναι καταχωρισµένα 
στο τιµολόγιο και µε την προϋπόθεση ότι, µέσα σε έξι (6) ηµέρες από τη έκδοση του 
τιµολογίου, τα διορθώσουν. Η διόρθωση µπορεί να γίνει, είτε πάνω στο τιµολόγιο µε 
παράλληλη πραγµατική τακτοποίηση, που θα αποδεικνύεται µε επίσηµο παραστατικό 
στοιχείο είτε µε έκδοση διορθωτικού - πιστωτικού σηµειώµατος. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, στο σχετικό τιµολόγιο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη "Εκδόθηκε το µε 
αριθ..... πιστωτικό σηµείωµα", αντίγραφο του οποίου δίνεται στον αγοραστή. Σφάλµα 
που αναφέρεται σε ποσότητα και τιµή µονάδος δεν δικαιολογείται, ούτε επιτρέπεται η 
διόρθωσή του. 6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου 3, παρ. 5 του άρθρου 
19 του Π.Δ. 99/77 "Περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων", ορίζεται ότι, στις 
περιπτώσεις των αγορών αγροτικών προϊόντων από τον ίδιο τον πωλητή παραγωγό, 
που επαναλαµβάνονται κάθε µέρα, ο αγοραστής υποχρεούται στην έκδοση της 
θεωρηµένης διπλότυπης απόδειξης ποσοτικής παραλαβής, που προβλέπεται από την 
παρ. 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Σ., στην οποία θα αναγράφονται, εκτός από τα 
στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ., και εκείνα που ορίζονται από το άρθρο 
35 του Αγορανοµικού Κώδικα. 7) Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της 
παραγράφου 1 του άρθρου 77, ανεξάρτητα από την αγορανοµική κατηγορία στην 
οποία ανήκει η υπηρεσία που παρέχουν, υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιµολόγια 
ή αποδείξεις που εκδίδουν στους πελάτες τους, ξεχωριστά και µε λεπτοµέρεια, 
καθεµιά παρεχόµενη υπηρεσία µε την αντίστοιχη αµοιβή που εισπράττουν. (ΑΔ 



14/89). 8) Κατά τον διορισµό του 1ου χονδρεµπορικού κέρδους σύµφωνα µε τους 
ορισµούς του άρθρου 7α της παρούσας, υποχρεούνται: α) Ο Α' χονδρέµπορος να 
αναγράφει στο τιµολόγιο πώλησης, που εκδίδει προς τον Β' διακινητή χονδρέµπορο, 
την ένδειξη "ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
(π.χ.) 5% ή δρχ. 10", κατά περίπτωση ισχύοντος ποσοστιαίου ή δραχµικού κέρδους. 
β) Ο Β' διακινητής χονδρέµπορος να αναγράφει στο τιµολόγιο πώλησης, που εκδίδει 
προς τρίτους, την ένδειξη "ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΡΔΟΥΣ (π.χ.) 3% ή δρχ. 5", κατά περίπτωση ισχύοντος ποσοστιαίου ή δραχµικού 
κέρδους. (ΑΔ 30/10 Οκτ. 1989, ΦΕΚ Β' 778).  

 
Αρθρο:  14 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διαµόρφωση τιµών σε αγορά ειδών µε έκπτωση 

Λήµµατα:  
Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Διαµόρφωση τιµών σε αγορά ειδών µε έκπτωση 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι κάθε είδους και µορφής εκπτώσεις, που δίνονται σε είδος από Βιοµηχανικές, 
Βιοτεχνικές, Εισαγωγικές και χονδρεµπορικές επιχειρήσεις κατά την πώληση ειδών 
της κατηγορίας των ελεγχοµένων, βαρύνουν αυτές και επιτρέπονται µόνο όταν οι 
εκπτώσεις αυτές αναγράφονται εµφανώς στο τιµολόγιο και µειώνουν αναλογικά το 
τίµηµα των προϊόντων που τιµολογούνται. 2) Απαγορεύονται στις παραπάνω 
επιχειρήσεις να παρέχουν στους πελάτες τους, κατά την πώληση ειδών της 
κατηγορίας των ελεγχοµένων, έκπτωση σε είδος η οποία δεν αναγράφεται στο 
τιµολόγιο της κύριας συναλλαγής. Οταν τα προϊόντα της κύριας συναλλαγής είναι 
όµοια µε εκείνα της έκπτωσης σε είδος, η αξία του τιµολογίου θα πρέπει να διαιρείται 
µε τη συνολική ποσότητα των αναγραφοµένων στο τιµολόγιο προϊόντων 
(τιµολογηµένων και δωρεάν παρεχοµένων) και το πηλίκον θα προσδιορίζει την τιµή 
µονάδας του προϊόντος. Στην περίπτωση που τα προϊόντα της κύριας συναλλαγής 
είναι διαφορετικά από εκείνα που παρέχονται ως έκπτωση, είναι υποχρεωτική η 
τιµολόγηση και των τελευταίων αυτών προϊόντων. Η συνολική αξία των 
παρεχοµένων ως έκπτωση διαφορετικών αυτών προϊόντων, αφαιρείται από την αξία 
των προϊόντων της κύριας συναλλαγής η οποία αναγράφεται στο τιµολόγιο, και το 
υπόλοιπο αυτό της αξίας διαιρούµενο, προσδιορίζει την τιµή µονάδας του προϊόντος 
της κύριας συναλλαγής. Η αξία των ειδών που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο 
και που χορηγούνται ως έκπτωση, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από εκείνη της αγοράς των ή του συνολικού κόστους παραγωγής των, στην 
περίπτωση που παράγονται από τον πωλούντα στο είδος επί του οποίου γίνεται η 
έκπτωση. Εκπτωση σε προϊόντα διαφορετικά από τα προϊόντα της κύριας συναλλαγής 
επιτρέπεται µόνο όταν τα προϊόντα αυτά παράγονται, εισάγονται ή διακινούνται από 
την ίδια επιχείρηση. 3) Δραχµική ή ποσοστιαία έκπτωση στο τίµηµα πώλησης από τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 κατά τις πωλήσεις ειδών που ανήκουν 
στην κατηγορία των ελεγχοµένων, βαρύνει αυτές και επιτρέπεται µόνο όταν 
αναγράφεται εµφανώς στο τιµολόγιο πώλησης. Στην περίπτωση αυτή η τιµή πώλησης 



του είδους επί του οποίου γίνεται η έκπτωση θα είναι εκείνη που προκύπτει από τη 
διαίρεση της συνολικής αξίας πώλησης, µετά την αφαίρεση της χορηγηθείσης 
εκπτώσεως, δια της συνολικής πωληθείσης ποσότητας. 4) Οταν η κύρια συναλλαγή 
αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα ή συσκευασίες ενός προϊόντος και η 
παρεχόµενη δραχµική, ποσοστιαία ή σε είδος έκπτωση δεν αναφέρεται σε ένα προϊόν 
ή συγκεκριµένη συσκευασία προϊόντος, τότε η αξία της παρεχόµενης αυτής έκπτωσης 
επιµερίζεται αντίστοιχα σε όλα τα δια του τιµολογίου πωλούµενα είδη, µε βάση την 
αναγραφόµενη αξία κάθε είδους επί του τιµολογίου. 5) Οι κατά τις προηγούµενες 
παραγράφους εκπτώσεις (δραχµικές, ποσοστιαίες, σε είδος) πρέπει να είναι ίδιες και 
ίσες προς όλους τους αγοραστές για τους αυτούς όρους πληρωµής του προϊόντος και 
για τις ίδιες, ίσες, ποσότητες κατά τιµολόγιο. 6) Επιτρέπεται η παροχή έκπτωσης σε 
είδη της κατηγορίας των ελεγχοµένων δι' εκδόσεως πιστωτικού σηµειώµατος από τον 
πωλητή στον αγοραστή λόγω ετησίου, εξαµηνιαίου ή τριµηνιαίου ύψους πωλήσεων. 
Στην περίπτωση που οι παραπάνω εκπτώσεις αναφέρονται σε είδη της κατηγορίας 
των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 2% του 
ετήσιου, εξαµηνιαίου ή τριµηνιαίου κύκλου εργασιών της εταιρείας που παρέχει την 
έκπτωση και ο οποίος προέρχεται από τις αντίστοιχες πωλήσεις ειδών καταταγµένων 
στην παραπάνω αγορανοµική κατηγορία. 7) Οι εκπτώσεις της προηγουµένης 
παραγράφου θα είναι ίδιες και ίσες προς όλους τους αγοραστές για τους αυτούς όρους 
πληρωµής και ανάλογα µε την αξία σε δραχµές του ετήσιου, εξαµηνιαίου ή 
τριµηνιαίου κύκλου εργασιών τους, που προέρχεται από αντίστοιχες αγορές τους και 
βαρύνουν τις επιχειρήσεις που τις παρέχουν. Οµοια οι εκπτώσεις της προηγουµένης 
παραγράφου επιτρέπονται εφόσον προηγουµένως ο πωλητής έχει γνωστοποιήσει στο 
Επιµελητήριο στο οποίο ανήκει, τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης τέτοιων 
εκπτώσεων, οι οποίες όµως θα αναγράφονται και στους τιµοκαταλόγους των 
επιχειρήσεων. 8) Οµοίως, εκπτώσεις, κατά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις και για είδη 
που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επιτρέπεται να γίνονται δια πιστωτικών 
σηµειωµάτων και στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε περιπτώσεις µερικής ή ολικής 
επιστροφής των πωληθέντων ειδών, λόγω της εκ των υστέρων διαπιστωµένης 
ελαττωµατικότητας ή κακοτεχνίας αυτών. β) Στην περίπτωση µείωσης της τιµής 
λόγω της εκ των υστέρων διαπιστωµένης ελαττωµατικότητας ή κακοτεχνίας των 
πωληθέντων ειδών. γ) Στις πωλήσεις ειδών που τελικά προορίζονται για εξαγωγή. δ) 
Στις περιπτώσεις δικαστικού συµβιβασµού. 9) Οι διατάξεις άλλων άρθρων της 
παρούσας που ρυθµίζουν θέµατα χορήγησης εκπτώσεων και που χαρακτηρίζουν 
αυτές ως χονδρεµπορικό ή λιανεµπορικό κέρδος εξακολουθούν να ισχύουν. 10) 
Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε συγκαλυµµένης έκπτωσης που έχει ως αποτέλεσµα 
τη µείωση της αρχικής τιµής πώλησης των προϊόντων τα οποία είναι καταταγµένα 
στην αγορανοµική κατηγορία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο. 11) 
Προκειµένου για τους εµφιαλωµένους οίνους και τα οινοπνευµατώδη ποτά, στα 
τιµολόγια πώλησης που εκδίδονται, πρέπει να αναγράφονται, υποχρεωτικά, εκτός από 
τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 35 του Αγορανοµικού Κώδικα, και οι 
εκπτώσεις που χορηγούνται. 12) Προκειµένου για βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και 
εισαγωγικές επιχειρήσεις ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάµων, στους 
τιµοκαταλόγους που υποχρεούνται να εκδίδουν, πρέπει να αναγράφεται και το 
ποσοστό έκπτωσης λόγω τζίρου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 6% του 
συνολικού τζίρου (τριµηνιαίου ή εξαµηνιαίου ή ετήσιου).  

 
Αρθρο:  14Α 
Ηµ/νία:  07.03.2006 



Τίτλος 
Αρθρου:  

Αναγραφή των εκπτώσεων στα τιµολόγια πώλησης µη ελεγχοµένων 
ειδών- Ανακοίνωση στο Υπ. Ανάπτυξης συναπτοµένων συµφωνιών 
µεταξύ χονδρεµπορίου και υπεραγορών εµπορίου. 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Το παρόν άρθρο είχε προστεθεί µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-2587 (ΦΕΚ Β΄ 
800/30.7.1998), η οποία περιέχει την Α/Δ 6/1998. και η οποία ισχύει από 
την εποµένη της ανακοίνωσής της στον ηµερήσιο τύπο, εκτός από την 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου (14α), που ισχύει από 1.9.1998. 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  15 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Λιανική πώληση µε πίστωση ειδών της κατηγορίας των διατιµηµένων 
ή ελεγχοµένου κέρδους 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  16 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Διαµόρφωση τιµών σε είδη που πωλούνται στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
κλπ. 

Λήµµατα:  

Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Διαµόρφωση τιµών σε είδη που πωλούνται στο Δηµόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Στις περιπτώσεις Προµηθειών προς Κρατικές Υπηρεσίες, Δήµους, Κοινότητες και 
Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, οι τιµές πώλησης των ειδών της κατηγορίας 
των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους επιτρέπεται να προσαυξάνονται µε το 
συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων, οι οποίες προκύπτουν για τους πωλητές λόγω της 
ιδιότητας των αγοραστών ως Κρατικής Υπηρεσίας, Δήµου, Κοινότητας ή Νοµικού 
Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου.  

 
Αρθρο:  17 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 11.05.1989 



Ισχύος:  
Τίτλος 

Αρθρου:  
Διακίνηση ειδών από κεντρικά καταστήµατα σε υποκαταστήµατα και 
πρατήρια 

Λήµµατα:  

Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Διακίνηση ειδών από κεντρικά καταστήµατα σε 
υποκαταστήµατα και πρατήρια 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιχειρήσεις και Συνεταιρισµοί, που υπάγονται στις υποχρεώσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του Αγορανοµικού Κώδικα, εφόσον εκτός από τα κεντρικά καταστήµατα, 
διατηρούν και υποκαταστήµατα ή πρατήρια, κατά την αποστολή των εµπορευµάτων 
προς το υποκατάστηµα ή πρατήριο, υποχρεωτικά αναγράφουν στο σχετικό Δελτίο 
Αποστολής, εκτός από τα στοιχεία του Κ.Φ.Σ. και την τιµή µονάδας που πρέπει να 
πωληθεί το είδος από το υποκατάστηµα ή πρατήριο. 2) Η αναγραφή της παραπάνω 
τιµής µονάδος σε συνδυασµό και µε το τιµολόγιο κτήσης του είδους, που κατέχει το 
κεντρικό κατάστηµα των εν λόγω επιχειρήσεων και Συν/µών, αποτελεί στοιχείο για 
τον αγορανοµικό έλεγχο των τιµών. 3) Οι υπεύθυνοι των κεντρικών καταστηµάτων 
είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική µε το τιµολόγιο κτήσης 
του είδους (που αντιστοιχεί στο Δελτίο Αποστολής) και να δείχνουν στα ελεγκτικά 
όργανα, αν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο, το εν λόγω τιµολόγιο µέσα σε προθεσµία που θα 
τάξουν τα όργανα αυτά, όχι µεγαλύτερη των: α) 24 ωρών, αν ο έλεγχος έγινε σε 
υποκατάστηµα ή πρατήριο που εδρεύει στην ίδια πόλη µε το κεντρικό κατάστηµα. β) 
48 ωρών, αν ο έλεγχος έγινε σε υποκατάστηµα ή πρατήριο που εδρεύει σε άλλη πόλη 
απ' ό,τι το κεντρικό κατάστηµα. 4) Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 έχουν εφαρµογή 
και στις περιπτώσεις που τα εµπορεύµατα διακινούνται από τα υποκαταστήµατα ή 
πρατήρια προς τα κεντρικά καταστήµατα των επιχειρήσεων και Συν/µών, καθώς και 
µεταξύ των υποκαταστηµάτων ή πρατηρίων των Συν/µών. 5) Για την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, η περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας θεωρείται ως ίδια 
πόλη.  

 
Αρθρο:  18 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρέωση υποβολής τιµοκαταλόγων για τα προϊόντα χαλυβουργίας και 
τα καλώδια σειράς 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΥΑ Α2-3683/2005, (ΦΕΚ Β' 
1414/2005) και την ΑΔ 11 (ΦΕΚ Β΄ 1385/29.9.2003), σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 της τελευταίας. 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  19 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 11.05.1989 



Ισχύος:  
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρέωση υποβολής τιµοκαταλόγου για νέα γεωργικά φάρµακα και 
για αναπροσαρµογή των τιµών του 

Λήµµατα:  

Αγορανοµική κατάταξη αντικειµένων, παροχών και ειδών βιοτικών 
αναγκών ,Υποχρέωση υποβολής τιµοκαταλόγου για νέα γεωργικά 
φάρµακα και για αναπροσαρµογή των τιµών του 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε περίπτωση κυκλοφορίας νέων γεωργικών φαρµάκων, οι εισαγωγείς, 
παρασκευαστές και υποσυσκευαστές αυτών, είναι υποχρεωµένοι, δέκα (10) ηµέρες 
πριν τα θέσουν σε κυκλοφορία, να υποβάλλουν τιµοκατάλογο (εις διπλούν) στην 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου και στην Δ/νση Προστασίας Φυτών 
του Υπουργείου Γεωργίας, στον οποίο θα εµφανίζεται, για το νέο αυτό φάρµακο: α) 
Η εµπορική του ονοµασία. β) Η µορφή και συσκευασία που κυκλοφορεί (βάρος, 
τεµάχιο, όγκος κλπ.). γ) Η δραστική ουσία που περιέχεται. δ) Η χονδρική και λιανική 
τιµή τούτου. 2) Εφόσον προκύψει θέµα µεταβολής της τιµής των γεωργικών 
φαρµάκων που αναφέρονται στους τιµοκαταλόγους των επιχειρήσεων εισαγωγής, 
παρασκευής και υποσυσκευασίας, αυτές είναι υποχρεωµένες, δέκα (10) ηµέρες πριν 
από την εφαρµογή των νέων τιµών, να υποβάλλουν στις Υπηρεσίες της παρ. 1 νέο 
τιµοκατάλογο (εις διπλούν).  

 
Αρθρο:  20 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πλαίσιο εφαρµογής κανόνων κοστολόγησης 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Πλαίσιο εφαρµογής κανόνων 
κοστολόγησης 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Οι κανόνες 
αγορανοµικής κοστολόγησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, 
εφαρµόζονται για τα είδη και τις υπηρεσίες που έχουν καταταγεί στην κατηγορία των 
διατιµηµένων ή µε καθορισµένο ποσοστό κέρδους. 2) Η κοστολόγηση ενεργείται µε 
βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούµενα από τις επιχειρήσεις επίσηµα 
λογιστικά ή εξωλογιστικά βιβλία (βιβλία και στοιχεία της Γενικής και Αναλυτικής 
Λογιστικής, Βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου του Κ.Φ.Σ.), όπως επίσης και από 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επίσηµης αρχής. 3) Για τον έλεγχο και την επαλήθευση 
των κοστολογικών στοιχείων από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εµπορίου, έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανοµικού Κώδικα", όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς επίσης και του Ν. 1346/84 
"Περί Εµπορικού Παρεµβατικού Οργανισµού και άλλες διατάξεις". Σε περίπτωση 
ανυπαρξίας στοιχείων, ο υπολογισµός του κόστους θα γίνεται µε βάση τα συγκριτικά 
στοιχεία άλλων οµοειδών επιχειρήσεων και τις αποδεκτές επιστηµονικές λογιστικές 
και κοστολογικές αρχές.  



 
Αρθρο:  21 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποβολή κοστολογικών - οικονοµικών στοιχείων 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Υποβολή κοστολογικών, 
οικονοµικών στοιχείων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία αναλυτικά 
κοστολόγια, όταν αυτό επιβάλλεται από Αγορανοµική Διάταξη ή άλλη απόφαση, ή 
όταν ζητηθούν από την Υπηρεσία µε έγγραφο, τα κοστολόγια πρέπει να 
υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Τα κονδύλια πρέπει να 
προκύπτουν και να επαληθεύονται από τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 20 
και να υποβάλλεται οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ζητήσει η Υπηρεσία. 2) Τα 
κοστολόγια µπορούν να καταρτίζονται σε έντυπα ή υποδείγµατα σχεδιασµένα από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες, η συµπλήρωση των οποίων µπορεί να είναι, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες, υποχρεωτική ή προαιρετική.  

 
Αρθρο:  22 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόπος σύνταξης κοστολογίων 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Τρόπος σύνταξης 
κοστολογίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα κοστολόγια του προηγούµενου άρθρου πρέπει να βασίζονται σε 
πραγµατοποιηθέντα κόστη (ιστορικό κόστος) όπως διαµορφώνονται µε τις διατάξεις 
της παρούσας. Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες µε ανώµαλο χαρακτήρα, δηλαδή: Οι 
δαπάνες που δεν βρίσκονται σε οµαλή σχέση µε το έργο, που αντίστοιχα παράγεται, 
καθώς και τα τυχαία, απρόβλεπτα, εξαιρετικά και ακανόνιστα έξοδα, τα οποία 
πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης (έκτακτα 
έξοδα ή έκτακτες ζηµιές), όπως π.χ. τα έξοδα ελευθεριότητας, κοινοτικής φύσης 
(κατά την κρίση της υπηρεσίας) ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς, µη δικαιολογηµένες 
φύρες παραγωγής και συσκευασία, έξοδα υπερηµερίας λόγω υπαιτιότητας της 
επιχείρησης, για την παραλαβή πρώτης ύλης και ετοίµου προϊόντος, φόροι 
εισοδήµατος και κεφαλαίου, πρόστιµα καθυστέρησης πληρωµής φόρων - εισφορών, 
χρηµατικές ποινές, δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται από δικαστικές και διοικητικές 
αρχές και κάθε άλλη χρηµατική ποινή, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση που κοστολόγιο βασίζεται σε πρότυπες τιµές (STANDARD COST), 
θα πρέπει τούτο να αναφέρεται ρητά, όπως επίσης θα πρέπει να εκθέτονται 
λεπτοµερειακά τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι πρότυπες αυτές τιµές.  



 
Αρθρο:  23 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Κόστος Παραγωγής 

Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Κόστος Παραγωγής 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κόστος παραγωγής (βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό) είναι εκείνο που πραγµατοποιείται 
για την παραγωγή ενός προϊόντος και περιλαµβάνει µόνο κάθε οµαλή δαπάνη, που 
απαιτείται για να µετατραπεί ή παραχθεί το προϊόν αυτό. 2) Στο κόστος παραγωγής 
περιλαµβάνονται: α) Το κόστος των άµεσων υλικών παραγωγής και υλικών 
συσκευασίας Αµεσα υλικά είναι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που ενσωµατώνονται 
στο προϊόν που παράγεται από αυτές, δεν περιλαµβάνονται στα άµεσα υλικά εκείνα 
που, αν και αναλίσκονται για την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος, δεν 
ενσωµατώνονται σ' αυτό. Η αξία των τελευταίων αυτών υλικών ενσωµατώνεται στο 
άµεσο κόστος µετατροπής. Το κόστος των πρώτων και βοηθητικών υλών είναι η τιµή 
κτήσης αυτών, δηλαδή η τιµολογιακή τους αξία προσαυξηµένη µε τα ειδικά έξοδα 
αγοράς. Τιµολογιακή αξία είναι η αξία που αναγράφεται στα τιµολόγια αγοράς, 
µειωµένη µε τις εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προµηθευτές και απαλλαγµένη 
από τα ποσά των φόρων και τελών τα οποία δεν βαρύνουν τελικά την επιχείρηση. 
Ειδικά έξοδα αγορών είναι εκείνα που πραγµατοποιούνται κατά τρόπο άµεσο, για 
κάθε συγκεκριµένη αγορά µέχρι την παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών, π.χ. 
µεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά, ζυγιστικά, ασφάλιστρα, που βαρύνουν το κόστος 
αγοράς των υλικών. Επίσης, το κόστος των υλικών µπορεί να επιβαρυνθεί µε έξοδα 
συντήρησης, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση των υλικών. Δεν αναγνωρίζονται οι 
αποδεδειγµένα µη φυσιολογικές ανώµαλες φύρες και αποδόσεις, ή αβαρία, 
ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισµένη ή όχι. Ο προσδιορισµός του κόστους των 
αναλωθεισών πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και των υλικών συσκευασίας, 
γίνεται µε µια από τις µεθόδους αποτίµησης που αναγνωρίζονται από τον Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων. Η µέθοδος αποτίµησης που εφαρµόζει η επιχείρηση, πρέπει 
να παραµένει σταθερή. Για τον προσδιορισµό της αξίας των προς ανάλωση πρώτων 
υλών και λοιπών υλικών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, η 
Υπηρεσία µπορεί να λαµβάνει υπόψη συγκριτικά τις ισχύουσες διεθνείς ή εγχώριες 
τιµές αυτών, τις τιµές του συγκεκριµένου οίκου προς άλλους πελάτες και τον τρόπο 
διακανονισµού της προµήθειας αυτών. Τα παραπάνω εφαρµόζονται για τα 
αναλώσιµα υλικά, όπως ανταλλακτικά, καύσιµα, κλπ., που µε βάση τις υφιστάµενες 
διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή τις αγορανοµικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις των 
αγορανοµικών υπηρεσιών παρακολουθούνται µε βιβλίο αποθήκης. Τα αναλώσιµα 
υλικά που δεν παρακολουθούνται µε βιβλία αποθήκης, θεωρούνται γενικά 
βιοµηχανικά έξοδα, για τα οποία ισχύουν τα οριζόµενα παρακάτω. β) Το κόστος 
µετατροπής, που περιλαµβάνει το κόστος της άµεσης εργασίας παραγωγής και τα 
γενικά βιοµηχανικά έξοδα, για ορισµένα από τα οποία ισχύουν ειδικότερα τα εξής: 
(1) Κόστος άµεσης εργασίας παραγωγής Αναγνωρίζονται οι αµοιβές (τακτικές και 
έκτακτες) που καταβάλλονται στο προσωπικό παραγωγής και οι οποίες 
καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας, τις ισχύουσες 
Συλλογικές Συµβάσεις ή κατά πάγιο έθιµο και για τις οποίες έχουν λογισθεί και 
αποδοθεί οι νόµιµες εισφορές (εργαζόµενου και εργοδότη) στους οικείους 



Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και έχουν λογισθεί και αποδοθεί οι νόµιµοι φόροι και 
τέλη, προς το Δηµόσιο. Για επιχειρήσεις που νόµιµα δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας 
αναγνωρίζονται οι αµοιβές των µελών της οικογένειας του επιχειρηµατία, όταν 
αποδεδειγµένα προσφέρουν εργασία και οι αµοιβές τους βρίσκονται στα συνήθη 
επίπεδα αγοράς εργασίας. Επίσης, αναγνωρίζονται δαπάνες για διατροφή του 
προσωπικού και µεταφοράς αυτού στους χώρους εργασίας. Δεν αναγνωρίζονται: - 
Οικειοθελείς παροχές της επιχείρησης υπέρ Ασφαλ. Οργανισµών. - Φόροι και 
Ασφαλ. Κρατήσεις, που καταβάλλονται από την επιχείρηση, ενώ κατά νόµο 
βαρύνουν τον εργαζόµενο. - Αποζηµιώσεις απολυοµένων πέραν των νοµίµων. - Κάθε 
µορφής δώρα και παροχές σε είδος, που δεν αποτιµώνται και δεν προσαυξάνουν τη 
µισθοδοσία. - Παροχές κοινωνικού χαρακτήρα (κατασκηνώσεις, εορταστικές 
εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, κλπ), εκτός αν δικαιολογούνται από τις ειδικές 
συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης (αποµονωµένο εργοστάσιο, κλπ.). - Εκτακτες 
αµοιβές υπολογιζόµενες µε οποιοδήποτε τρόπο (ποσοστά, κλπ.), ακόµη και αν έχουν 
παρακρατηθεί οι νόµιµες κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δηµοσίου και των Ασφαλ. 
Οργανισµών, εφόσον δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας 
και τις ισχύουσες Συλλογικές Συµβάσεις, ή δεν καταβάλλονται κατ' έθιµο πάγια. Τα 
παραπάνω ισχύουν και για αµοιβές προσωπικού, των λοιπών λειτουργιών της 
επιχείρησης (Διοίκησης, Διάθεσης κλπ.). (2) Γενικά βιοµηχανικά έξοδα Στα έξοδα 
αυτά περιλαµβάνονται εκείνα που πραγµατοποιούνται στο στάδιο µετατροπής της 
πρώτης ύλης σε έτοιµο προϊόν ή µετατροπής ενός υλικού από µία µορφή σε άλλη, 
κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα βιοµηχανικά έξοδα διακρίνονται 
σε άµεσα και έµµεσα. Αµεσα έξοδα είναι εκείνα που βαρύνουν απευθείας τα 
προϊόντα, ενώ έµµεσα έξοδα είναι εκείνα που βαρύνουν τα προϊόντα µε εφαρµογή 
κριτηρίου, επιµερισµού. Ειδικότερα, για ορισµένα από τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα 
ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Αποσβέσεις Αναγνωρίζονται ως στοιχείο του κόστους 
παραγωγής οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων υπό τους ορισµούς και τις 
προϋποθέσεις που θέτονται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα στοιχεία της τελευταίας κλεισµένης χρήσης. Κατά το χρόνο 
κοστολόγησης λαµβάνεται υπόψη το τρέχον ύψος της απόσβεσης, εφόσον 
αποδεδειγµένα προσδιορίζεται. Δεν αναγνωρίζονται ως στοιχείο κόστους οι 
πρόσθετες (έκτακτες) αποσβέσεις, που επιτρέπονται από διάφορους αναπτυξιακούς ή 
φορολογικούς νόµους. Οι τακτικές αποσβέσεις δεν θεωρούνται κερδοφόρο στοιχείο 
κόστους. Δεν περιλαµβάνονται στο κόστος παραγωγής και δε θεωρούνται κερδοφόρο 
στοιχείο οι αποσβέσεις των τόκων κατασκευαστικής περιόδου των παγίων στοιχείων, 
οι αποσβέσεις συναλλαγµατικών διαφορών δανείων διατεθέντων για την απόκτηση 
πάγιων στοιχείων, καθώς και οι αποσβέσεις εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως. (β) 
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών, Επισκευή ενσώµατου πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση µερών αυτού, που έχουν 
καταστραφεί ή έχουν υποστεί βλάβη, µε σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του 
ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του, στο επίπεδο που ήταν πριν από την 
καταστροφή ή τη βλάβη. Συντήρηση είναι η τεχνολογική επέµβαση που γίνεται στο 
στοιχείο αυτό, µε σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για 
όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών 
βαρύνουν το κόστος παραγωγής, εφόσον δεν εξυπηρετούν χρονική περίοδο 
µεγαλύτερη του έτους. Αν οι δαπάνες αυτές εξυπηρετήσουν την επιχείρηση για 
περίοδο µεγαλύτερη του έτους (εξαιρετικές - πολυετείς επισκευές), πρέπει να 
αποσβένονται στις χρήσεις που θα ωφεληθούν από τις επισκευές. (γ) Δικαιώµατα 
ROYALTIES: για χρήση τεχνικών µεθόδων (ΚΝΟW-ΗΟW) για τα οποία υπάρχει 
σχετική εγκριτική απόφαση Δηµόσιας Αρχής. Το έξοδο των ROYALTIES δεν 



αποτελεί κερδοφόρο στοιχείο κόστους. Τα βιοµηχανικά έξοδα βαρύνουν το κόστος 
των παραχθέντων µέσα στη χρήση έτοιµων και ηµικατεργασµένων προϊόντων. Για 
όλα τα κονδύλια των βιοµηχανικών εξόδων πρέπει να υπάρχουν τα νόµιµα 
δικαιολογητικά, τα οποία να είναι καταχωρισµένα στα βάσει του νόµου τηρούµενα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.  

 
Αρθρο:  24 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γενικά έξοδα 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Γενικά έξοδα (διοίκησης, 
χρηµατοδότησης, διάθεσης) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Γενικά έξοδα Διοίκησης - Χρηµατοδότησης - Διάθεσης Τα γενικά έξοδα 
Διοίκησης και Διάθεσης αποτελούν στοιχεία κόστους των προϊόντων και είναι 
κερδοφόρα. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αποτελούν στοιχείο κόστους του προϊόντος, 
αλλά δεν είναι κερδοφόρα. Τα γενικά έξοδα επιµερίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 30 
και προσθέτονται στα κοστολόγια µετά τον προσδιορισµό του βιοµηχανικού κόστους. 
2) Ειδικότερα για ορισµένα από τα έξοδα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα: α) Τα έξοδα 
Διοίκησης περιλαµβάνουν: (1) Τις αµοιβές του προσωπικού που ασχολείται µε τη 
Διοίκηση της Επιχείρησης (Λογιστηρίου, Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
Μηχανογράφησης, Γενικής Δ/νσης, κλπ.) και τις εργοδοτικές εισφορές επί των 
αποδοχών του προσωπικού αυτού. (2) Τις αµοιβές τρίτων. (3) Τα λοιπά έξοδα 
Διοίκησης της Επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Υδρευση, Θέρµανση, Καθαριότητα, 
Συντήρηση, κλπ.) (4) Ασφάλιστρα (5) Αποσβέσεις επισφαλών χρεωστών β) Εξοδα 
Διάθεσης είναι τα έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιµασία και 
πραγµατοποίηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της Επιχείρησης. Τα έξοδα 
αυτά διακρίνονται σε άµεσα ή ειδικά και έµµεσα ή γενικά. Στα έξοδα διάθεσης 
περιλαµβάνονται κυρίως τα ακόλουθα έξοδα: (1) Αµοιβές προσωπικού και 
εργοδοτικές εισφορές των Υπηρεσιών πωλήσεων - MARKETING - Διανοµής. (2) 
Αµοιβές πωλητών. (3) Εξοδα µεταφορικών µέσων που ασχολούνται µε τη διανοµή 
και µεταφορά των πωλουµένων. (4) Ενοίκια αποθηκών έτοιµων προϊόντων και 
γραφείων. (5) Διαφηµίσεις οποιασδήποτε µορφής και κάθε άλλης δαπάνης που έχει 
σχέση µε τη διάθεση. Συγκεκριµένα, το ποσό των διαφηµίσεων, που µπορεί να 
βαρύνει το κόστος διάθεσης, υπολογίζεται µε την παρακάτω κλίµακα, εφόσον δεν 
ρυθµίζεται διαφορετικά µε άλλες διατάξεις. Κλιµάκιο Συντελεστής Διαφ/ση Συνολική 
Συνολικές καθαρών διαφ/σης κλιµακίων διαφ/ση πωλήσεις πωλήσεων 200 εκατ. 8% 
16 εκ. 16 εκ. 200 εκατ. 200 εκατ. 5% 10 εκ. 26 εκ. 400 εκατ. 200 εκατ. 3% 6 εκ. 32 
εκ. 600 εκατ. 200 εκατ. 2% 4 εκ. 36 εκ. 800 εκατ. 200 εκατ. 1% 2 εκ. 38 εκ. 1.000 
εκατ. - Για το µέρος των πωλήσεων πάνω από 1.000 εκατ. τυχόν γενόµενες 
διαφηµίσεις, δεν βαρύνουν το κόστος. - Οι παραπάνω αναφερόµενες καθαρές 
πωλήσεις εννοούνται για κάθε διαφηµιζόµενο είδος χωριστά και προέρχονται 
αθροιστικά από όλα τα µεγέθη, βάρη, όγκους, συσκευασίες που κυκλοφορεί αυτό. - 
Προκειµένου περί νέων προϊόντων η διαφήµιση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% του 



βιοµηχανικού κόστους. - Οι παραπάνω αναγνωριζόµενες διαφηµίσεις αν δεν µπορούν 
να εξατοµικευθούν κατά προϊόν, τότε επιµερίζονται µε βάση τα κοινά αποδεκτά 
κριτήρια µερισµού. (6) Προµήθειες αντιπροσώπων µέχρι 3%, επί της τιµολογιακής 
αξίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη Διάταξη και εφόσον 
πραγµατοποιούνται από την Επιχείρηση και καλύπτουν πραγµατικά έξοδα και αµοιβή 
του αντιπροσώπου. Η προµήθεια αντιπροσώπου δεν είναι κερδοφόρο στοιχείο. 
Δαπάνες πρατηρίων αναγνωρίζονται µόνο όταν αυτά ανήκουν στις Βιοµηχανικές ή 
Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις. γ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα στα οποία περιλαµβάνονται: 
(1) Τόκοι για βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια, τα οποία δεν υπερβαίνουν 
το διπλάσιο των ίδιων κεφαλαίων, υπολογίζονται δε µε το µέσο σταθµικό επιτόκιο 
δανεισµού της κλεισµένης χρήσης. (2) Τραπεζικά έξοδα για τη σύναψη δανείων 
(παράβολα, χαρτόσηµα, προµήθειες Τράπεζας, κλπ.). Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
δεν είναι κερδοφόρο στοιχείο. δ) Αποσβέσεις µη κοστολογούµενες, πρόκειται για 
τακτικές που δε βαρύνουν το κόστος παραγωγής. ε) Συναλλαγµατικές διαφορές, (1) 
Συναλλαγµατικές διαφορές (χρεωστικές) από την αποτίµηση κατά το τέλος της 
χρήσης δανείων, που διατέθηκαν για απόκτηση πάγιων στοιχείων, εγγράφονται στο 
πάγιο ενεργητικό για απόσβεση. Η απόσβεση αυτών, που γίνεται τµηµατικά, ανάλογα 
µε το τµήµα του δανείου που εξοφλείται µέσα στο έτος, αποτελεί στοιχείο κόστους. 
Οµοίως στοιχείο κόστους αποτελούν οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν 
κατά την εξόφληση τέτοιων δανείων. (2) Οι συναλλαγµατικές διαφορές από 
πιστώσεις και δάνεια που διατέθηκαν για αγορά πρώτων υλών ή εµπορευµάτων, 
αποτελούν στοιχείο κόστους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές δεν είναι κερδοφόρο 
στοιχείο του κόστους.  

 
Αρθρο:  25 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μη αναγνωριζόµενες δαπάνες γενικών εξόδων 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Μη αναγνωριζόµενες 
δαπάνες γενικών εξόδων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Δεν αναγνωρίζονται ως στοιχείο κόστους: 1) Αµοιβές ή ποσοστά µελών Δ.Σ. 
Ανωνύµων Εταιρειών, διαχειριστών ΕΠΕ, εκτός αν παρέχονται για υπηρεσία που 
εξέρχεται της υποχρεώσεώς τους για διοίκηση και διαχείριση, και εφόσον 
καταχωρίζονται και υπόκεινται στις νόµιµες εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών 
Οργανισµών. 2) Οι υπολογιστικές δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που δεν παίρνουν 
µορφή χρηµατικής καταβολής, αλλά µε τις οποίες επιβαρύνουν οι επιχειρήσεις το 
κόστος υπολογιστικά (π.χ. η αµοιβή του επιχειρηµατία, ο τόκος του ίδιου κεφαλαίου, 
η αµοιβή που αντιστοιχεί στο KNOW-HOW του ίδιου του επιχειρηµατία, τεκµαρτό 
ενοίκιο).  

 
Αρθρο:  26 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Κόστος εισαγωγής 

Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Κόστος εισαγωγής 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κόστος εισαγωγής είναι το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν, µέχρι 
το αγαθό να τοποθετηθεί στην αποθήκη του εισαγωγέα (LΑΝDΕD COST). 2) Το 
κόστος εισαγωγής περιλαµβάνει: α) Την τιµολογιακή αξία τοις µετρητοίς του Οίκου 
του Εξωτερικού, όπως προκύπτει από το νόµιµα θεωρηµένο, από αρµόδια Ελληνική 
Αρχή, οριστικό τιµολόγιο. Ανεξάρτητα από τη συµφωνηµένη τιµολογιακή αρχή 
(FΟΒ, CIF) θα πρέπει να αναγράφεται στο τιµολόγιο και η αξία ΕΧ FΑCTORY. Οι 
λαµβανόµενες εκπτώσεις φέρονται σε µείωση του κόστους εισαγωγής. Σε περίπτωση 
προθεσµιακού διακανονισµού πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός της επιβάρυνσης 
από τους τόκους. Για τον προσδιορισµό της παραπάνω τιµολογιακής αξίας η 
Υπηρεσία µπορεί να λαµβάνει υπόψη και τις ισχύουσες διεθνείς ή εγχώριες τιµές 
(τιµές οίκου προς άλλες επιχειρήσεις ή χώρες, κλπ.) των εισαγόµενων προϊόντων. β) 
Τα έξοδα που προκύπτουν από την εκκαθάριση της Τράπεζας (διακανονισµός). Τα 
έξοδα ανταποκριτών, τηλεγραφικά, ταχυδροµικά, προµήθεια Τράπεζας, κλπ. γ) Τα 
έξοδα εκτελωνισµού, όπως αναγράφονται στο τιµολόγιο του εκτελωνιστή. Κάθε 
δαπάνη που αναφέρεται στο τιµολόγιο του εκτελωνιστή θα συνοδεύεται από το 
νόµιµο δικαιολογητικό πραγµατοποίησής της, µε µοναδική εξαίρεση τις δαπάνες για 
τις οποίες είναι αδύνατη η έκδοση επίσηµου αποδεικτικού (π.χ. χαρτόσηµα). Επίσης, 
το τιµολόγιο του εκτελωνιστή πρέπει να συνοδεύεται από τη διασάφηση εισαγωγής ή 
όταν γίνεται αποταµίευση του εµπορεύµατος, από την αίτηση αποταµίευσης και 
αίτηση ανάλωσης. δ) Ο ναύλος, τα µεταφορικά και τα εκφορτωτικά, βάσει επίσηµων 
αποδείξεων. Τυχόν εκπτώσεις που παρέχονται επί των µεταφορικών εξόδων φέρονται 
σε µείωση αυτών. ε) Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη των κινδύνων µεταφοράς. στ) 
Τα νόµιµα έξοδα θεώρησης τιµολογίων. ζ) Τα ψυκτικά έξοδα εφόσον είναι αναγκαία 
η εναποθήκευση στα ψυγεία και για χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την άφιξη 
του εµπορεύµατος µέχρι τον εκτελωνισµό του, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 
ηµέρες εκτός από τις περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της 
επιχείρησης. Μετά τον εκτελωνισµό, ψυκτικά αναγνωρίζονται µόνο εφόσον η 
εναποθήκευση στα ψυγεία δεν έγινε µε σκοπό απόκρυψης του εµπορεύµατος ή για 
επίτευξη µεγαλύτερης τιµής. η) Τα αποθήκευτρα γενικά (ΟΛΠ, ΠΑΕΓΑΕ, τελωνεία) 
αναγνωρίζονται µέχρι 20 ηµέρες κατά ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης, οπότε η υπηρεσία σταθµίζει το 
κανονικό ύψος των αποθηκεύτρων εφόσον βεβαιώνονται µε επίσηµα δικαιολογητικά. 
θ) Τα έξοδα πραγµατογνωµοσύνης του Χρηµατιστηρίου Εµπορευµάτων, εφόσον 
βεβαιώνονται µε επίσηµα αποδεικτικά. Οσάκις απαιτείται ο προσδιορισµός του 
συνολικού κόστους εισαγωγής, έχει εφαρµογή το άρθρο 24, για τον προσδιορισµό 
των Γενικών Εξόδων.  

 
Αρθρο:  27 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται στο κόστος εισαγωγής 



Αρθρου:  

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Δαπάνες που δεν 
αναγνωρίζονται στο κόστος εισαγωγής 

 
Κείµενο Αρθρου 
Δεν αναγνωρίζονται τα ακόλουθα: 1) Εξοδα που προέρχονται από αµέλεια, 
υπαιτιότητα ή ελευθεριότητα του εισαγωγέα. 2) Εξοδα που έχουν χαρακτήρα άµεσης 
ή έµµεσης χρηµατοδότησης. 3) Εξοδα για δικαιώµατα ελεύθερης ζώνης (ΟΛΠ, κλπ.) 
και κάθε µορφής αποθήκευτρα πέραν των 20 ηµερών, εφόσον δεν προκλήθηκαν από 
υπαιτιότητα της επιχείρησης. 4) Κάθε έξοδο που έχει την έννοια της ποινής. 5) 
Σταλίες υπερηµερίας που οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας. 6) 
Συναλλαγµατικές διαφορές προθεσµιακού διακανονισµού. 7) Εξοδα εισαγωγής 
δειγµάτων - διαφηµιστικών (αυτά αποτελούν στοιχείο του κόστους διάθεσης). 8) 
Προµήθεια αντιπροσώπου εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι και εισαγωγέας.  

 
Αρθρο:  28 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Φύρες και ελλείµµατα 

Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Φύρες και ελλείµµατα 
 
Κείµενο Αρθρου 
Για τα είδη που εισάγονται από το εξωτερικό δεν αναγνωρίζονται φύρες και 
ελλείµµατα. Αναγνωρίζονται µόνο αποµειώσεις που αναφέρονται στη σχετική 
διασάφηση που έχουν σχέση µε τη φύση του προϊόντος και οι οποίες ρυθµίζονται µε 
ειδικές διατάξεις.  

 
Αρθρο:  29 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εννοια νέου αγαθού ή υπηρεσίας 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Εννοια νέου αγαθού ή 
υπηρεσίας 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Νέο αγαθό ή υπηρεσία θεωρείται εκείνο που διαφέρει ουσιωδώς από άλλο αγαθό ή 
υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η 
επιχείρηση, µπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευκτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) στη 
σύνθεση παραγωγής ή παροχής, β) στο κόστος παραγωγής η παροχής, γ) στην 
ποιότητα, δ) στις ιδιότητες και ε) στη χρήση. 2) Η αλλαγή της ονοµασίας ή του 
κωδικού αριθµού περιγραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας αγαθού, δεν 
χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.  



 
Αρθρο:  30 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επιµερισµός εξόδων 

Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Επιµερισµός εξόδων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ολα τα έµµεσα έξοδα (Παραγωγής, Διοίκησης, Διάθεσης, κλπ.) επιµερίζονται µε 
βάση κριτήρια επιµερισµού που γίνονται δεκτά από την επιστήµη και την πρακτική 
και τα οποία κατά περίπτωση κρίνονται ως κατάλληλα. Τα ίδια κριτήρια πρέπει να 
εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις επιµερισµού κοινών εξόδων, µεταξύ ελεγχοµένων 
και µη ελεγχοµένων αγορανοµικών ειδών. 2) Τα εφαρµοζόµενα κριτήρια µερισµού 
πρέπει να εφαρµόζονται πάγια και να µη µεταβάλλονται, κάθε φορά για λόγους 
σκοπιµότητας. Τα κριτήρια επιµερισµού των εξόδων υπόκεινται στην κρίση της 
Υπηρεσίας. Οι βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν διατιµηµένα ή ελεγχοµένου 
κέρδους είδη, πρέπει να τηρούν τα λογιστικά βιβλία και τα σχετικά δικαιολογητικά 
στοιχεία, κατά τρόπο που να είναι ευχερής ο έλεγχος και η επαλήθευση αυτών. 3) 
Στις περιπτώσεις που κατά την παραγωγή ενός προϊόντος παράγονται συγχρόνως και 
δευτερεύοντα προϊόντα ή υποπροϊόντα ή αφήνονται υπολείµµατα, η αξία αυτών 
µειώνει το κόστος του κύριου προϊόντος. Ως αξία υποπροϊόντων και υπολειµµάτων 
θεωρείται η αξία πώλησης αυτών µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα διάθεσης.  

 
Αρθρο:  31 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Εκπτώσεις 

Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Εκπτώσεις 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι χορηγούµενες εκπτώσεις δεν αποτελούν στοιχείο του κόστους, αλλά αποτελούν 
αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων (βαρύνουν το κέρδος) . Οι νοµοθετηµένες 
χονδρεµπορικές εκπτώσεις, που αποτελούν το Μεικτό Κέρδος Χονδρεµπόρων - 
Πρατηριούχων, πρέπει να παρακολουθούνται χωριστά, για να µπορεί η Υπηρεσία να 
ελέγξει το ύψος τους.  

 
Αρθρο:  32 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµή Αντικατάστασης 
Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Τιµή Αντικατάστασης 



Σχόλια:  
Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την ΑΔ 2/21.1/5.2.1992 
(ΦΕΚ Β' 56) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά την κοστολόγηση των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους, 
αναγνωρίζονται τα ποσοστά κέρδους που καθορίζονται από την παρούσα. 2) Κατά 
την διαµόρφωση της τιµής πώλησης των ειδών της κατηγορίας των διατιµηµένων ή 
ελεγχοµένου κέρδους, αναγνωρίζεται η τιµή αντικατάστασης ή αναπαραγωγής, είτε 
αυτή είναι µεγαλύτερη είτε είναι µικρότερη από την τιµή κτήσης, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Για τον 
προσδιορισµό του αγορανοµικού κόστους των αποθεµάτων που βρίσκονται στις 
αποθήκες των επιχειρήσεων, θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή αντικατάστασης, µε βάση 
το τελευταίο τιµολόγιο αγοράς ειδών µε τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές. β) Το νέο 
αγορανοµικό κόστος, πρέπει να αποδεικνύεται από νόµιµα και οριστικά παραστατικά 
έγγραφα και ακόµα, η νέα αγορά, να αντιπροσωπεύει ποσότητα προϊόντων, 
εµπορευµάτων ή υλικών µε τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές, ίση τουλάχιστον µε το 
20% των αποθεµάτων που υπάρχουν στην επιχείρηση, κατά την ηµεροµηνία που 
συντρέχει ο λόγος εφαρµογής της τιµής αντικατάστασης, εκτός αν διαφορετικά 
ορίζεται από ειδική διάταξη της παρούσας. γ) Σε περίπτωση ανατίµησης µερικών 
στοιχείων κόστους βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών ειδών και σύγχρονης υποτίµησης 
άλλων στοιχείων κόστους αυτών, πρέπει να γίνεται συµψηφισµός των θετικών και 
αρνητικών µεταβολών, οι οποίες πρέπει να στηρίζονται σε νόµιµα και οριστικά 
δικαιολογητικά. δ) Στις χονδρικές πωλήσεις, δεν αναγνωρίζεται κέρδος στη διαφορά 
που προκύπτει µεταξύ της τιµής κτήσης και της τιµής αντικατάστασης ή 
αναπαραγωγής. (ΑΔ 14/1989). " 3) Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, 
κατά το µέρος που αφορούν την αναγνώριση ανώτερης τιµής αντικατάστασης, δεν 
έχουν εφαρµογή στα κατεψυγµένα ψάρια και στά νωπά οπωρολαχανικά που 
υπάγονται στην αγορανοµική κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχόµενου κέρδους 
ειδών. " (ΑΔ 2/21 Ιαν. - 5 Φεβ. 1992,ΦΕΚ Β' 56) 4) Επίσης, οι διατάξεις της 
παραγράφου (2), δεν έχουν εφαρµογή για τις τιµές των καινούργιων ανταλλακτικών 
και εξαρτηµάτων των αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, των 
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων, αλυσοπριόνων, 
οδοποιητικών χωµατουργικών, δοµικών και λοιπών µηχανηµάτων, γενικά, που 
βρίσκονται στην αποθήκη µιας επιχείρησης, οι οποίες θα µπορούν να µεταβάλλονται 
λόγω µεταβολής των τιµών κτήσης βάσει της τελευταίας εισαγωγής, κατά συνήθη 
τρόπο, και για όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στον τιµοκατάλογο του ξένου Οίκου, 
εφόσον υπάρχει εισαγωγή έστω και µέρους από τα είδη που περιλαµβάνονται στον 
τιµοκατάλογο αυτό. Δεν επιτρέπεται η διαµόρφωση νέων τιµών, σε περίπτωση που η 
µεταβολή της τιµής κτήσης, δεν υπερβαίνει το 5%, για όλα τα είδη που 
περιλαµβάνονται στον τιµοκατάλογο του ξένου Οίκου και εφόσον δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί νέα εισαγωγή. Για τα είδη που πραγµατοποιείται εισαγωγή, 
επιτρέπεται η διαµόρφωση νέας τιµής, ανεξαρτήτως ποσοστού µεταβολής της τιµής 
κτήσης. Οι λιανοπωλητές µπορούν να µεταβάλλουν τις τιµές στα αποθέµατά τους, 
εφόσον αλλάξουν οι τιµές του προµηθευτή τους, πράγµα που αποδεικνύεται είτε µε 
νέα αγορά είτε µε γνωστοποίηση της µεταβολής µε σχετικό ΤΕLΕΧ, εγκύκλιο ή µε 
τιµοκατάλογο. (ΑΔ 14/1989).  

 
Αρθρο:  33 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ογκος παραγωγής 

Λήµµατα:  Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Ογκος παραγωγής 
 
Κείµενο Αρθρου 
Ο µέσος µηνιαίος όρος παραγωγής της Ελεγχόµενης Επιχείρησης υπολογίζεται: 1) 
Με βάση την ετήσια παραγωγή του προηγούµενου χρόνου, όταν ο έλεγχος γίνεται 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της χρήσης που ελέγχεται, και 2) Με βάση το 
πρώτο εξάµηνο της χρήσης που ελέγχεται όταν ο έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια 
του δευτέρου εξάµηνου της ίδιας χρήσης.  

 
Αρθρο:  34 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ο Φ.Π.Α. κατά την κοστολόγηση 

Λήµµατα:  
Κανόνες αγορανοµικής κοστολόγησης ,Ο Φ.Π.Α. κατά την 
κοστολόγηση 

 
Κείµενο Αρθρου 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν αποτελεί στοιχείο κόστους ενός 
προϊόντος, καθώς και παροχής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που οι 
ενδιαφερόµενοι, λόγω του ειδικού καθεστώτος στο οποίο εντάσσονται από το Ν. 
1642/86, δεν έχουν δικαίωµα έκπτωσης (συµψηφισµού) του Φ.Π.Α. που έχουν 
καταβάλει.  

 
Αρθρο:  35 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Επισήµανση προσυσκευασµένων τροφίµων 
Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση προσυσκευασµένων τροφίµων 

Σχόλια:  

H περ. θ' και ι' της παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 1 της ΑΔ 
5/30.6/7.7.1994 (ΦΕΚ Β' 536). επίσης η παρ. 2 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε µε την ίδια ΑΔ και η παρ. 4 προστέθηκε µε την ΑΔ 
5/1994. 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 1) Στα προσυσκευασµένα τρόφιµα που 
προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή, καθώς και σε αυτά 
που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκοµεία, καντίνες και άλλες παρόµοιες µονάδες 



οµαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις, µε ευδιάκριτα 
και ανεξίτηλα γράµµατα, στην ελληνική γλώσσα: α) Η ονοµασία πώλησης του 
τροφίµου. β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται 
κατά σειρά ελαττούµενης περιεκτικότητας. γ) Η ονοµαστική ποσότητα περιεχοµένου 
που εκφράζεται σε µονάδες µάζας για τα στερεά και σε µονάδες όγκου για τα υγρά. δ) 
Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας ή η χρονολογία ανάλωσης, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 36 και 37 της παρούσας. ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες 
συντήρησης και χρήσης. στ) Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του 
παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστηµένου σε κράτος µέλος 
της ΕΟΚ. ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή 
του µπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγµατικό τόπο 
παραγωγής ή προέλευσης του τροφίµου. η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η 
παράλειψή του δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίµου. (ΑΔ 14/1989). "θ) Για 
τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκο, η 
αναγραφή του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου και ι) Η ένδειξη που επιτρέπει την 
αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιµο. Πριν από την ένδειξη της 
παρτίδας προηγείται το γράµµα "L", εκτός από την περίπτωση που η ένδειξη της 
παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της ετικέτας. Η ένδειξη αυτή 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας ή η 
τελική χρονολογία ανάλωσης συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά 
τουλάχιστον της ηµέρας και του µήνα. Σχετικά µε την υποχρέωση αναγραφής της 
ένδειξης για την παρτίδα, ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 
13 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίµων. (ΑΔ 5/30 Ιουν.- 7 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 
536)." "2) Η παρ. 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ενδείξεων που προβλέπονται 
από ειδικότερες για κάθε προϊόν διατάξεις. (ΑΔ 5/30 Ιουν. - 7 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 
536)." 3) Υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο 
πωλητής, που τα στοιχεία του θα αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι 
υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά. Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι 
και οποιοσδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετέχει στη διακίνηση του 
συγκεκριµένου προϊόντος. "4) α) Στα προσυσκευασµένα τρόφιµα οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται πάνω 
στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεµένη µε αυτή. β) Οι διατάξεις του εδαφίου (α) 
ισχύουν µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 10, του Κώδικα Τροφίµων. (ΑΔ 5/30 Ιουν. - 7 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 
536)."  

 
Αρθρο:  36 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας 
Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας 

Σχόλια:  

Η δεύτερη περίοδος της πρώτης υποπαρ. της παρ. 4 προστέθηκε µε το 
'αρθρο 2 της ΑΔ 5/30.6/7.7.1994 (ΦΕΚ Β'536) επίσης η δεύτερη υποπαρ. 
της παρ. 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ίδια ΑΔ καθώς και η έκτη 
υποπαρ. της παρ. 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ίδια ΑΔ και η 



δέκατη και η ενδέκατη υποπαρ. της παρ. 4 προστέθηκαν µε την ΑΔ 
5/1994 άρθρο 2. Η παρ. 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 
8/17.3/3.4.1992 (ΦΕΚ Β' 228). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στις προσυσκευασίες των τροφίµων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που 
προβλέπονται, πρέπει να αναγράφεται και η "ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ", δηλαδή η χρονολογία µέχρι την οποία το τρόφιµο αυτό 
διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης. 2) Η 
χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σειρά, της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους, πρέπει δε να γράφεται µε ανάλογα συµπληρούµενη 
τη φράση: - "Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από...", εφόσον στη χρονολογία 
περιλαµβάνεται και η ηµέρα. - "Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από το τέλος...", 
εφόσον στην χρονολογία περιλαµβάνεται ο µήνας και το έτος ή µόνο το έτος. Εν 
τούτοις για τρόφιµα των οποίων - η διατηρησιµότητα είναι µικρότερη από 3 µήνες, 
αρκεί η αναγραφή της ηµέρας και του µήνα, - η διατηρησιµότητα είναι µεγαλύτερη 
από 18 µήνες, αρκεί η αναγραφή µόνο του έτους. 3) Οι ενδείξεις που προβλέπονται 
στην προηγούµενη παράγραφο, αναγράφονται σε εµφανές µέρος, ευδιάκριτα και 
ανεξίτηλα, στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ένδειξη της ονοµασίας του προϊόντος και της 
ποσότητας του περιεχοµένου και συνοδεύονται από την ίδια τη χρονολογία ή από 
παραποµπή στο σηµείο όπου αυτή αναγράφεται. Η παραποµπή επιτρέπεται να γίνεται 
µόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονοµικοί λόγοι την επιβάλλουν, 
οπωσδήποτε όµως το σηµείο αναγραφής της θα είναι εµφανές για τον καταναλωτή. 4) 
Από την αναγραφή της ελάχιστης διατηρησιµότητας, εξαιρούνται τα παρακάτω 
προϊόντα: - Τα νωπά φρούτα και λαχανικά στα οποία περιλαµβάνονται και οι πατάτες 
που δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί άλλες παρόµοιες επεξεργασίες. (ΑΔ 
14/1989). Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρµόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα 
παρόµοια προϊόντα όπως φύτρα ψυχανθών. (ΑΔ 5/30 Ιουν. - 7 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 
536). - Τα κρασιά, ηδύποτα από ζύµωση, αφρώδη κρασιά, αρωµατισµένα κρασιά και 
παρόµοια προϊόντα, που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από σταφύλι, καθώς 
και για τα ποτά των κωδικών Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Σ.Ο.) 22060091, 
22060093 και 22060099 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού. (ΑΔ 
5/30 Ιουν. 7 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 536). - Ποτά µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη κατ' 
όγκο 10% και πάνω. - Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής που από τη φύση 
τους καταναλώνονται κανονικά µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή 
τους. - Ξίδια. (ΑΔ 14/1989). - Το µαγειρικό αλάτι, εξαιρουµένου του αλατιού στο 
οποίο έχει προστεθεί ιωδιούχο κάλι, είτε πρόκειται για καθαρισµένο αλάτι είτε για 
ιωδιούχο αλάτι. (ΑΔ 5/30 Ιουν. - 7 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 536). - Ζάχαρα σε στερεά 
µορφή. - Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωµατισµένα ή 
και χρωµατισµένα. - Μαστίχα και παρόµοια για µάσηση προϊόντα. (ΑΔ 14/1989). - 
Τα µη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυµοί φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα 
ποτά που είναι συσκευασµένα σε περιέκτες χωρητικότητας άνω των 5 λίτρων και τα 
οποία πρόκειται να διατεθούν σε µονάδες οµαδικής εστίασης. - Τα παγωτά που 
προσφέρονται σε ατοµικές συσκευασίες. (ΑΔ 5/30 Ιουν. - 5 Ιουλ. 1994, ΦΕΚ Β' 538). 
5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για το µέλι, τα προϊόντα 
κακάο σοκολάτας και για ορισµένα βρώσιµα ζάχαρα που προορίζονται για ανθρώπινη 
διατροφή. (Π.Δ. 513/83, ΦΕΚ 196/83 και ΦΕΚ 15/84, Τεύχος Α'). 6) α) Επιτρέπεται 
η διάθεση τροφίµων περασµένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας, µε τον 
όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισµένα από τα άλλα τρόφιµα και σε 
πινακίδα που θα αναρτάται σ' αυτά, θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η φράση: 



"ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ". (ΑΔ 14/1989). Εν τούτοις, ο 
χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασµένης διατηρησιµότητας δεν µπορεί να 
υπερβαίνει κατά περίπτωση: α) Τη µια εβδοµάδα, στην περίπτωση προϊόντων των 
οποίων η ελάχιστη διατηρησιµότητα δηλώνεται µε την αναγραφή ηµέρας και µήνα. β) 
Τον ένα µήνα, στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιµότητα 
δηλώνεται µε την αναγραφή µήνα και έτους. γ) Τους τρεις µήνες στην περίπτωση 
προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιµότητα δηλώνεται µε την αναγραφή 
µόνο του έτους. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή 
υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής. Προϊόντα περασµένης 
διατηρησιµότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους οµαδικής εστίασης (ΑΔ 
8/17 Μαρ, - 3 Απρ. 1992, ΦΕΚ Β' 228). β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή 
τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας µε οποιονδήποτε τρόπο 
και από οποιονδήποτε. Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο 
παρασκευστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται 
στο προϊόν. Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε 
και κατά οποιονδήποτε τρόπο συµµετέχει στη διακίνηση του προϊόντος. (ΑΔ 
14/1989).  

 
Αρθρο:  37 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Χρονολογία ανάλωσης 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Χρονολογία ανάλωσης 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 36, στα παρακάτω ευαλλοίωτα 
προσυσκευασµένα τρόφιµα, αντί της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας 
πρέπει να αναγράφεται η "ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ", δηλαδή η χρονολογία 
µέχρι την οποία µπορούν αυτά να αναλωθούν: - γιαούρτι - επιδόρπια µε βάση το γάλα 
- κρέµα, ρυζόγαλο - κρέµα γάλακτος - ζύµη αρτοποιίας - εδέσµατα, όπως σαλάτες 
διαφόρων ειδών, ταραµοσαλάτες, µελιτζανοσαλάτες, τζατζίκι κλπ. 2) Η χρονολογία 
ανάλωσης δηλώνεται µε την ένδειξη της ηµέρας και του µήνα και γράφεται µε τη 
φράση "ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ...", συµπληρούµενη είτε από την ίδια τη χρονολογία 
είτε µε παραποµπή στο σηµείο όπου η χρονολογία αυτή αναγράφεται. Η παραπάνω 
ένδειξη θα αναγράφεται σε εµφανές µέρος, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα και στο ίδιο 
οπτικό πεδίο µε την ένδειξη της ονοµασίας του προϊόντος και της ποσότητας του 
περιεχοµένου. Η παραποµπή επιτρέπεται να γίνεται µόνο εφόσον σοβαρότατοι 
τεχνικοί και οικονοµικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όµως το σηµείο 
αναγραφής θα είναι εµφανές για τον καταλανωτή. 3) Απαγορεύεται η αντικατάσταση 
ή τροποποίηση της χρονολογίας ανάλωσης µε οποιονδήποτε τρόπο και από 
οποιονδήποτε, όπως και η έκθεση για πώληση και η πώληση τροφίµου του οποίου 
έχει παρέλθει η χρονολογία ανάλωσης. 4) Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω 
ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα 
στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν. Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, 
υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε που κατά οποιονδήποτε τρόπο συµµετέχει στη 
διακίνηση του προϊόντος.  



 
Αρθρο:  38 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ταξινόµηση και επισήµανση των προϊόντων αλλαντοποιίας 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Ταξινόµηση και επισήµανση των προϊόντων 
αλλαντοποιίας 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στο περίβληµα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποιίας πρέπει να 
αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναµφισβήτητο, εκτός από 
τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται και οι εξής: α) Η ονοµασία της βασικής 
κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι µία από αυτές που αναφέρονται στον Κώδικα 
Τροφίµων, όπως παρακάτω: (1) προϊόν ωµό (ενδεχοµένως καπνισµένο) (2) προϊόν 
ωρίµανσης ξηρό (αέρος) (3) προϊόν ωρίµανσης ηµίξηρο (4) προϊόν βραστό (5) 
τεµάχιο κρέατος ωρίµανσης αλατισµένο (6) τεµάχιο κρέατος αλατισµένο ξηράς 
θερµικής επεξεργασίας ή και κάπνισης (ξηρό) (7) τεµάχιο κρέατος αλατισµένο υγράς 
θερµικής επεξεργασίας (βραστό) (8) πηκτή β) Το είδος του προϊόντος µε την 
προβλεπόµενη από τον Κώδικα Τροφίµων ονοµασία, όπως λουκάνικο βραστό, 
σαλάµι αέρος, σαλάµι βραστό, µορταδέλλα βραστή κλπ. Η παραπάνω ονοµασία θα 
συµπληρώνεται από τον παραγωγό µε τη χρησιµοποιούµενη ειδική ονοµασία, εφόσον 
χρησιµοποιείται τέτοια, όπως: λουκάνικο βραστό τύπου Φραγκφούρτης, φιλέτο 
βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάµι βραστό τύπου Ουγγαρίας, σαλάµι αέρος τύπου 
Θάσου, σαλάµι ηµίξηρο µπίρας, κλπ. Η παραπάνω ένδειξη αναγράφεται στα 
τιµολόγια πώλησης και στους τιµοκαταλόγους των οποίων η έκδοση είναι 
υποχρεωτική. γ) Η λέξη "ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ" ακολουθούµενη από την ονοµασία όλων των 
συστατικών του προϊόντος, δηλαδή είδος του κρέατος, είδος του λίπους, πρόσθετες 
ύλες, συνδετικές, αρτυµατικές και άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούµενης 
περιεκτικότητας κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους στην παραγωγή του 
προϊόντος αλλαντοποιίας. δ) Χρονικές ενδείξεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του Υπουργείου Γεωργίας. Η αναγραφή αυτών θα γίνεται µόνο εκεί όπου υπάρχει 
συσκευασία του προϊόντος (δεύτερος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που διατίθενται 
µόνο µε το φυσικό ή τεχνητό τους περίβληµα (έντερο). ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες 
διατήρησης του προϊόντος. 2) Στα προϊόντα αλλαντοποιίας, όπως ο παστουρµάς, 
λουκάνικα κοκτέιλ, κλπ., που δεν έχουν περίβληµα ή το µέγεθός τους είναι πολύ 
µικρό (µπουκιές), καθώς επίσης και στα σαλάµια αέρος , η αναγραφή των ενδείξεων 
θα γίνεται σε ετικέτα ή δακτύλιο ή πινακίδα που προσδένεται στο νήµα ανάρτησης 
του προϊόντος ή γύρω στο προϊόν ή µέσα στο δικτυωτό σακίδιο. 3) Στα εισαγόµενα 
προϊόντα αλλαντοποιίας οι ενδείξεις της παραγράφου 1 θα αναγράφονται και στην 
Ελληνική γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους και εφόσον πρόκειται για τα προϊόντα 
της παραγράφου 2, θα αναγράφονται πάνω στην ετικέτα, δακτύλιο ή πινακίδα.  

 
Αρθρο:  39 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επισήµανση αλιπάστων 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση αλιπάστων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Στη συσκευασία των αλιπάστων τα οποία προσφέρονται, αφού αποσυσκευαστούν, 
στην κατανάλωση λιανικών µε τµηµατική ζύγισή τους, πρέπει να αναγράφονται, 
εµφανώς, οι παρακάτω ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα: α) Το ονοµατεπώνυµο του 
παρασκευαστή ή συσκευαστή ή του εισαγωγέα. β) Το ακριβές είδος των ιχθύων που 
περιέχονται. γ) Ο τόπος προέλευσης. δ) Το µεικτό βάρος του γεµάτου βαρελιού ή 
δοχείου, κλπ., όπως και το απόβαρο της συσκευασίας (δηλαδή το βάρος του άδειου 
βαρελιού ή δοχείου, κλπ). Η ανοχή που αναγνωρίζεται πάνω στο µεικτό βάρος των 
αλιπάστων, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από ποσοστό +- 5%.  

 
Αρθρο:  40 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πώληση ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές συσκευασίες 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Πώληση ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές 
συσκευασίες 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε πωλητή η διάθεση στην κατανάλωση τροφίµων, 
ποτών και ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές συσκευασίες που έχουν ενδείξεις, οι 
οποίες δεν ανταποκρίνονται προς τον πραγµατικό παρασκευαστή προϊόντος ή 
δηλώνουν διαφορετικά την ποιότητα, προέλευση και εν γένει τα χαρακτηριστικά του.  

 
Αρθρο:  41 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αναγραφή των στοιχείων της εµφιαλώτριας εταιρείας στα ποτά 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Αναγραφή των στοιχείων της εµφιαλώτριας 
εταιρείας στα ποτά 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε περιπτώσεις παραγωγής και κυκλοφορίας κάθε είδους αναψυκτικών ποτών, 
καθώς και ζύθου µε την ίδια ονοµασία και στο ίδιο είδος φιαλών από περισσότερες 
της µιας επιχειρήσεις, κατόπιν παραχωρήσεως από την επιχείρηση που έχει το 
προνόµιο της παραγωγής αυτών είτε από περισσότερα υποκαταστήµατα της ίδιας 
επιχείρησης τότε η ονοµασία της επιχείρησης που εκτελεί την εµφιάλωση και η 



διεύθυνσή της, µπορούν να αναγράφονται είτε απευθείας στην κυλινδρική γυάλινη 
επιφάνεια των φιαλών είτε σε ετικέτα που επικολλάται στην κυλινδρική επιφάνεια 
είτε στο πώµα τους. 2) Στην περίπτωση που η αναγραφή της ένδειξης της 
παραγράφου 1 γίνεται στο πώµα των φιαλών, αυτή θα γράφεται στην πάνω επιφάνειά 
του, απαγορεύεται δε η αναγραφή της στην περιοχή του πώµατος που παίρνει 
κυµατοειδή µορφή κατά τη σφράγιση των φιαλών µε τα κλειστικά µηχανήµατα.  

 
Αρθρο:  42 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίµων 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους 
προϊόντος πλην τροφίµων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στη συσκευασία κάθε είδους τροφίµων, πλην τροφίµων µε τη µορφή µε την οποία 
αυτό πρόκειται να διατεθεί στον τελικό καταναλωτή ή µε την οποία θα διατεθεί σε 
αυτόν το περιεχόµενο προϊόν χύµα, πρέπει να αναγράφονται, µε τρόπο ευκρινή και 
ευανάγνωστο στην Ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις: α) Το ονοµατεπώνυµο 
ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή 
(εφόσον πρόκειται για εγχώρια προϊόντα) ή του εισαγωγέα ή αντιπροσώπου ή ενός 
πωλητή εγκατεστηµένου σε χώρα-µέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περίπτωση 
που το εργοστάσιο παραγωγής έχει δύο αντιπροσώπους στην Ελλάδα (π.χ. Βόρεια και 
Νότια Ελλάδα), τα στοιχεία του αντίστοιχου αντιπροσώπου. β) Το είδος του 
προϊόντος που περιέχεται. γ) Η ονοµαστική ποσότητα περιεχοµένου που εκφράζεται 
σε µάζα για τα στερεά και σε όγκο για τα υγρά. δ) Η χώρα καταγωγής, εφόσον δεν 
πρόκειται περί κοινοτικών προϊόντων. 2) Τις παραπάνω ενδείξεις µπορούν να φέρουν 
τα προϊόντα κατά οποιοδήποτε στάδιο εµπορίας, υποχρεωτικά όµως, µόνο κατά το 
στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή. Την υποχρέωση για την 
αναγραφή των παραπάνω ενδείξεων έχει εκείνος ο οποίος, κατά τα συναλλακτικά ήθη 
και την τρέχουσα εµπορική πρακτική, µπορεί εξ αντικειµένου να το κάνει, εκτός εάν 
µε ειδική συµφωνία, την οποία συνάπτουν µεταξύ τους τα ενδιαφερόµενα µέρη, ένα 
από αυτά αναλαµβάνει την υποχρέωση αυτή. 3) Από το πιο πάνω µέτρο εξαιρούνται 
τα προϊόντα εκείνα για τα οποία υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τον τρόπο 
επισήµανσής τους. (ΑΔ 1/28 Ιαν. 1991, ΦΕΚ Β' 20).  

 
Αρθρο:  43 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ενδείξεις στα προϊόντα, πλην τροφίµων 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Ενδείξεις στα προϊόντα, πλην τροφίµων 
 
Κείµενο Αρθρου 



1) Σε όλα τα προϊόντα οι βιοµήχανοι, βιοτέχνες, παρασκευαστές, αντιπρόσωποι, 
έµποροι, υποχρεούνται να αναγράφουν πάνω σ' αυτά, όταν δεν διατίθενται 
συσκευασµένα, τις παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα και κατά τρόπο 
εµφανή και ευδιάκριτο: α) Το ονοµατεπώνυµο ή τον εµπορικό τίτλο και τη διεύθυνση 
του βιοµήχανου ή βιοτέχνη παρασκευαστή ή αντιπροσώπου ή υπευθύνου εµπόρου. β) 
Τη χώρα παραγωγής, εφόσον το προϊόν παράγεται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 2) Από το παραπάνω µέτρο εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα για τα οποία 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τον τρόπο επισήµανσής τους.  

 
Αρθρο:  43Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση παρέµβασης σε ενδείξεις πινακίδων ή σε προϊόντα 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Απαγόρευση παρέµβασης σε ενδείξεις 
πινακίδων ή σε προϊόντα 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 22/8.1.1990 (ΦΕΚ Β' 352). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραποίηση, αντικατάσταση, απαλοιφή και εν γένει 
παρέµβαση, από οποιονδήποτε τρίτο, στα στοιχεία που τίθενται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία σε πινακίδα ή µε άλλο τρόπο πάνω στο σώµα ενός 
προϊόντος. (ΑΔ 22/8 Ιουν. 1990, ΦΕΚ Β' 352).  

 
Αρθρο:  44 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Επισήµανση ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση ηλεκτρικών συσκευών και 
µηχανηµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οσοι κατασκευάζουν στην Ελλάδα ηλεκτρικές συσκευές και µηχανήµατα γενικά ή 
συναρµολογούν αυτά από εξαρτήµατα που εισάγονται από το εξωτερικό, 
υποχρεούνται σε εµφανές µέρος της επιφάνειάς τους, εκτός από τη βάση, να 
εφαρµόζουν µεταλλική πινακίδα στην οποία να αναγράφονται ευανάγνωστα και στην 
Ελληνική γλώσσα οι παρακάτω ενδείξεις: 1) Η επωνυµία ή ο εµπορικός τίτλος της 
βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας ή καταστήµατος που ενεργεί την κατασκευή ή τη 
συναρµολόγηση. 2) Η διεύθυνση όπου λειτουργεί η βιοµηχανία ή το κατάστηµα. 3) Η 
ένδειξη κατά περίπτωση "Ελληνική κατασκευή" ή "Συναρµολόγηση στην Ελλάδα" µε 
γράµµατα ισοµεγέθη προς τις άλλες ενδείξεις.  



 
Αρθρο:  45 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Μαγειρικά σκεύη από αλουµίνιο 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Μαγειρικά σκεύη από αλουµίνιο 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Εγχώριας προέλευσης. α) Οι κατασκευαστές µαγειρικών σκευών από αλουµίνιο 
υποχρεούνται να αναγράφουν σε σταθερά προσαρτηµένη σε αυτά πινακίδα ή ετικέτα 
τις παρακάτω ενδείξεις κατά τρόπο ευδιάκριτο και στην Ελληνική γλώσσα: (1) Το 
ονοµατεπώνυµο ή τον εµπορικό τίτλο του κατασκευαστή ή το εµπορικό σήµα που 
έχει κατατεθεί νόµιµα. (2) Την πόλη της έδρας του. (3) Το βάρος του σκεύους, µε 
ανοχή µέχρι ποσοστό 5%, χωρίς σ' αυτό να περιλαµβάνεται το βάρος των χειρολαβών 
και του καλύµµατος. β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα µαγειρικά 
σκεύη των οποίων το πάχος δεν είναι µεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστό και αυτά των 
οποίων το βάρος, ανεξάρτητα από το πάχος τους, δεν είναι µεγαλύτερο από διακόσια 
(200) γραµµάρια. 2) Προέλευσης εξωτερικού. α) Τα προέλευσης εξωτερικού 
µαγειρικά σκεύη από αλουµίνιο καθώς και αυτά που είναι κατασκευασµένα από 
αλουµίνιο και έχουν αντικολλητική επένδυση ή επίχρισµα οποιασδήποτε άλλης 
φύσης πρέπει κατά τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, να φέρουν εκτός από τις 
οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις των αλλοδαπών κατασκευαστών, την ένδειξη του 
καθαρού βάρους τους σε γραµµάρια (χωρίς να υπολογίζονται οι χειρολαβές και το 
τυχόν κάλυµµά τους) µε ποσοστό επιτρεπόµενης ανοχής 5%. β) Από την παραπάνω 
υποχρέωση εξαιρούνται τα µαγειρικά σκεύη που έχουν πάχος όχι µεγαλύτερο από ένα 
(1) χιλιοστό και αυτά που το βάρος τους δεν είναι µεγαλύτερο από διακόσια (200) 
γραµµάρια, ανεξάρτητα από το πάχος τους.  

 
Αρθρο:  46 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επισήµανση σωλήνων από Ρ.V.C. 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση σωλήνων από Ρ.V.C. 
 
Κείµενο Αρθρου 
Σε οποιοδήποτε σωλήνα και εξαρτήµατά του που κατασκευάζονται από σκληρό 
πολυβινυλοχλωρίδιο (Ρ.V.C.) πρέπει να αναγράφονται: α) Η επωνυµία του 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα. β) Το υλικό κατασκευής. γ) Η εξωτερική διάµετρος. δ) 
Η πίεση λειτουργίας.  

 
Αρθρο:  47 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επισήµανση επιδεσµικού υλικού 



Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση επιδεσµικού υλικού 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι βιοµήχανοι, βιοτέχνες, κατασκευαστές και εισαγωγείς επιδεσµικού υλικού 
(επιδέσµων, γαζών, κλπ.) έτοιµου προς χρήση, µε τη µορφή που προσφέρεται αυτό 
λιανικά στην κατανάλωση, υποχρεούνται να αναγράφουν στην συσκευασία του, 
καθώς και στο περιτύλιγµα κάθε τεµαχίου, τις παρακάτω ενδείξεις: α) Το 
ονοµατεπώνυµο του βιοµηχάνου ή βιοτέχνη ή τον εµπορικό τίτλο της επιχείρησης. β) 
Τις διαστάσεις σε µέτρα. γ) Το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο.  

 
Αρθρο:  48 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επισήµανση ορυκτελαίων και λιπαντικών 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση ορυκτελαίων και λιπαντικών 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι εταιρείες παραγωγής ή εισαγωγής ορυκτελαίων και λιπαντικών πρέπει να 
αναγράφουν στις συσκευασίες όλων των προϊόντων τους που διακινούν, τις 
παρακάτω ενδείξεις: 1) Το ονοµατεπώνυµο ή τον εµπορικό τίτλο αυτών. 2) Την πόλη 
και τη διεύθυνση όπου λειτουργεί το εργοστάσιο, εργαστήριο, γραφείο ή κατάστηµα. 
3) Το είδος του περιεχοµένου. 4) Την κατάταξη ρευστότητας (ιξώδους) κατά SAE 
(SΟCΙΕΤΥ ΟF ΑΥΤΟ-ΜΟΤΙVE ΕΝGINEERS) J 300Ρ για µηχανέλαια και SAE J 
306C για βαλβολίνες. 5) Τον ονοµαστικό όγκο ή βάρος του περιεχοµένου. 6) 
Κατάταξη ποιότητας κατά ΑΡΙ (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) SAE 
ASTM (AMERICAN SOSIETY FOR TESTING AND ΜΑΤΕRΙΑΙS) ως εξής, από 
χαµηλότερη προς υψηλότερη ποιότητα: - Για βενζινοµηχανές: SΑ, SB, SC, SΕ, SF. - 
Για πετρελαιοµηχανές: CΑ, CΒ, CC, CD. - Για βαλβολίνες: ΑΡΙ GL-1, ΑΡΙ GL-2,.... 
ΑΡΙ GL-5.  

 
Αρθρο:  49 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις απορρυπαντικών, λευκαντικών, µαλακωτικών) κλπ. 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Ενδείξεις απορρυπαντικών, λευκαντικών, 
µαλακωτικών) κλπ. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Βιοµήχανοι, βιοτέχνες, εισαγωγείς, παρασκευαστές και συσκευαστές διαφόρων 
απορρυπαντικών, καθαριστικών, µαλακωτικών, λευκαντικών, αποσκληρυντικών, 
καθώς και απορρυπαντικών και καθαριστικών µε απολυµαντικές ιδιότητες, 
υποχρεούνται πάνω στη συσκευασία τους µε την οποία έρχονται στον τελικό 



καταναλωτή, να αναγράφουν κατά τρόπο εµφανή και ευδιάκριτο στα Ελληνικά, τις 
παρακάτω ενδείξεις: α) Το ονοµατεπώνυµο ή τον εµπορικό τίτλο της επιχείρησης που 
παράγει ή εισάγει ή εµπορεύεται το προϊόν. β) Την πόλη, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο 
της έδρας της επιχείρησης. γ) Το καθαρό περιεχόµενο βάρος (σε γραµµάρια ή 
χιλιόγραµµα) ή τον όγκο (σε κυβικά εκατοστά ή λίτρα). δ) Οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 
(Α.Χ.Σ.), όπως και κάθε άλλη ένδειξη που καθορίζεται από αυτήν. 2) Η αναγραφή 
αριθµού εγκριτικής απόφασης του Α.Χ.Σ. δεν απαιτείται για τα διαλύµατα 
υποχλωριώδους νατρίου.  

 
Αρθρο:  50 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποδήµατα 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  51 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Σήµανση δερµάτων και προϊόντων τους 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Σήµανση δερµάτων και προϊόντων τους 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Βιοµήχανοι και βιοτέχνες κατεργασίας δερµάτων, δηλαδή σολοδερµάτων, 
επανωδερµάτων και εσωδερµάτων, υποχρεούνται σε κάθε δέρµα να αναγράφουν 
στην ελληνική γλώσσα, µε σφραγίδα από ανεξίτηλη µελάνη, τις παρακάτω ενδείξεις: 
α) Την επωνυµία της βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας και τη διεύθυνσή της. β) Την ποιότητα 
του δέρµατος (π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΣΠΕΣΙΑΛ, Α.Β.Γ. κλπ.). γ) Προκειµένου για 
επανωδέρµατα και εσωδέρµατα, επιπλέον και την επιφάνειά τους µε ακρίβεια σε 
τετραγωνικά µέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού µέτρου. Με την ίδια 
µονάδα µέτρησης θα πωλούνται και τα εισαγόµενα κατεργασµένα επανωδέρµατα και 
εσωδέρµατα και θα σηµειώνεται σε καθένα από αυτά κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, 
τρόπο, η επιφάνεια µε ακρίβεια σε τετραγωνικά µέτρα και υποπολλαπλάσια του 
τετραγωνικού µέτρου. 2) Ολοι όσοι κατέχουν ή πωλούν κατεργασµένα δέρµατα είναι 
συνυπεύθυνοι µε τους παραπάνω για την αναγραφή των ενδείξεων µε ακρίβεια. 3) 
Συνυπεύθυνοι επίσης µε τους παραπάνω βιοµηχάνους, βιοτέχνες κλπ., εφόσον αυτοί 
δεν έχουν δικές τους µετρικές µηχανές, είναι και αυτοί που µετρούν τα δέρµατα, οι 
οποίοι για την ακρίβεια της µέτρησης, υποχρεούνται σε κάθε δέρµα που έχουν 
µετρήσει να αναγράφουν µε αυτόµατη ή χειροκίνητη µηχανή: α) Το ονοµατεπώνυµο 
ή τον εµπορικό τους τίτλο. β) Τη διεύθυνση του εργοστασίου ή εργαστηρίου τους. 4) 
Οι κατασκευαστές ειδών από δέρµα (π.χ. βαλίτσες, τσάντες, ζώνες, κλπ.) 



υποχρεούνται να επικολλούν σε αυτά ετικέτα στην οποία µε ανεξίτηλη µελάνη θα 
αναγράφουν τις λέξεις "ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ" ή "ΠΛΑΣΤΙΚΟ ", ανάλογα. Στην ίδια 
υποχρέωση υπόκεινται και οι βιβλιοδέτες. Σε περίπτωση που για την κατασκευή 
κάποιου είδους ή για τη βιβλιοδεσία χρησιµοποιείται και δέρµα και πλαστικό ή 
κάποια άλλη ύλη και δέρµα, στην ετικέτα πρέπει να σηµειώνεται το µέρος στο οποίο 
χρησιµοποιήθηκε το δέρµα ή το πλαστικό (π.χ. σε βαλίτσα που έχει κατασκευαστεί 
από ύφασµα και η οποία έχει γωνιές από δέρµα ή πλαστικό, θα αναγράφονται οι 
λέξεις "ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ" ή "ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ", ανάλογα).  

 
Αρθρο:  52 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί 
υγείας 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στη συσκευασία των χαρτοπετσετών και στο χαρτί υγείας πρέπει να υπάρχουν οι 
παρακάτω ενδείξεις: α) Χαρτοπετσέτες. (1) Η ονοµασία της επιχείρησης παραγωγής 
των ειδών και η διεύθυνσή της. (2) Το είδος που περιέχεται. (3) Το καθαρό βάρος του 
περιεχοµένου. (4) Ο αριθµός των χαρτοπετσετών που περιέχονται. (5) Το είδος της 
πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή των χαρτοπετσετών. β) Χαρτί 
υγείας. (1) Η ονοµασία της επιχείρησης παραγωγής του είδους και η διεύθυνσή της. 
(2) Το είδος που περιέχεται. (3) Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου. (4) Το µήκος 
κάθε ρολού. (5) Ο αριθµός των τεµαχίων που περιλαµβάνει κάθε ρολό. (6) Το είδος 
της πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή του χάρτου υγείας. 2) Οι 
ενδείξεις στις παραπάνω παραγράφους θα αναγράφονται µε γράµµατα ύψους 
τουλάχιστον 3 χιλιοστών και πάνω, στην κύρια όψη της συσκευασίας.  

 
Αρθρο:  53 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ονοµασίες των υφανσίµων ινών και επισήµανσή τους 
Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Ονοµασίες υφανσίµων ινών και επισήµανσή τους 

Σχόλια:  

Η ονοµασία "µαλλί" του αριθµού 1 µπορεί να χρησιµοποιείται και για 
να υποδηλώνει µείγµα ινών, προερχοµένων από µαλλί προβάτου και 
τριχών του αριθµού 2 της τρίτης στήλης. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Εισαγωγείς, βιοµήχανοι, βιοτέχνες και κατασκευαστές κλωστών ραφής νηµάτων, 
κλπ. και γενικά υφανσίµων ινών κάθε είδους και για οποιαδήποτε χρήση, εφόσον 
πωλούν αυτά σε µποµπίνες, µασούρια, τσιλέδες, πάκα, κώνους, κλπ., σε βιοµηχανίες 



ή βιοτεχνίες, για την κατασκευή από αυτές ειδών κλωστοϋφαντουργίας και πλεκτικής 
γενικά. Υποχρεούνται σε εµφανή θέση της εξωτερικής επιφάνειας των σάκων ή 
κιβωτίων στα οποία έχει συσκευασθεί ορισµένος αριθµός µποµπινών, µασουριών, 
τσιλέδων, πάκων, κώνων, κλπ., να επικολλούν ετικέτα στην οποία να αναγράφουν 
ευδιάκριτα και ευανάγνωστα τις παρακάτω ενδείξεις: α) Την ονοµασία και την 
περιγραφή των υφανσίµων ινών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου. β) Τη φράση "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", εφόσον η 
υφάνσιµη ίνα κατασκευάστηκε στην Ελλάδα µε εγχώριες ή και ξένες πρώτες ύλες. γ) 
Τη φράση "ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" αν οι υφάνσιµες ίνες δεν 
διατίθενται όπως εισάγονται, αλλά συσκευάζονται στην Ελλάδα. 2) Οι υπόχρεοι της 
προηγούµενης παραγράφου πρέπει στα τιµολόγια πώλησης που εκδίδουν, να 
αναγράφουν τα παρακάτω στοιχεία: α) Την ονοµασία και την περιγραφή της ύφανσης 
ίνας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, την ποσότητά της σε 
χιλιόγραµµα και την τιµή κατά µονάδα. β) Τις ενδείξεις µε τα στοιχεία β και γ της 
προηγούµενης παραγράφου. γ) Το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αγοραστή. 
3) Οι υφάνσιµες ίνες στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο ονοµάζονται και 
περιγράφονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 4) Οι ονοµασίες που 
αναφέρονται στον πίνακα χρησιµοποιούνται µόνο για ίνες των οποίων η φύση είναι 
αυτή που καθορίζεται στο ίδιο σηµείο του. 5) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση 
ονοµασιών του πίνακα για το χαρακτηρισµό κάθε άλλης ίνας, είτε στην κύρια 
ονοµασία είτε ως ρίζα της είτε ως επιθετικός προσδιορισµός, όποια και αν είναι η 
γλώσσα που χρησιµοποιείται. 6) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της ονοµασίας 
"µετάξι" για την απόδοση µορφής ή εµφάνισης συνεχούς νήµατος στις υφάνσιµες 
ίνες. 7) Ενα προϊόν από µαλλί, δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως: "ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΜΑΛΛΙ" ή "ΜΑΛΛΙ ΚΟΥΡΑΣ", "LΑΙΝΕ VΙΕRGΕ" ή "LΑΙΝΕ DΕ ΤΟΝΤΕ" 
"SCHURWOOL", "LΑΝΑ VIRGINE" ή "LΑΝΑ DITOSA", "FLEECE WΟΟL" ή 
"VIRGIN WΟΟL", "SCHEERWOOL", παρά µόνο αν αποκλειστικά αποτελείται από 
ένα είδος ίνας, η οποία δεν έχει προηγουµένως ενσωµατωθεί σε ένα τελικό προϊόν, 
δεν έχει υποστεί επεξεργασίες κλώσης ή πιληµατοποίησης, άλλες από αυτές που 
απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος, ούτε κατεργασία ή χρήση η οποία να 
έχει προξενήσει βλάβη στην ίνα. 8) Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης 
παραγράφου, η ονοµασία " ΠΑΡΘΕΝΟ ΜΑΛΛΙ" ή "ΜΑΛΛΙ ΚΟΥΡΑΣ" µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να χαρακτηρίσει το µαλλί που περιέχεται σε µείγµα ινών, όταν: α) 
Το σύνολο του µαλλιού που περιέχεται µέσα στο µείγµα ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παράγραφο 7. β) Η ποσότητα αυτού του 
µαλλιού σε σχέση µε το συνολικό βάρος του µείγµατος, δεν είναι µικρότερη του 25%. 
γ) Στην περίπτωση σύµµεικτου, όπου το µαλλί αναµειγνύεται µε µία µόνο άλλη ίνα. 
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η ένδειξη της 
εκατοστιαίας σύνθεσης είναι υποχρεωτική. 9) Η ανοχή που δικαιολογείται από 
τεχνικούς λόγους, που είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε την παραγωγή, περιορίζεται σε 
0,3% σε ινώδεις προσµείξεις για τα προϊόντα που έχουν λάβει τον χαρακτηρισµό 
"ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΜΑΛΛΙ" ή "ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ ΚΟΥΡΑΣ", κατά την έννοια των 
παραγράφων 7 και 8, όπως επίσης τα µάλλινα προϊόντα που λαµβάνονται από τον 
κύκλο του λαναρίσµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ α/α Ονοµασία 
Περιγραφή ινών 1. Μαλλί [βλέπε Ινα από το τρίχωµα προβάτου (Ονίς arie) σηµ. (1)] 
2. Αλπακάς, λάµα, Τρίχες των εξής ζώων: αλπακά, λάµα, καµήλα, αίγα, καµηλό, 
κασµίρ, κασµίρ, αίγα Αγκύρας, κουνέλι Αγκύρας, βικούνα, µοχέρ, αγκορά, γιακ, 
γουανάκο. βικούνα, γιακ, γουανάκο, καστόρ, λουτρ, προπορευόµενης ή όχι της 
ονοµασίας "µαλλί" ή "τρίχα" [βλέπε σηµ. (1)] 3.Τρίχα ή τρίχα Τρίχες διαφόρων 
ζώων, διαφορετικών από αυτά που αλόγου µε ή αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2. 



χωρίς ένδειξη του είδους του ζώου (π.χ. τρίχες βοοειδών, τρίχες κοινής αιγός, τρίχες 
αλόγου). 4. Μετάξι. Ινες προερχόµενες αποκλειστικά από έντοµα που κλώθουν 
µετάξι. 5. Βαµβάκι. Ινες προερχόµενες από τους σπόρους του βαµβακίου 
(Gossypium). 6. Καπόκ. Ινα λαµβανόµενη από το εσωτερικό του καρπού του δέντρου 
καπόκ (ceida pentandra) 7.Λινάρι. Ινα λαµβανόµενη από το στέλεχος του φυτού 
λινάρι (Linum usitatissimum). 8. Καννάβι. Ινα λαµβανόµενη από το στέλεχος του 
φυτού καννάβι (Cannadis Sativa). 9. Γιούτα. Ινα λαµβανόµενη από το στέλεχος των 
φυτών Cotchοtus olitotius και Cotchotus capsulatis. Κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου εξοµοιώνονται προς την γιούτα οι ίνες που λαµβάνονται από το στέλεχος των 
φυτών: Hidiscus Cannabius, Hibiscu, Sabdatijja, Abutilon avicennae, urena lobata, 
utena Sinuata. 10. Αµπακας. Ινα λαµβανόµενη από το φύλλο των φυτών Μusa 
(καννάβι textilis. βανίλας). 11. Αλφα. Ινα λαµβανόµενη από το φύλλο του φυτού 
Stipa tenacissima. 12. Κόιρ (ίνα Ινα λαµβανόµενη από τον καρπό του κοκοφοίνικα 
κοκοφοίνικα). (Cocos nucifera). 13. Σπαρτοϊνα (ίνα Ινα λαµβανόµενη από το 
στέλεχος του Cytisus τζενίστα). Scoparius ή και του Spartium junceum. 14. Ραµί Ινα 
προερχόµενη από το στέλεχος των ασιατικών φυτών Bochmeria micra και Βοchmeria 
και tenacissima. 15. Σιζάλ. Ινα λαµβανόµενη από τα φύλλα του φυτού αγόνη ή αγάνη. 
15α. Sunn. Ινα προερχόµενη από τον τρίτο χιτώνα (liber) του φλοιού του φυτού 
Crotalaria juncea. 15β. Ηeneguem. Ινα προερχόµενη από τον τρίτο χιτώνα του φλοιού 
του φυτού Αgave Fourcroydes. 15γ. Μaguey. Ινα προερχόµενη από τον τρίτο χιτώνα 
του φλοιού του φυτού Αgave Cantala. 16. Οξική ίνα. Ινα οξικής κυτταρίνης, της 
οποίας το ποσοστό των ακετυλκιµένων υδροξυλοµάδων κυµαίνεται µεταξύ 74% και 
92%. 17. Αλγινική ίνα. Ινα λαµβανόµενη από µεταλλικά άλατα του Αλγινικού οξέος. 
18. Χαλκαµµωνιακή Ινα από αναγεννηµένη κυτταρίνη λαµβανοµένη δια ίνα. της 
µεθόδου της χαλκαµµωνίας µε µεγάλη δύναµη θραύσης και όταν είναι βρεγµένη µε 
µεγάλο συντελεστή ελαστικότητας. Η δύναµη θραύσης (Bc) της ίνας, µε κανονική 
περιεκτικότητα υγρασίας, και η δύναµη (Bm) που απαιτείται για µια επιµήκυνση της 
βρεγµένης ίνας κατά 5%, πρέπει να είναι: (Bc) (σε centinewton)-> 1,3 v Τ+2Τ. (Βm) 
(σε centinewton) -> 0,5 ν T, όπου Τ είναι η µέση µάζα ανά µονάδα µήκους, 
εκφρασµένη σε decitex. 19. Μοντάλ Ινα από αναγεννηµένη κυτταρίνη. 20. 
Πρωτεινική ίνα. Ινα λαµβανόµενη από φυσικές πρωτεϊνικές ουσίες, αναγεννηµένες 
και σταθεροποιηµένες µε χηµικές ουσίες. 21. Τριοξική ίνα. Ινα από οξική κυτταρίνη, 
της οποίας τουλάχιστον το 92% των υδροξυλοµάδων είναι ακετυλιωµένες. 22. Ινα 
βισκόζης Ινα από αναγεννηµένη κυτταρίνη λαµβανοµένη δια (τεχνητό µετάξι). της 
µεθόδου της βισκόζης, για την παραγωγή συνεχούς νήµατος και µη συνεχών ινών. 23. 
Ακρυλική ίνα. Ινα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια, περιέχουσα 
ακρυλονιτριλική οµάδα στην άλυσο, τουλάχιστον 85% (κατά µάζα). 24. Χλωροϊνα. 
Ινα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια, που περιέχει στην άλυσο µονοµερείς 
οµάδες βινυλοχλωριδίου ή βινυλιδενοχλωριδίου άνω του 50% (κατά µάζα). 25. 
Φθοροϊνα. Ινα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που λαµβάνονται από 
αλειφατικούς µονοµερείς φθοροάνθρακες. 26. Μοντακρυλική. Ινα σχηµατιζόµενη 
από γραµµικά µακροµόρια που περιλαµβάνει στην άλυσο ακρυλονιτριλικές οµάδες 
µεταξύ 50% και 85% κατά µάζα. 27. Πολυαµιδική ή Ινα σχηµατιζόµενη από 
γραµµικά µακροµόρια, η Νάιλον. οποία περιλαµβάνει στην άλυσο 
επαναλαµβανόµενες αµιδοµάδες. 28. Πολυεστερική Ινα σχηµατιζόµενη από γραµµικά 
µακροµόρια, η οποία περιλαµβάνει στην άλυσο εστέρα διόλης και τερεφθαλικό οξύ, 
τουλάχιστον 85% κατά µάζα. 29. Ινα πολυαιθυλε- Ινα σχηµατιζόµενη από γραµµικά 
µακροµόρια νίου. κεκορεσµένα από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µη 
υποκατεστηµένους. 30. Ινα πολυπροπυ- Ινα σχηµατιζόµενη από κεκορεσµένα 
γραµµικά λενίου. µακροµόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων, των οποίων ένα στα 



δύο άτοµα άνθρακος φέρει ως διακλάδωση µεθυλοµάδα σε συµµετρική διάταξη, 
χωρίς µεταγενέστερες υποκαταστάσεις. 31. Ινα πολυκαρβα- Ινα σχηµατιζόµενη από 
γραµµικά µακροµόρια που µιδίου. περιλαµβάνει στην άλυσο επαναλαµβανόµενες 
οµάδες ουριϋλενίου (ΝΗ-CO-ΝΗ). 32. Ινα πολυουρε- Ινα σχηµατιζόµενη από 
γραµµικά µακροµόρια που θάνης. περιλαµβάνει στην άλυσο επαναλαµβανόµενες 
οµάδες ουρεθάνης. 33. Βινυλική ίνα. Ινα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια 
των οποίων η άλυσος συντίθεται από πολυβινυλική αλκοόλη µε ποικίλους βαθµούς 
ακετυλιώσεως. 34. Τριβινυλική Ινα σχηµατιζόµενη από το τριµελές του ίνα 
ακρυλονιτριλίου, από το µονοµερές του βινυλοχλωριδίου και ενός τρίτου βινυλικού 
µονοµερούς, από τα οποία κανένα δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής µάζας. 35. 
Ελαστοµερής Ινα ελαστική, συνιστάµενη είτε από φυσικό ή ίνα. συνθετικό 
πολυϊσοπρένιο είτε από ένα ή περισσότερα βινυλικά µονοµερή και η οποία, όταν υπό 
την επίδραση δύναµης έλξης επιµηκύνεται µέχρι του τριπλασίου του αρχικού µήκους 
της, επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό µήκος αµέσως µόλις αφαιρεθεί η 
δύναµη έλξης. 36. Ελαστοµερής Ελαστική ίνα συνιστάµενη από πολυουρεθάνη 
πολυουρεθάνη τουλάχιστον κατά 85% κατά µάζα, η οποία όταν υπό την επίδραση 
δύναµης έλξης επιµηκύνεται µέχρι του τριπλασίου του αρχικού µήκους της, 
επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό µήκος αµέσως µόλις αφαιρεθεί η 
δύναµη έλξης. 37. Ινα υάλου. Ινα συνιστάµενη από γυαλί. 38. Ονοµασία Ινες 
λαµβανόµενες από διάφορα υλικά ή νέα υλικά. αντιστοιχούσα στο υλικό από το 
οποίο αποτελούνται οι ίνες, π.χ. µέταλλο (µεταλλική), αµίαντο, χαρτί, συνοδευόµενη 
ή µη από τη λέξη "νήµα" ή "ίνα". Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται στα υφαντουργικά 
προϊόντα της παραγράφου 7 του άρθρου 53 και της παραγράφου 3 του άρθρου 54, 
στο βαθµό που τα τελευταία αποτελούνται κατά µέρος από τις ίνες των αριθµών 1 και 
2. 10) Για τις κουβαρίστρες, κουβάρια, µασούρια, µατσάκια και κάθε άλλη µονάδα 
κλωστής ραψίµατος, µανταρίσµατος και κεντήµατος, η αναγραφή και επισήµανση 
στην ελληνική γλώσσα εφαρµόζεται στη γενική επισήµανση των συσκευαστών ή στα 
εκθετήρια προς πώληση. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται 
στην περίπτωση 18 του άρθρου 57, η επισήµανση των µεµονωµένων µονάδων µπορεί 
να γίνεται σε οποιαδήποτε γλώσσα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 
Αρθρο:  54 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υφαντουργικά προϊόντα - Ορισµοί 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Υφαντουργικά προϊόντα, Ορισµοί 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ως υφαντουργικά προϊόντα νοούνται όλα εκείνα τα οποία ανεξάρτητα από την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται (ακατέργαστα, ηµικατεργασµένα, κατεργασµένα, 
ηµιβιοµηχανοποιηµένα, βιοµηχανοποιηµένα, ηµιέτοιµα ή έτοιµα) αποτελούνται 
αποκλειστικά από υφάνσιµες ίνες, οποιαδήποτε και αν είναι η διεργασία ανάµειξης ή 
συνδυασµού τους. 2) Με τα υφαντουργικά προϊόντα εξοµοιώνονται και υπόκεινται 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επίσης: α) Τα προϊόντα των οποίων το 80% 
τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιµες ίνες. β) Τα καλύµµατα 
επίπλων, οµπρελών βροχής, οµπρελών ηλίου των οποίων τα υφαντουργικά µέρη 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του βάρους τους, και µε την ίδια προϋπόθεση 



τα υφαντουργικά µέρη δαπέδου µε πολλές επιστρώσεις των στρωµάτων των ειδών 
κατασκήνωσης, καθώς επίσης οι ζεστές φόδρες των ειδών υποδηµατοποιίας και 
γαντοποιίας. γ) Τα υφαντουργικά προϊόντα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα 
προϊόντα, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα όταν καθορίζεται επακριβώς η 
σύνθεσή τους. 3) Ενα υφαντουργικό προϊόν δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται ως "100%" 
ή ως "καθαρό" ή ως "όλο", αποκλείεται δε και κάθε ισοδύναµη έκφραση, εκτός εάν 
το προϊόν αυτό αποτελείται εξ ολοκλήρου από την ίδια ίνα. Ποσότητα από άλλες ίνες 
είναι ανεκτή µέχρι 2% κατά βάρος του υφαντουργικού προϊόντος, αν δικαιολογείται 
από τεχνικά αίτια και δεν είναι αποτέλεσµα συστηµατικής προσθήκης. Αυτή η ανοχή 
ορίζεται στο 5% για τα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία λαµβάνονται από τον κύκλο 
του λαναρίσµατος. Για κάθε υφαντουργικό προϊόν που συντίθεται από δύο ή 
περισσότερες ίνες ο χαρακτηρισµός του, η αναγραφή της σύνθεσής του και οι τυχόν 
υπάρχουσες ανοχές καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της απόφασης Φ1-6125/85 (ΦΕΚ 
110/Β/86).  

 
Αρθρο:  55 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επισήµανση υφαντουργικών προϊόντων 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Επισήµανση υφαντουργικών προϊόντων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Βιοµήχανοι, βιοτέχνες, πρατηριούχοι και όλοι όσοι πωλούν υφάσµατα, πλεκτά και 
υφαντουργικά εν γένει προϊόντα υποχρεούνται να προσαρµόζουν σταθερά σε καθένα 
από αυτά πινακίδα ή ετικέτα στην οποία να αναγράφεται µε ευκρινείς και 
ευανάγνωστους χαρακτήρες η ονοµασία του προϊόντος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και η περιεκτικότητα σε ίνες, όπως αυτά ρυθµίζονται από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 53 της παρούσας και την απόφαση Φ1-6125/85 (ΦΕΚ 110/Β/86). Σε 
περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι 
παραπάνω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. 
Αποκλείεται η χρήση συντµήσεων στις συµβάσεις, τιµολόγια ή στα δελτία πώλησης. 
Επιτρέπεται η χρήση µηχανογραφικού κώδικα, µε τον όρο ότι στο ίδιο έγγραφο θα 
υπάρχει ερµηνεία του κώδικα. 2) Ενδείξεις και πληροφορίες διαφορετικές από αυτές 
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο πρέπει να γράφονται σαφώς χωριστά. Η 
παραπάνω διάταξη δεν εφαρµόζεται στα σήµατα ή στις εµπορικές επωνυµίες που 
µπορούν να ακολουθούν αµέσως τις παραπάνω ενδείξεις. Οµως, αν κατά την 
προσφορά προς πώληση ή την πώληση στον τελικό καταναλωτή, αναγράφεται ένα 
σήµα ή µια εµπορική επωνυµία που περιλαµβάνει είτε ως κύριο τίτλο είτε ως 
επιθετικό προσδιορισµό ή ρίζα, ονοµασία που προβλέπεται στον πίνακα υφάνσιµων 
ινών του άρθρου 53 ή που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε αυτή, το σήµα ή η 
εµπορική επωνυµία πρέπει αµέσως να ακολουθείται µε χαρακτήρες ευανάγνωστους 
και ευκρινείς, από τις ονοµασίες, τα χαρακτηριστικά και την περιεκτικότητα σε ίνες 
που προβλέπονται στο άρθρο 53 και στο παρόν άρθρο. 3) Κατά την προσφορά προς 
πώληση και την πώληση στον τελικό καταναλωτή, η παραπάνω επισήµανση ή 
σήµανση αναγράφεται υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα. 4) Για τα 
υφαντουργικά προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα 
ποσοστό από επαναχρησιµοποιηµένο µαλλί (ρακόµαλλο), η πινακίδα ή ετικέτα 



µπορεί να αναγράφει την ένδειξη "ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ". Η 
ένδειξη αυτή είναι υποχρεωτική αν το προϊόν πωλείται στον τελικό καταναλωτή. 5) 
Στα τιµολόγια που εκδίδουν οι υπόχρεοι του παρόντος άρθρου πρέπει να αναγράφουν 
τις ενδείξεις που προβλέπονται από τον Αγορανοµικό Κώδικα, καθώς επίσης την 
ονοµασία των προϊόντων που πωλούν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την 
περιεκτικότητά τους σε ίνες, όπως καθορίζεται στο προηγούµενο και στο παρόν 
άρθρο.  

 
Αρθρο:  56 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων για τις υφάνσιµες ίνες και τα 
υφαντουργικά προϊόντα 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων για τις 
υφάνσιµες ίνες και τα υφαντουργικά προϊόντα 

 
Κείµενο Αρθρου 
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 53 και 55 της παρούσας, η επισήµανση ή σήµανση δεν 
είναι υποχρεωτική για τα παρακάτω υφαντουργικά προϊόντα: 1) Βάτες. 2) Λουριά 
ρολογιών από υφάνσιµες ύλες (µπρασελέ). 3) Ετικέτες και εµβλήµατα. 4) Πιάστρες 
(λαβές παραγεµισµένες από υφάνσιµες ίνες). 5) Καλύµµατα τσαγιέρας. 6) 
Καλύµµατα προστατευτικά. 7) Μανίκια προστατευτικά. 8) Μανσόν (περιχειρίδες) 
εκτός από τις ΡΕLUCΗΕ. 9) Τεχνητά λουλούδια. 10) Πελότες (µαξιλαράκια για 
βελόνες). 11) Ζωγραφισµένοι καµβάδες. 12) Υφαντουργικά προϊόντα προς ενίσχυση 
και στήριξη. 13) Πιλήµατα. 14) Χρησιµοποιηµένα υφαντουργικά προϊόντα εφόσον 
αυτά δηλώνονται ως xρησιµοποιηµένα. 15) Γκέτες. 16) Υλικά συσκευασίας, αλλά 
εκτός από καινούρια και πωλούµενα ως µη καινούρια. 17) Καπέλα από πίληµα 
(καστόρι). 18) Δερµάτινα είδη σελοποιίας από υφάνσιµες ύλες. 19) Είδη ταξιδίου από 
ύφασµα. 20) Είδη επίστρωσης, κεντητά στο χέρι, έτοιµα ή µισοέτοιµα, και υλικά για 
την κατασκευή τους, συµπεριλαµβανοµένων και των κλωστών κεντήµατος που 
πωλούνται χωριστά από τον καµβά και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ή 
συσκευασία ώστε να χρησιµοποιούνται σε τέτοια είδη. 21) Φερµουάρ. 22) Κουµπιά 
και πόρτες καλυµµένα µε ύφασµα. 23) Καλύµµατα βιβλίων από ύφασµα. 24) 
Παιχνίδια. 25) Υφάσµατα-µέρη ειδών υποδήσεως, εκτός ζεστής φόδρας. 26) Μικρά 
τραπεζοµάντιλα αποτελούµενα από διάφορα υλικά και των οποίων η επιφάνεια δεν 
υπερβαίνει τα 500 cm2. 27) Πιαστράκια και γάντια πάνινα για την προστασία των 
χεριών κατά τη µαγειρική. 28) Καλύµµατα αβγών. 29) Θήκες του µακιγιάζ. 30) 
Καπνοθήκες υφασµάτινες. 31) Υφασµάτινες θήκες γυαλιών, τσιγάρων, πούρων, 
αναπτήρων και κτενών. 32) Αντικείµενα προστασίας για τα σπορ, µε εξαίρεση τα 
γάντια. 33) Υποδοχείς ειδών τουαλέτας. 34) Θήκες παπουτσιών. 35) Είδη κηδειών. 
36) Προϊόντα µιας χρήσης, εκτός από τις γάζες. Προϊόντα µιας χρήσης είναι τα 
υφαντουργικά είδη που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µια φορά µόνο ή για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα και τα οποία άµα χρησιµοποιηθούν κανονικά 
αποκλείεται να ξαναγίνουν κατάλληλα για την ίδια ή παρόµοια µεταγενέστερη 
χρησιµοποίηση. 37) Υφαντουργικά είδη που υπόκεινται στους κανόνες της 
ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας και καλύπτονται από σχετική ένδειξη και παραποµπή, 



επίδεσµοι που επαναχρησιµοποιούνται για ιατρική και ορθοπεδική χρήση και γενικά 
υφαντουργικά ορθοπεδικά είδη. 38) Υφαντουργικά είδη µεταξύ άλλων σκοινιά, 
χοντρά σκοινιά και σπάγγοι (µε την επιφύλαξη του σηµείου 12 του επόµενου 
άρθρου), που προορίζονται κανονικά: α) Να χρησιµοποιηθούν ως όργανα σε 
δραστηριότητες παραγωγής και µεταποίησης των αγαθών. β) Να ενσωµατωθούν σε 
µηχανές, εγκαταστάσεις θέρµανσης, κλιµατισµού, φωτισµού, κλπ.), οικιακές και 
άλλες συσκευές, οχήµατα και άλλα µεταφορικά µέσα, ή να χρησιµεύουν στη 
λειτουργία, τη συντήρηση και τον εξοπλισµό τους. Εξαιρούνται τα αδιάβροχα 
καλύµµατα και τα υφασµάτινα εξαρτήµατα των αυτοκινήτων, όταν πωλούνται 
χωριστά από τα αυτοκίνητα. 39) Υφαντουργικά είδη προστασίας και ασφάλειας, 
όπως ζώνες ασφαλείας, αλεξίπτωτα, σωσίβια, διατάξεις καθόδου για περίπτωση 
κινδύνου, αντιπυρηνικές διατάξεις, αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά προστατευτικά 
ενδύµατα (π.χ. προστασία από φωτιά, χηµικές ουσίες ή άλλους κινδύνους). 40) 
Φουσκωτές κατασκευές µε εσωτερική πίεση (γυµναστήρια, περίπτερα εκθέσεων, 
χώροι αποθήκευσης, κλπ.), µε τον όρο να παρέχονται ενδείξεις σχετικά µε τις 
τεχνικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών. 41 ) Ιστία. 42) 
Υφάνσιµα είδη για ζώα. 43) Σηµαίες και λάβαρα.  

 
Αρθρο:  57 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Συνολική σήµανση ή επισήµανση υφαντουργικών προϊόντων 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Συνολική σήµανση ή επισήµανση υφαντουργικών 
προϊόντων 

Σχόλια:  

Σηµ. (1) Για τα υφαντουργικά προϊόντα του παραπάνω σηµείου 12, που 
πωλούνται κοµµένο, συνολική επισήµανση είναι η επισήµανση του 
ρολού. Στα σκοινιά και στα χοντρά σκοινιά της περίπτωσης 12, 
περιλαµβάνονται κυρίως αυτά που χρησιµοποιούνται στην ορειβασία και 
στα θαλάσσια σπορ. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα υφαντουργικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται µόνο συνολική σήµανση ή 
επισήµανση, είναι αυτά που απαριθµούνται παρακάτω: 1) Υφασµα για καθάρισµα 
του πατώµατος. 2) Υφασµα για καθάρισµα. 3) Κρόσσια και είδη διακόσµησης. 4) 
Είδος γαρνιτούρας (παρµαντερί) 5) Ζώνες. 6) Τιράντες. 7) Ράντες και καλτσοδέτες. 8) 
Κορδόνια για παπούτσια και µπότες. 9) Κορδέλες. 10) Ελαστικά. 11) Είδη 
συσκευασίας καινούρια και όσο πωλούνται ως καινούρια. 12) Σπάγγοι για 
πακετάρισµα και γεωργικές χρήσεις. Σπάγγοι, σκοινιά και χοντρά σκοινιά, άλλα από 
αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση 39 του προηγούµενου άρθρου [βλέπε 
σηµείωση (1)]. 13) Μικρά τραπεζοµάντιλα. 14) Μαντίλια χειρός. 15) Δίχτυα και φιλέ 
για τα µαλλιά. 16) Γραβάτες και παπιγιόν για παιδιά. 17) Σαλιάρες, γάντια και 
πετσετάκια του µπάνιου. 18) Κλωστές του ραψίµατος, του µανταρίσµατος και του 
κεντήµατος, συσκευασµένες για να πωληθούν λιανικά σε µικρές µονάδες και των 
οποίων το καθαρό βάρος δεν ξεπερνά το 1 γραµµάριο. 19) Κορδέλες για κουρτίνες 
και περσιδωτά (δικτυωτά) παραθύρου.  



 
Αρθρο:  58 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σήµανση υφαντών και λοιπών ειδών λαϊκής τέχνης 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Σήµανση υφαντών και λοιπών ειδών λαϊκής 
τέχνης 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οσοι κατασκευάζουν υφαντά και, γενικά, είδη λαϊκής τέχνης, υποχρεούνται να 
επικολλούν κατά τρόπο σταθερό και σε κάθε είδος µικρή δερµάτινη ταινία, στην 
οποία ν' αναγράφεται ευκρινώς στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, µια από τις 
παρακάτω ενδείξεις, ανάλογα µε την αντοχή του χρωµατισµού, την οποία 
παρουσιάζει το είδος που πωλείται. α) "Βαφή σταθερή" "FAST DYES" ή "Βαφή 
σταθερή"/ "FAST DYES" (τέτοια βαφή είναι αυτή που αντέχει σε ψυχρή και θερµή 
πλύση). β) "Bαφή ηµισταθερή" "SEMIFAST DYES" ή "Βαφή ηµισταθερή/ 
"SEMIFAST DYES" (τέτοια βαφή είναι αυτή που αντέχει σε ψυχρή πλύση, όχι όµως 
σε θερµή). γ) "Βαφή µη εγγυηµένη" "DYES NOT GUARANTEED" ή "Βαφή µη 
εγγυηµένη"/ "DYES NOT GUARANTEED" (τέτοια βαφή είναι αυτή που δεν αντέχει 
ούτε σε ψυχρή µε σαπωνοδιάλυµα πλύση). 2) Συνυπεύθυνοι µε τους κατασκευαστές 
για τις παραπάνω υποχρεώσεις είναι και οι πωλητές των ειδών αυτών (χονδρέµποροι, 
εφόσον µεσολάβησαν τέτοιοι ή λιανοπωλητές).  

 
Αρθρο:  59 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υφάσµατα - Κουβέρτες 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Υφάσµατα, Κουβέρτες 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι βιοµήχανοι, βιοτέχνες και λοιποί κατασκευαστές υφασµάτων και κουβερτών, 
εφόσον χρησιµοποιήσουν οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες ενδείξεις στα προϊόντα τους, 
υποχρεούνται δίπλα σε αυτές και κατά τον ίδιο τρόπο, µε ευδιάκριτα στοιχεία και 
στην Ελληνική γλώσσα, να αναγράφουν είτε την επωνυµία ή τον εµπορικό τίτλο και 
την έδρα της επιχείρησής τους, είτε την ένδειξη "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" ή "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ". 2) Προκειµένου για φλοκωτές κουβέρτες και υφαντά ταγάρια, 
υποχρεούνται οι παραπάνω να αναγράφουν πάνω σ' αυτά: α) την ένδειξη 
"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ" ή "ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ" 
αντίστοιχα, β) την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατασκευαστή και γ) τον τύπο 
κατασκευής τους. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 
γλώσσα, µε ύφανση, ή, σε περίπτωση αδυναµίας, πάνω σε λευκή υφασµάτινη ετικέτα, 
µε µεγάλα ευδιάκριτα γράµµατα έντονου χρώµατος, η οποία θα είναι συρραµµένη 
στο προϊόν.  



 
Αρθρο:  60 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ενδειξη σε χαρτοταινίες ταµιακών µηχανών 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Ενδειξη σε χαρτοταινίες ταµιακών µηχανών 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι χαρτοταινίες που παράγονται από εγχώριες βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις ή εισάγονται από το εξωτερικό και προορίζονται να παραµείνουν ως 
στέλεχος των αποδείξεων λιανικών πωλήσεων, που εκδίδονται από επιτηδευµατίες µε 
τη χρήση ταµιακών µηχανών, πρέπει να έχουν στο τέλος κάθε ρολού έγχρωµη 
ένδειξη του τέλους της ταινίας, µε ερυθρά ανεξίτηλη µελάνη σε όλο το πλάτος αυτής.  

 
Αρθρο:  61 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Είδη που προορίζονται για εξαγωγή 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Είδη που προορίζονται για εξαγωγή 
 
Κείµενο Αρθρου 
Σε περίπτωση που µέρος ή το σύνολο της ποσότητας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
προϊόντων, υφασµάτων, κουβερτών και υπολοίπων υφαντουργικών ειδών, τροφίµων 
και γενικά ειδών βιοτικής ανάγκης που προορίζονται για εξαγωγή, δικαιολογηµένα 
δεν εξαχθεί τελικά, οι κατασκευαστές ή οι εξαγωγείς που έχουν παραγγείλει, 
υποχρεούνται να το δηλώσουν εγγράφως στην Αστυνοµική Αρχή της περιφέρειας του 
εργοστασίου ή του καταστήµατός τους κλπ. (προκειµένου δε για την περιφέρεια της 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης στην οικεία Αστυνοµική Αγορανοµική Υπηρεσία), 
αναφέροντας επίσης την ακριβή ποσότητα και περιγράφοντας µε λεπτοµέρεια την 
ποιότητα των ειδών που προαναφέρονται. Τέλος, οι κατασκευαστές ή εξαγωγείς πριν 
από την κυκλοφορία των παραπάνω ειδών στην εγχώρια αγορά πρέπει να 
αναγράφουν σ' αυτά ευδιάκριτα, µε σφραγίδα, µαζί µε τις άλλες ενδείξεις, και τη λέξη 
"ΕΛΛΗΝΙΚΟ", χωρίς να θίγονται σ' αυτή την περίπτωση διατάξεις που προβλέπουν 
ειδικότερες ρυθµίσεις κατά περίπτωση.  

 
Αρθρο:  62 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Φινίρισµα υφασµάτων 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Φινίρισµα υφασµάτων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται το φινίρισµα όλων των υφασµάτων είτε αυτά κατασκευάζονται 



αποκλειστικά από φυσικό µαλλί ή τεχνητή ίνα, είτε από περισσότερες τεχνητές ίνες 
µαζί µε ή χωρίς ρακόµαλλα (σύµµεικτο), εφόσον οι κατασκευαστές τους έχουν 
χρησιµοποιήσει ξενόγλωσσες ενδείξεις χωρίς να έχουν τηρηθεί οι πρόσθετες 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 59 παρ. 1 της παρούσας. 2) Κατ' 
εξαίρεση, επιτρέπεται το φινίρισµα υφασµάτων που προορίζονται για εξαγωγή και 
στα οποία η αναγραφή των ενδείξεων που προβλέπονται από το άρθρο 59 παρ. 1 της 
παρούσας είναι αποκλειστικά ξενόγλωσση. Στην περίπτωση όµως αυτή πρέπει ο 
κατασκευαστής ή αυτός που τα παραγγέλλει, να υποβάλει δήλωση, εις διπλούν, στην 
Αστυνοµική Αρχή της περιφέρειας όπου βρίσκεται το φινιριστήριο, και όταν 
πρόκειται για την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης στην οικεία 
Αστυνοµική Αγορανοµική Υπηρεσία, όπου θα δηλώνεται η ποσότητα και η ποιότητα 
των υφασµάτων που προορίζονται για εξαγωγή. Επίσης, θα υποβάλλεται δείγµα των 
υφασµάτων εις διπλούν. Μια δήλωση και ένα δείγµα σφραγισµένο από την αρµόδια 
Αρχή θα παραδίδεται από τον ενδιαφερόµενο στο εργοστάσιο που αναλαµβάνει το 
φινίρισµα, όπου θα φυλάγονται και, σε περίπτωση αγορανοµικού ελέγχου, θα 
δείχνονται στα αρµόδια όργανα. 3) Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω 
υποχρεώσεων είναι τόσο ο κύριος του υφάσµατος όσο και ο εργοστασιάρχης που 
εκτελεί το φινίρισµα των υφασµάτων που προορίζονται για εξαγωγή. 4) Σε 
περίπτωση που µέρος ή το σύνολο των παραπάνω υφασµάτων µε τις ξενόγλωσσες 
ενδείξεις που προορίζεται για εξαγωγή, δικαιολογηµένα δεν εξαχθεί τελικά, 
εφαρµογή έχει η διάταξη του άρθρου 61 της παρούσας.  

 
Αρθρο:  63 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Από την υποχρέωση αναγραφής των ενδείξεων του άρθρου 42 και του άρθρου 43 
της παρούσας εξαιρούνται: α) Τα γεωργικά εργαλεία, τα κάθε είδους και τύπου 
καρφιά, πρόκες, σύρµατα, σιδηροσωλήνες, σίδηρος εµπορίου και µπετόν, λαµαρίνες 
γαλβανιζέ ή όχι. β) Το ηλεκτρολογικό υλικό και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
εφόσον δεν πωλούνται συσκευασµένα. γ) Οι υαλοπίνακες, ποτήρια, φιάλες, σκελετοί 
και κρύσταλλα για γυαλιά µατιών. δ) Οι κονδυλοφόροι, µολυβδοφόροι, γραφίδες 
(µολύβια διαρκείας) και µολυβδοκόνδυλα γενικά. 2) Επίσης εξαιρούνται τα κάτω των 
30 νοΙt ξηρά ηλεκτρικά στοιχεία (στήλες και ξηρές µπαταρίες). Στο σώµα όµως 
αυτών και στη συσκευασία τους πρέπει να αναγράφεται το επίσηµα κατατιθέµενο 
σήµα του κατασκευαστή.  

 
Αρθρο:  64 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Αναγραφή κωδικών αριθµών 

Λήµµατα:  Αναγραφή ενδείξεων ,Αναγραφή κωδικών αριθµών 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υποδήµατα (µε εξαίρεση τα 
ορθοπεδικά), έτοιµα ρούχα, πλεχτά, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, υφάσµατα, νήµατα 
χειροπλεκτικής, χαλιά, µοκέτες, κουβέρτες, φλοκάτες και λευκά είδη, υποχρεούνται 
να χαρακτηρίζουν µε κωδικό αριθµό όλα τους τα είδη. 2) Ο κωδικός αριθµός θα είναι 
διαφορετικός για κάθε είδος, τύπο, ποιότητα, σχέδιο (µοντέλο). Ειδικά για τα 
υποδήµατα, θα αναγράφεται στη σόλα µε χτυπητή µεταλλική σφραγίδα, σε 
περίπτωση δε που αυτή είναι από ελαστικό (φυσικό ή συνθετικό), θα αναγράφεται 
καθαρά στο εσωτερικό του υποδήµατος (σόλα) µε ανεξίτηλη µελάνη. Στα υπόλοιπα 
είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ο κωδικός αριθµός θα αναγράφεται σε 
πάνινη ή χάρτινη ετικέτα ραµµένη σε κάθε είδος, µε εξαίρεση τα νήµατα 
χειροπλεκτικής και υφάσµατα, όπου αυτός, στα µεν νήµατα θα αναγράφεται στη 
συσκευασία τους, στα δε υφάσµατα σε χάρτινη ετικέτα δεµένη στο τόπι του κάθε 
υφάσµατος. Ειδικότερα, στις γυναικείες κάλτσες και καλσόν θα αναγράφεται σε 
αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε είδος, καθώς επίσης στο κουτί συσκευασίας τους. 3) 
Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς των ειδών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, εκτός αν αυτά χαρακτηρίζονται µε κωδικό αριθµό από τους Οίκους του 
εξωτερικού. 4) Ο κωδικός αριθµός θα πρέπει να αναγράφεται στα τιµολόγια πώλησης 
και δελτία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης οι 
ενδιάµεσοι χονδρέµποροι.  

 
Αρθρο:  65 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Είδη που παραγγέλλονται για λογαριασµό τρίτου 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  66 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Κατ' εξαίρεση, πώληση ειδών που δεν έχουν ενδείξεις 

Λήµµατα:  
Αναγραφή ενδείξεων ,Κατ' εξαίρεση, πώληση ειδών που δεν έχουν 
ενδείξεις 

 
Κείµενο Αρθρου 
Σε περιπτώσεις που δεν µπορεί αντικειµενικά να γίνει η αναγραφή στα είδη βιοτικής 
ανάγκης των ενδείξεων που προβλέπονται από τα προηγούµενα άρθρα της παρούσας 
(π.χ. λόγω απρόβλεπτης βλάβης των µηχανηµάτων που χρειάζονται για την αναγραφή 
τους, κλπ.), είναι δυνατόν, για να µη δηµιουργηθεί διαταραχή στον κανονικό 



εφοδιασµό της αγοράς µε τα παραπάνω είδη, να επιτραπεί, ύστερα από ειδική 
έγκριση του Υπουργού Εµπορίου ή των κατά τόπους Νοµαρχών, η κυκλοφορία στην 
κατανάλωση για ένα ανάλογο διάστηµα, των ειδών αυτών, χωρίς τις ενδείξεις που 
υποχρεούνται να έχουν και εφόσον από την παράλειψή τους δεν προκύπτει κίνδυνος 
παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού σχετικά µε την ποιότητα των ειδών που θα 
τεθούν στην κατανάλωση.  

 
Αρθρο:  67Α 
Ηµ/νία:  12.09.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Αναγραφή της ενδεικτικής τιµής λιανικής πώλησης επί της άµεσης 
συσκευασίας των εµφιαλωµένων νερών και αναψυκτικών ποτών πού 
παράγονται και εµφιαλώνονται στη Ελλάδα. 

Σχόλια:  

Το παρόν προστέθηκε και συµπληρώθηκε µε τις Αγορανοµικές Διατάξεις 
2/97 και 5/97, αντικαταστάθηκε µε την Υ.Α. Α2-332, (ΦΕΚ Β' 
122/18.2.2002). Στη συνέχεια καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΑΔ Α2-341 
(ΦΕΚ Β΄ 313/15.3.2002). Προστέθηκε πάλι µε το άρθρο 1 της Α/Δ 7 
(ΦΕΚ Β΄ 815/23.6.2003). Με το άρθρο 1 της Α/Δ 8 (ΦΕΚ Β΄ 
892/2.7.2003) που ισχύει από 7.7.2003, προστέθηκαν στην παράγραφο 10 
τα εντός "" εδάφια. Οι περ. η και θ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου 
προστέθηκαν µε το άρθρο 2 της ΑΔ 16 (ΦΕΚ Β΄ 1668/12.11.2003).-To 
παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 της ΑΔ 
4/2005, ΦΕΚ Β΄ 1270/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους Αθλητικούς Χώρους (στάδια, γήπεδα + 
κ.λ.π.)Ειδικά για τους αθλητικούς χώρους (γήπεδα, στάδια κ.λ.π.), κατά τις + ηµέρες 
και ώρες διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, ορίζονται τα + 
ακόλουθα:Απαγορεύεται η κατοχή προς διάθεση και η διάθεση προς το 
καταναλωτικό κοινό, εµφιαλωµένων νερών και αναψυκτικών ποτών σε συσκευασίες 
υάλινες, + µεταλλικές κ.λ.π., πλην πλαστικών συσκευασιών."  

 
Αρθρο:  67Β 
Ηµ/νία:  12.09.2005 

Τίτλος 
Αρθρου:  

"Καθορισµός ανωτάτων τιµών διάθεσης ορισµένων ειδών που 
προσφέρονται από χώρους-σηµεία, περί των οποίων γίνεται αναφορά στο 
άρθρο 1 α της παρούσας." 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο είχε καταργηθεί µε την Υ.Α. Α2-341, ΦΕΚ Β' 313/2002 
και προστέθηκε µε νέο περιεχόµενο µε το άρθρο 1 της ΑΔ 10 που 
κυρώθηκε µε την ΥΑ α2-1792 (ΦΕΚ Β΄ 1293/12.9.2003). -Με την ΑΔ 16 
που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-2451 (ΦΕΚ Β΄ 1668/12.11.2003) 
προστέθηκαν οι παρ. 3,4 και 5. -Τίθενται όπως το περιεχόµενο και ο 
τίτλος του αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 2 της ΑΔ 3/2005 που 
κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-1710 (ΦΕΚ Β΄ 632/12.5.2005).-To παρόν άρθρο 



τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 της ΑΔ 4/2005, ΦΕΚ Β' 
1270/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Καθορισµός ανωτάτων τιµών διάθεσης ορισµένων ειδών που προσφέρονται από + 
χώρους-σηµεία, περί των οποίων γίνεται αναφορά στο άρθρο 1α της + 
παρούσας.1.Καθορίζουµε ανώτατες τιµές διάθεσης των παρακάτω ειδών, που + 
διατίθενται ή παρέχονται από τα µπαρ, κυλικεία, αναψυκτήρια κ.λ.π., που + 
εµπίπτουν στους χώρους-σηµεία, που κατονοµάζονται στο άρθρο 1α της παρούσας 
ως ακολούθως: α) Εµφιαλωµένα νερά (εγχώρια ή µη) σε συσκευασία των 500ML 
µέχρι 0,50 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. β) Εµφιαλωµένα νερά (εγχώρια ή µη) σε 
συσκευασία των 750 ML µέχρι 0,70 ευρώ + µαζί µε τον Φ.Π.Α. γ) Τόστ µε ζαµπόν 
και τυρί, µέχρι 1,50 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. δ) Σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί, µέχρι 
1,50 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. ε) Καφές σε ρόφηµα µονός «Ελληνικός», µέχρι 1,50 
ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. στ) Καφές σε ρόφηµα µονός φίλτρου «Γαλλικός», µέχρι 1,50 
ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. ζ) Καφές σε ρόφηµα µονός «Εσπρέσσο» µέχρι 1,50 ευρώ 
µαζί µε το Φ.Π.Α. η) Καφές σε ρόφηµα µονός στιγµιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λ.π.), 
µέχρι 1,50 ευρώ + µαζί µε το Φ.Π.Α. Προκειµένου για τους ανωτέρω καφέδες, οι 
ανώτατες τιµές διάθεσης αυτών ισχύουν ακόµη και αν αυτοί προσφέρονται µε 
προσθήκη γάλακτος. θ) Τσάι σε ρόφηµα µέχρι 1,50 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. Οι 
ανωτέρω ανώτατες τιµές αφορούν ορθίους πελάτες και όχι πελάτες καθήµενους, + 
προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισµα από + 
σερβιτόρους). Ειδικότερα για επιβατικά πλοία (οχηµαταγωγά ή µη), περί των οποίων 
γίνεται + αναφορά στο άρθρο 1α της παρούσας, εφόσον αυτά νοµοτύπως 
διαχωρίζονται σε + θέσεις «Α, Β, Γ, Τουριστική», οι παραπάνω 
καθοριζόµενεςανώτατες τιµές ισχύουν + µόνο για τις θέσεις Β, Γ και Τουριστική. 2. 
Προκειµένου για τα είδη της ως άνω παραγράφου 1, για τα οποία καθορίζονται + 
ανώτατες τιµές διάθεσης, ισχύουν τα ακόλουθα: Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
των επιχειρήσεων κ.λ.π. της ως άνω παραγράφου 1 και ειδικότερα καθ' όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και + Αεροδρόµια, θεσπίζονται τα 
παρακάτω: α) Η κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή εµφιαλωµένων νερών σε 
συσκευασία των 500ML και 750 ML είναι υποχρεωτική. β) Η παρασκευή, κατοχή και 
διάθεση για τον καταναλωτή των Τόστ µε ζαµπόν και + τυρί και Σάντουιτς µε ζαµπόν 
και τυρί είναι µεν υποχρεωτική αλλά συνδέεται + ευθέως µε την επιλογή των 
υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ + των ως άνω δύο ειδών ή και 
των δύο αυτών ειδών. γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των 
ροφηµάτων καφέ + «Ελληνικός, Γαλλικός (φίλτρου) και Στιγµιαίος (νεσκαφέ φραπέ 
κ.λ.π.)» και του + ροφήµατος τσάι είναι υποχρεωτική. δ) Η παρασκευή και διάθεση 
για τον καταναλωτή του ροφήµατος καφέ «Εσπρέσσο» + είναι υποχρεωτική, εφόσον 
οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό, για την παρασκευή + του εν λόγω καφέ, µηχάνηµα. 
3. Σε όλους τους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω παραγράφου 1, + 
τοποθετείται υποχρεωτικά τιµοκατάλογος, ορατός από τους πελάτες, στον οποίο µε 
κεφαλαία και ευανάγνωστα γράµµατα αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα τα εξής: α) Η ένδειξη:«ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, + ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ.FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, 
BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE 
AVAILABLE AT REGULATED + PRICES». β) Τα είδη της ως παραγράφου 1 µε 
τις αντίστοιχες τιµές διάθεσης τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν 
έχουν εφαρµογή προκειµένου για χώρους Α' θέσης επιβατικών πλοίων εσωτερικών 



γραµµών, εφόσον αυτά νοµοτύπως + διαχωρίζονται, κατά τα ως άνω, σε θέσεις. 4. 
Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά ποινικό αδίκηµα, που 
τιµωρείται από τον ισχύοντα Αγορανοµικό Κώδικα. 5. Κάθε ενέργεια περί είσπραξης 
τιµών υψηλοτέρων από αυτές που καθορίζονται + στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, πέραν του ότι τιµωρείται ποινικά κατά τον ισχύοντα Αγορανοµικό Κώδικα 
τιµωρείται και µε χρηµατικό πρόστιµο, σύµφωνα µε + το ν. 1401/1983.6. 
Προκειµένου για τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 (πλην των + εµφιαλωµένων 
νερών), για τα οποία καθορίζονται ανώτατες τιµές διάθεσης, κάθε + ενέργεια του 
υπευθύνου να αρνηθεί την παρασκευή τους, συνιστά αδίκηµα, που + σύµφωνα µε 
τους νόµους 1732/1987 και 3190/2003, τιµωρείται µόνο µε χρηµατικό + πρόστιµο."  

 
Αρθρο:  67Γ 
Ηµ/νία:  19.07.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Ειδικά µέτρα που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά και νωπά αλιεύµατα 
εγχώριας παραγωγής, κατά την εµπορία και διακίνηση τους από την βάση 
παραγωγής µέχρι την τελική κατανάλωση τους. 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 της Υ.Α. Α2-1146/2004, - 
ΑΓΟΑΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 3 - φεκ β' 819/2004 και µε το άρθρο 3 της 
ίδιας Απόφασης συµπληρλωθηκαν πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος άρθρου.**Εξαιρούνται από τις διατάξεις των 
Κεφαλαίων 1 έως και 9 του παρόντος άρθρου , οι κατωτέρω περιπτώσεις 
του άρθρου 2 της Υ.Α. Α2-1146/2004, ΦΕΚ Β' 819/2004.Mετά το 
κεφάλαιο 10 της παρούσας προστίθεται κεφάλαιο 11 µε το άρθρο 2 της 
Αγορανοµικής Διάταξης 6/2004, ΦΕΚ Β' 1044/2004. Επίσης σύµφωνα µε 
την ίδια Αγορανοµική Διάταξη άρθρο 3 καταργήθηκαν τα στοιχεία µε 
αύξοντα αριθµό 1,2,9 και 10, που αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 6,8 και 
9, και το στοιχείο 1 του ΠΙΝΑΚΑ 7. 

 
Κείµενο Αρθρου 
**"1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ α. Τα νωπά 
οπωρολαχανικά που παράγονται στην Χώρα µας θεωρούνται Ελληνικά προϊόντα και 
εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. β. Τα νωπά αλιεύµατα που 
αλιεύονται στα εθνικά µας ύδατα θάλασσα, λίµνες, ποτάµια ή αλιεύονται σε εκτός 
Ελλάδος θάλασσες για λογαριασµό επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων ή 
προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες µέσα στην ελληνική επικράτεια θεωρούνται 
Ελληνικά προϊόντα και εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται κατωτέρω οι ιδιότητες των ασκούντων 
εµπορία - διακίνηση των ελληνικών νωπών οπωρολαχανικών και αλιευµάτων. α. 
Παραγωγός οπωρολαχανικών θεωρείται αυτός που καλλιεργεί τέτοια προϊόντα µε 
σκοπό την παραπέρα εµπορία και διάθεση τους. β. Παραγωγός αλιευµάτων θεωρείται 
αυτός που αλιεύει τέτοια προϊόντα σε ελληνικές θάλασσες ή σε λίµνες και ποτάµια 
της Χώρας ή διατηρεί επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας του είδους στην Χώρα ή ακόµη 
αλιεύει το είδος, για δικό του λογαριασµό σε θάλασσες εκτός Χώρας, µε σκοπό την 



παραπέρα εµπορία και διάθεση τους. γ. Εντολοδόχος Παραγωγού θεωρείται κάθε 
Συνεταιριστική Οργάνωση Παραγωγών ή κάθε Χονδρεµπορική Επιχείρηση, που 
πωλεί τα ανωτέρω προϊόντα για λογαριασµό του παραγωγού. δ. Α' Χονδρέµπορος 
θεωρείται η χονδρεµπορική επιχείρηση που έχει αγοράσει τα παραπάνω προϊόντα από 
τον παραγωγό ή τον εντολοδόχο του παραγωγού και θα τα πωλήσει σε τρίτους προς 
µεταπώληση. ε. Εντολοδόχος Α Χονδρεµπόρου, θεωρείται η χονδρεµπορική 
επιχείρηση που πωλεί τα παραπάνω προϊόντα για λογαριασµό του Α Χονδρεµπόρου. 
στ. Β' Χονδρέµπορος θεωρείται η χονδρεµπορική επιχείρηση που έχει αγοράσει τα 
παραπάνω προϊόντα από τον Α' Χονδρέµπορο ή τον Εντολοδόχο αυτού και θα τα 
πωλήσει σε τρίτους προς µεταπώληση. ζ. Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών, 
που αγοράζουν τα παραπάνω προϊόντα από παραγωγούς θεωρούνται Α' 
Χονδρέµποροι. 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος άρθρου απαγορεύεται α. Η πώληση από τρίτους για λογαριασµό του 
εντολοδόχου του παραγωγού. β. Η πώληση από τρίτους για λογαριασµό του 
εντολοδόχου του Α' Χονδρεµπόρου. γ. Η πώληση από τρίτους για λογαριασµό του Β' 
Χονδρεµπόρου. δ. Η πώληση από τον Β' Χονδρέµπορο προς άλλες χονδρεµπορικές 
επιχειρήσεις. Προκειµένου για νωπά οπωρολαχανικά της κατηγορίας Διατιµηµένα ή 
ελεγχοµένου κέρδους, δεν θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 7 Παράγραφοι 2 και 3 
και 7 α της παρούσας Α.Δ 14/1989. 4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ α. Ο Παραγωγός, που ο ίδιος αναλαµβάνει την αποστολή των ως άνω 
προϊόντων του σε αγοραστές εµπόρους χονδρέµπορο ή λιανοπωλητή, εκδίδει το υπό 
του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων Κ.Β.Σ. προβλεπόµενο δελτίο αποστολής, που 
συνοδεύει το εµπόρευµα, στο οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που 
διαλαµβάνονται στο υπόδειγµα του ΠΙΝΑΚΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος άρθρου. β. Ο Παραγωγός που ο ίδιος αναλαµβάνει την αποστολή των 
ως άνω προϊόντων του στον Εντολοδόχο του, εκδίδει το υπάτου Κ.Β.Σ προβλεπόµενο 
δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εµπόρευµα, στο οποίο θα αναγράφει 
υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαµβάνονται στο υπόδειγµα του ΠΙΝΑΚΑ 2, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. γ. Ο Εντολοδόχος του 
παραγωγού, που ο ίδιος αναλαµβάνει την αποστολή των ως άνω προϊόντων σε 
αγοραστές εµπόρους χονδρέµπορο ή λιανοπωλητή, εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ 
προβλεπόµενο δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εµπόρευµα, στο οποίο θα 
αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαµβάνονται στο υπόδειγµα του 
ΠΙΝΑΚΑ 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. δ. Ο 
Εντολοδόχος του παραγωγού, που ο ίδιος αναλαµβάνει την µεταφορά των ως άνω 
προϊόντων από τον παραγωγό προς το κατάστηµα του εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ 
προβλεπόµενο δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εµπόρευµα, στο οποίο θα 
αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαµβάνονται στο υπόδειγµα του 
ΠΙΝΑΚΑ 4, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. ε. Ο Έµπορος-
Αγοραστής Χονδρέµπορος ή λιανοπωλητής, που ο ίδιος αναλαµβάνει την µεταφορά 
των ως άνω προϊόντων από τον τόπο αγοράς προς το κατάστηµα του, εκδίδει το υπό 
του Κ.Β.Σ προβλεπόµενο δελτίο αποστολής, που θα συνοδεύει το εµπόρευµα, στο 
οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαµβάνονται στο υπόδειγµα του 
ΠΙΝΑΚΑ 5, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. στ. Ο Α' 
Χονδρέµπορος, εφόσον προτίθεται να διαθέσει στην αγορά τα ανωτέρω προϊόντα, 
µέσω του Εντολοδόχου του, υποχρεούται όπως επί του σχετικού δελτίου αποστολής 
που θα εκδόσει προς τον εντολοδόχο, αναγράφει µεταξύ των άλλων και την τιµή 
κτήσης των εν λόγω προϊόντων, µε την οποία τα αγόρασε από τον Παραγωγό ή τον 



Εντολοδόχο του Παραγωγού. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΩΣ 
ΑΝΩ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Αντίγραφα των δελτίων αποστολής, που 
µνηµονεύονται στο παραπάνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, κρατούνται εις χείρας αυτών που τα 
έχουν εκδόσει δεν καταστρέφονται και επιδεικνύονται σε κάθε αγορανοµικό έλεγχο, 
εφόσον ζητηθούν. β. Για το ειλικρινές περιεχόµενο των εν λόγω δελτίων αποστολής 
ευθύνη, κατά περίπτωση, φέρει αυτός που τα έχει εκδόσει. 6. ΑΝΑΓΡΑΦΗ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ-
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ α. 
Επί των τιµολογίων πώλησης των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Α' Χονδρέµπορος 
προς τρίτους αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφονται υποχρεωτικά τα 
στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. β. Επί των τιµολογίων πώλησης 
των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Εντολοδόχος του Παραγωγού προς τρίτους 
αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που 
τον αφορούν και που διαλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. γ. Επί όλων των τιµολογίων πώλησης των 
ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Β' Χονδρέµπορος προς τρίτους αγοραστές, πέραν 
των άλλων ενδείξεων αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον αφορούν και 
που διαλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος άρθρου. Σηµειωτέον ότι τα εν λόγω στοιχεία αναγράφονται µε απλή 
µεταφορά τους στα τιµολόγια και όπως ακριβώς τα έχει γνωστοποιήσει στον Β' 
Χονδρέµπορο ο Α' Χονδρέµπορος κατά την µεταξύ τους συναλλαγή. δ. Επί των 
τιµολογίων πώλησης των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Εντολοδόχος του Α' 
Χονδρεµπόρου προς τρίτους αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 9, 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. Δεδοµένου ότι τα 
στοιχεία αυτά δεν είναι άλλα παρά αυτά που διαλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6 του Α' 
Χονδρεµπόρου και ως εκ τούτου αναγράφονται µε απλή µεταφορά τους στα 
τιµολόγια, υφίσταται επιτακτική ανάγκη όπως πριν ο Εντολοδόχος Χονδρεµπόρου 
πραγµατοποιήσει πωλήσεις έχει εγκαίρως λάβει γνώση των στοιχείων αυτών. Προς 
τούτο ο Α' Χονδρέµπορος αναλαµβάνει την ευθύνη να ενηµερώσει τον Εντολοδόχο 
του για τα εν λόγω στοιχεία. 7. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 6, 
7, 8 ΚΑΙ 9 ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ α. Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών αναγραφής των στοιχείων των 
ως άνω ΠΙΝΑΚΩΝ 6, 7, 8 και 9 στα τιµολόγια που εκδίδουν ο Α' Χονδρέµπορος, ο 
Εντολοδόχος Παραγωγού, ο Β' Χονδρέµπορος και ο Εντολοδόχος Α' Χονδρεµπόρου, 
αντίστοιχα, παρέχεται η ευχέρεια στους εν λόγω υπόχρεους, όπως αναγράφουν τα 
στοιχεία αυτά σε άλλο έντυπο που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρει τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Το έντυπο αυτό που υπογράφεται από 
τον εκδίδοντα, φέρεται το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η Δ/νση των ως άνω 
υπόχρεων και η ηµεροµηνία έκδοσης του. β. Κατά την έκδοση των τιµολογίων των 
ως άνω υπόχρεων προς τους πελάτες τους, το εν λόγω έντυπο επισυνάπτεται 
υποχρεωτικά στο κάθε τιµολόγιο πώλησης. γ. Αντίγραφο του εν λόγω εντύπου 
κρατείται στο αρχείο του εκδόσαντα αυτό και επιδεικνύεται υποχρεωτικά σε 
γενόµενο αγορανοµικό έλεγχο, εφόσον ζητηθεί. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 
αντίστοιχα και για τους πελάτες-αγοραστές, που κατέχουν το πρωτότυπο του εντύπου 
αυτού. 8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης νωπών οπωρολαχανικών και νωπών αλιευµάτων 
εγχώριας παραγωγής, εφόσον αγοράζουν τα είδη αυτά απευθείας από παραγωγούς, 



υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις. α. Αµέσως µετά από κάθε αγορά των ως άνω 
ειδών, συντάσσουν έντυπο µε τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ που το υπογράφουν και επί του οποίου εντύπου φέρεται το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η Δ/νση του υπόχρεου καθώς και η ηµεροµηνία 
έκδοσης του. β. Το εν λόγω έντυπο, αφού συµπληρωθεί µε τα παρακάτω στοιχεία, 
επισυνάπτεται στο τιµολόγιο αγοράς των εν λόγω ειδών, που κατέχει ο λιανοπωλητής 
και επιδεικνύεται σε κάθε αγορανοµικό έλεγχο, εφόσον ζητηθεί. γ. Τα στοιχεία που 
υποχρεωτικά αναγράφει στο παραπάνω έντυπο ο λιανοπωλητής διαλαµβάνονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ 10 που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. 9. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κατά την εµπορία και διακίνηση των εγχωρίων νωπών 
οπωρολαχανικών, επί όλων των µέσων συσκευασίας τους (επώνυµη-κλειστή 
συσκευασία, ξύλινα ή πλαστικά τελάρα, σάκκοι κ.λπ.) φέρονται αναγραφόµενες, 
πέραν των άλλων και οι κατωτέρω ενδείξεις, σε ορατό σηµείο της συσκευασίας και 
επί της εξωτερικής επιφανείας αυτής, µε ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και µε ορατούς 
χαρακτήρες γράµµατα. α. Το όνοµα ή επωνυµία και η διεύθυνση του συσκευαστή ή 
του αποστολέα του προϊόντος. β. Ο Κωδικός Αριθµός που αφορά τους εµπόρους 
οπωρολαχανικών και κάθε φορέα που εµπλέκεται στην εµπορία του είδους, από την 
στιγµή που ο Κωδικός αυτός χορηγηθεί από το αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. γ. Το είδος του προϊόντος, εφόσον, λόγω της µορφής της 
συσκευασίας, δεν είναι ορατό επί της συσκευασίας του. δ. Η ποικιλία του προϊόντος, 
όπως αυτή επιβάλλεται από τους Κανονισµούς της Ε. Ε. ε. Η ποιοτική κατηγορία 
κατάταξης του προϊόντος ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ II, όπως επιβάλλεται από 
ισχύουσες διατάξεις. στ. Η καταγωγή του προϊόντος, δηλαδή η ένδειξη ΕΛΛΑΣ στην 
προκειµένη περίπτωση. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αλλοίωση, 
καταστροφή και αφαίρεση των αναγραφοµένων επί της συσκευασίας ως άνω 
ενδείξεων. 10. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ α. Κατά την χονδρική και λιανική πώληση των νωπών 
οπωρολαχανικών απαγορεύεται η ανασυσκευασία και η ανάµειξη των ειδών αυτών 
µεταξύ τους, λόγω διαφορετικής τιµής πώλησης, διαφορετικής προέλευσης και 
καταγωγής, διαφορετικής ποικιλίας και διαφορετικής ποιοτικής κατηγορίας 
κατάταξης. β. Στους χώρους λιανικής πώλησης των παραπάνω ειδών 
συµπεριλαµβανοµένων και των Λαϊκών Αγορών, υπαιθρίων πωλητών στάσιµων ή 
πλανοδίων, δηµοτικών ή κοινοτικών αγορών κ.λ.π., ισχύουν τα κατωτέρω: 
Ανεξάρτητα αν η πώληση των οπωρολαχανικών γίνεται απευθείας από τα µέσα 
συσκευασίας ή απευθείας από πάγκους ή γίνεται σε επώνυµες και κλειστές 
συσκευασίες, στους χώρους έκθεσης προς πώληση του είδους τοποθετείται ή 
αναρτάται πινακίδα, ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία µε κεφαλαία και 
ευδιάκριτα γράµµατα αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις. 1. Το είδος π.χ. λεµόνια, 
τοµάτες, µήλα, αχλάδια, κ.λ.π. 2. Η τιµή πώλησης κατά χιλιόγραµµο κ.λ.π. 3. Η 
προέλευση σε αναφορά Νοµού π.χ. Ν. Ηλείας, Μεσσηνίας κ.λ.π. 4. Η ποικιλία 5. Η 
ποιοτική κατηγορία κατάταξης ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ Ι." "11. ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ Β' ΚΑΙ Γ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟ ΝΩΠΩΝ 
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ α. Πα την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η χονδρεµπορική επιχείρηση που αγοράζει τα είδη αυτά από τον Β' 
Χονδρέµπορο για να τα πωλήσει σε τρίτους θεωρείται "Γ Χονδρέµπορος". β. Η 
περίπτωση (δ) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρµογή για τον 
Β' Χονδρέµπορο οπωρολαχανικών. Απαγορεύεται η πώληση του είδους από τον Γ 
Χονδρέµπορο προς άλλες χονδρεµπορικές επιχειρήσεις καθώς και η πώληση αυτού 
από τρίτους για λογαριασµό του Γ Χονδρεµπόρου. γ. Επί όλων των τιµολογίων 



πώλησης οπωρολαχανικών που εκδίδει ο Γ Χονδρέµπορος προς τρίτους αγοραστές, 
εφαρµογή και εδώ έχουν αντίστοιχα οι διατάξεις της περίπτωσης (γ) του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 του παρόντος άρθρου, µε µόνη διαφορά ότι στα τιµολόγια αυτά 
αναγράφονται τα στοιχεία, που τον αφορούν και που διαλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 
11 που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. Τα στοιχεία αυτά 
αναγράφονται µε απλή µεταφορά τους στα τιµολόγια και όπως ακριβώς τα έχει 
γνωστοποιήσει στον Γ Χονδρέµπορο ο Β' Χονδρέµπορος κατά την µεταξύ τους 
συναλλαγή. Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών του Γ Χονδρεµπόρου να αναγράψει 
τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 11 στα τιµολόγια πώλησης που εκδίδει τότε αυτός 
εφαρµόζει υποχρεωτικά και αντίστοιχα τις διατάξεις των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) 
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 του παρόντος άρθρου." "ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του άρθρου 67 γ της Α.Δ 14/1989 και αφορά µόνο τον Παραγωγό) ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του αποστολέα του εµπορεύµατος β. Το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του παραλήπτη του εµπορεύµατος γ. Η 
ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης του εµπορεύµατος δ. Η ποσότητα του 
αποστελλοµένου εµπορεύµατος ε. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του παραλήπτη 
στ. Η τιµή πώλησης κάθε είδους, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί άµεσα ή όχι το σχετικό 
τιµολόγιο αγοραπωλησίας, τιµή που απαγορεύεται να διαφέρει από την τιµή του 
τιµολογίου. ζ. Το είδος (π.χ λεµόνια, µήλα, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π) προκειµένου για 
οπωρολαχανικά και η εµπορική ονοµασία κατά τις επιταγές της Απόφασης 
159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου 
για αλιεύµατα. η. Ο τόπος παραγωγής του είδους εκφραζόµενος σε κατονοµασία 
Νοµού (π.χ Ν. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ,π.) προκειµένου για 
οπωρολαχανικά. θ. Η µέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της 
ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου για αλιεύµατα. ι. Η ποικιλία του είδους 
προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. ια. 
Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ II) 
προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67 γ της Α.Δ 14/1989 και 
αφορά µόνο τον Παραγωγό) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του 
αποστολέα του εµπορεύµατος β. Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του 
παραλήπτη του εµπορεύµατος γ. Η ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης του εµπορεύµατος 
δ. Η ποσότητα του αποστελλοµένου εµπορεύµατος ε. Ο Αριθµός Φορολογικού 
Μητρώου του παραλήπτη στ. Το είδος π.χ λεµόνια, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π. 
προκειµένου για οπωρολαχανικά και η εµπορική ονοµασία κατά τις επιταγές της 
Απόφασης 159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
προκειµένου για αλιεύµατα. ζ. Ο τόπος παραγωγής του είδους εκφραζόµενος σε 
κατονοµασία Νοµού (π.χ. Ν. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λπ.) 
προκειµένου για οπωρολαχανικά. η. Η µέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, 
κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου για αλιεύµατα. θ. 
Η ποικιλία του είδους προκειµένου για οπωρολαχανικά εφόσον αυτή επιβάλλεται από 
άλλες διατάξεις. ι. Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους π.χ ΕΞΤΡΑ ή 
ΚΛΑΣΗ ή ΚΛΑΣΗ II προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται 
από άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67γ 
της Α.Δ 14/1989 και αφορά µόνο τον Εντολοδόχο του παραγωγού) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του αποστολέα του εµπορεύµατος β. Το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του παραλήπτη του εµπορεύµατος γ. Η 



ποσότητα του αποστελλοµένου εµπορεύµατος δ. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
του παραλήπτη ε. Η τιµή πώλησης κάθε είδους, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί άµεσα ή 
όχι το σχετικό τιµολόγιο αγοραπωλησίας, τιµή που απαγορεύεται να διαφέρει από την 
αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου. στ. Η ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης του 
εµπορεύµατος ζ. Το είδος (π.χ λεµόνια, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π.) προκειµένου για 
οπωρολαχανικά και η εµπορική ονοµασία κατά τις επιταγές της Απόφασης 
159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου 
για αλιεύµατα. η. Ο τόπος παραγωγής του είδους εκφραζόµενος σε κατονοµασία 
Νοµού π.χ. Ν. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π. προκειµένου για 
οπωρολαχανικά. θ. Η µέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της 
ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου για αλιεύµατα. ι. Η ποικιλία του είδους 
προκειµένου για οπωρολαχανικά εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. ια. Η 
ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ II 
προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. ιβ. 
Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του Παραγωγού για λογαριασµό του 
οποίου διενεργείται η πώληση. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
άρθρου 67 γ της Α.Δ 14/1989 και αφορά µόνο τον Εντολοδόχο του παραγωγού) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. 
Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του αποστολέα του εµπορεύµατος 
(δηλαδή του ιδίου) β. Η ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης του εµπορεύµατος γ. Η 
ποσότητα του αποστελλοµένου εµπορεύµατος δ. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
του ιδίου ε. Το είδος π.χ λεµόνια, µήλα, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π. προκειµένου για 
οπωρολαχανικά και η εµπορική ονοµασία κατά τις επιταγές της Απόφασης 
159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου 
για αλιεύµατα. στ. Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόµενος σε κατονοµασία 
Νοµού (π.χ. Ν. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ,π.) προκειµένου για 
οπωρολαχανικά. ζ. Η µέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της 
ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου για αλιεύµατα. η. Η ποικιλία του είδους 
προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. θ. Η 
ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ II) 
προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67 γ της Α.Δ 14/1989 και 
αφορά µόνο τον Έµπορο - Αγοραστή/ Χονδρέµπορο ή Λιανοπωλητή) ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του αποστολέα του εµπορεύµατος 
δηλαδή του ιδίου. β. Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και η διεύθυνση του Παραγωγού 
ή του Εντολοδόχου του παραγωγού, κατά περίπτωση. γ. Η ηµεροµηνία και ώρα 
φόρτωσης του εµπορεύµατος. δ. Η ποσότητα του αποστελλοµένου εµπορεύµατος. ε. 
Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Παραγωγού ή του Εντολοδόχου του 
παραγωγού, κατά περίπτωση καθώς και του ιδίου Εµπόρου -Αγοραστή. στ. Η 
διεύθυνση του καταστήµατος του ιδίου Εµπόρου-Αγοραστή, στο οποίο θα γίνει η 
παραλαβή του αποστελλοµένου εµπορεύµατος. ζ. Η τιµή στην οποία αγοράσθηκε 
κάθε είδος, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί άµεσα ή όχι το σχετικό τιµολόγιο 
αγοραπωλησίας, τιµή που απαγορεύεται να διαφέρει από την αντίστοιχη τιµή του 
τιµολογίου. η. Το είδος π.χ λεµόνια, µήλα, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π. προκειµένου για 
οπωρολαχανικά και η εµπορική ονοµασία κατά τις επιταγές της Απόφασης 
159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου 
για αλιεύµατα. θ. Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόµενος σε κατονοµασία 
Νοµού π.χ Ν. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π. προκειµένου για 
οπωρολαχανικά. ι. Η µέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της 



ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου για αλιεύµατα. ια. Η ποικιλία του 
είδους προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες 
διατάξεις. ιβ. Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή 
ΚΛΑΣΗ II) προκειµένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες 
διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67 γ της Α.Δ. 
14/1989 και ενδιαφέρει µόνο τον Α' Χονδρέµπορο) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Νοµός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά. 4. 
Είδος Οπωρολαχανικών, π.χ. λεµόνια, µήλα κ.λπ. 5. Εµπορική ονοµασία αλιευµάτων, 
κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 6. Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευµάτων 
κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 7. Ποικιλία οπωρολαχανικών, 
εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 8. Ποιοτική κατηγορία κατάταξης 
οπωρολαχανικών π.χ ΕΞΤΡΑ, ΚΛΑΣΗ Ι, ΚΛΑΣΗ II, εφόσον αυτή επιβάλλεται από 
άλλες διατάξεις. 11. Αριθµός και ηµεροµηνία του τιµολογίου οπωρολαχανικών ή 
αλιευµάτων, που αγοράσθηκαν από τον Παραγωγό. 12. Αριθµός και ηµεροµηνία του 
τιµολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, που αγοράσθηκαν από τον Εντολοδόχο 
του Παραγωγού. 13. Αριθµός και ηµεροµηνία του Δελτίου Αποστολής 
οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, όπου αναγράφεται και η τιµή πώλησης του 
Παραγωγού ή Εντολοδόχου του Παραγωγού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Το στοιχείο 13 
αναγράφεται στην περίπτωση, που δεν εκδόθηκαν άµεσα τα τιµολόγια των στοιχείων 
11 και 12. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67γ της Α.Δ. 
14/1989 και ενδιαφέρει µόνο τον Εντολοδόχο του Παραγωγού) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Νοµός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα 
οπωρολαχανικά. 3. Είδος οπωρολαχανικών π.χ. Λεµόνια, µήλα κ.λ.π. 4. Εµπορική 
ονοµασία αλιευµάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14.7.2003 του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 5. Μέθοδος παραγωγής και ζώνη 
αλίευσης αλιευµάτων κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 6. 
Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 7. 
Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΚΛΑΣΗ Ι, ΚΛΑΣΗ 
II, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 8. Αριθµός και ηµεροµηνία του 
Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, στην περίπτωση που το εν λόγω 
Δελτίο εκδόθηκε από τον Παραγωγό προς τον Εντολοδόχο του. 9. Αριθµός και 
ηµεροµηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, στην 
περίπτωση που το εν λόγω Δελτίο εκδόθηκε από τον Εντολοδόχο του Παραγωγού , 
κατά την µεταφορά των προϊόντων αυτών από τον παραγωγό στο κατάστηµα του. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67 γ της Α.Δ. 14/1989 και 
ενδιαφέρει µόνο τον Β' Χονδρέµπορο) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Νοµός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά. 4. 
Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεµόνια, µήλα κ.λ,π.). 5. Εµπορική ονοµασία 
αλιευµάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14.7.2003 του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 6. Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης 
αλιευµάτων κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 7. Ποικιλία 
οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 8. Ποιοτική 
κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΚΛΑΣΗ Ι, ΚΛΑΣΗ II) εφόσον 
αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 11. Αριθµός και ηµεροµηνία του τιµολογίου 
οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, που αγοράσθηκαν από τον Παραγωγό. 12. Αριθµός 
και ηµεροµηνία του τιµολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων που αγοράσθηκαν 



από τον Εντολοδόχο του Παραγωγού. 13. Αριθµός και ηµεροµηνία του Δελτίου 
Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, όπου ανανγράφεται και η τιµή πώλησης 
του Παραγωγού ή Εντολοδόχου του Παραγωγού. ΣΗ Μ ΕΙΩΣΗ-Το στοιχείο 13 
αναγράφεται στην περίπτωση που δεν εκδόθηκαν άµεσα τα τιµολόγια των στοιχείων 
11 και 12. ΠΙΝΑΚΑΣ 9 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67γ της Α.Δ. 
14/1989 και ενδιαφέρει µόνο τον Εντολοδόχο του Α' Χονδρεµπόρου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕ-ΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Νοµός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα 
οπωρολαχανικά. 4. Είδος οπωρολαχανικών π.χ. λεµόνια, µήλα κ.λ,π. 5. Εµπορική 
ονοµασία αλιευµάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14.7.2003 του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 6. Μέθοδος παραγωγής και ζώνη 
αλίευσης αλιευµάτων κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 7. 
Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 8. 
Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών π.χ ΕΞΤΡΑ, ΚΛΑΣΗ Ι, ΚΛΑΣΗ II, 
εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 11. Αριθµός και ηµεροµηνία του 
τιµολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, που αγοράσθηκαν από τον Παραγωγό. 
12. Αριθµός και ηµεροµηνία του τιµολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων που 
αγοράσθηκαν από τον Εντολοδόχο του Παραγωγού. 13. Αριθµός και ηµεροµηνία του 
Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, όπου αναγράφεται και η τιµή 
πώλησης του Παραγωγού ή Εντολοδόχου του Παραγωγού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Το στοιχείο 
13 αναγράφεται στην περίπτωση που δεν εκδόθηκαν άµεσα τα τιµολόγια των 
στοιχείων 11 και 12. ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 67γ 
της Α.Δ. 14/1989 και αφορά µόνο τον λιανοπωλητή, που αγοράζει τα προϊόντα 
απευθείας από παραγωγούς) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ονοµατεπώνυµο ή 
επωνυµία και Δ/νση του παραγωγού οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων, κατά 
περίπτωση. 2. Νοµός της Χώρας π.χ. Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λπ., από όπου 
προέρχονται τα οπωρολαχανικά. 3. Είδος οπωρολαχανικών π.χ. λεµόνια, µήλα, 
ροδάκινα, πράσσα κ.λ,π. 4. Εµπορική ονοµασία αλιευµάτων, κατά τις επιταγές της 
Απόφασης 159996/14.7.2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 5. 
Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευµάτων κατά τις επιταγές της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 6. Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλεται από 
άλλες διατάξεις. 7. Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών π.χ. ΕΞΤΡΑ, 
ΚΛΑΣΗ Ι, ΚΛΑΣΗ II, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 8. Τιµή 
πώλησης οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων του παραγωγού προς τον λιανοπωλητή. 9. 
Αριθµός και ηµεροµηνία τιµολογίου αγοραπωλησίας οπωρολαχανικών ή αλιευµάτων 
µεταξύ παραγωγού και λιανοπωλητή. 10. Αριθµός και ηµεροµηνία Δελτίου 
αποστολής των ως άνω ειδών, εφόσον δεν εκδόθηκε άµεσα το σχετικό τιµολόγιο 
αγοραπωλησίας."  

 
Αρθρο:  68 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση πινακίδων από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεµπόρους 
Λήµµατα:  Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 



παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και 
χονδρεµπόρους 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι 
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης έχουν υποχρέωση για 
όλα τα είδη που πωλούν, ανεξάρτητα από την αγορανοµική κατηγορία στην οποία 
είναι καταταγµένα, να αναρτούν πινακίδες σε ορατά από τους πελάτες σηµεία του 
καταστήµατος και σε όλες τις αίθουσες τους, στις οποίες θα αναγράφονται καθαρά τα 
εξής: 1) Το ονοµατεπώνυµο του προϊσταµένου της επιχείρησης. 2) Η επωνυµία της 
επιχείρησης. 3) Ολα τα είδη που πωλούνται ή κατέχονται προς πώληση, µε την 
αντίστοιχη για κάθε είδος ποιότητα, χώρα παραγωγής και τιµή πώλησης κατά συνήθη 
µονάδα µέτρησης (χιλ/µο, µέτρο, τεµάχιο κλπ.), µε ειδική αναφορά εάν στην τιµή 
αυτή περιλαµβάνεται ή όχι ο Φ.Π.Α.  

 
Αρθρο:  68Α 
Ηµ/νία:  06.11.2002 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  30.07.1998 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Τρόπος τήρησης τιµοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, 
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, 
µηχανηµάτων κ.λ.π. 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 3 της ΑΔ 6/1998 (ΦΕΚ Β' 800). 
Τα εντός " " στο τέλος της περίπτ. α της παρ. 8, όπως είχαν προστεθεί µε 
την ΑΔ 7/1998 (ΦΕΚ Β' 796), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το 
άρθρο 3 της ΑΔ 10/2000 (ΦΕΚ Α' 79). Οι περιπτ. α και β της παρ. 8 
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 της ΑΔ 10/2000. Με το 
άρθρο 2 της ΑΔ 10/2000 ορίστηκε ότι οι παρ. 2 έως και 7 του παρόντος 
άρθρου (για τις οποίες βλ. προηγούµενη ρύθµιση µε το άρθρο 2 της ΑΔ 
3/1999, ΦΕΚ Β' 287) τίθενται σε ισχύ από 01.02.2000 για τα είδη 
ορυκτέλαια, ανταλλακτικά και εξαρτήµατα αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, 
µοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, γεωργικών µηχανηµάτων, και εργαλείων 
γενικά οδοποιητικών, χωµατουργικών και λοιπών µηχανηµάτων και 
ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάµων γενικά, ανεξαρτήτως προέλευσης 
αυτών.-Οι παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν και η παρ. 7 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της ΑΔ 6 που κυρώθηκε µε την ΥΑ 
Α3/6883 (ΦΕΚ Β΄ 1411/6.11.2002). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα ορυκτέλαια, τα ανταλλακτικά 
και εξαρτήµατα αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, µοτοποδηλάτων, γεωργικών 
µηχανηµάτων, αλυσσοπριόνων, οδοποιητικών, χωµατουργικών και λοιπών 
µηχανηµάτων γενικά και ποδηλάτων καθώς και τα ελαστικά επίσωτρα, ανεξαρτήτως 
προέλευσης αυτών. 2. Οι πωλήσεις των ειδών της ανωτέρω παραγράφου 1 που 
πραγµατοποιούνται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς - αντιπροσώπους οίκων 
εξωτερικού, εισαγωγείς, χονδρεµπόρους-διακινητές και άλλους αντιπροσώπους 



αυτών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προς µεταπώληση, είναι πωλήσεις 
χονδρικές και οι τιµές τους είναι αποκλειστικά τιµές χονδρικής πώλησης. 3. Επί των 
τηρουµένων, από τις ως άνω επιχειρήσεις τιµοκαταλόγων χονδρικής πώλησης η 
αναγραφόµενη για κάθε ένα από τα είδη ως άνω παραγράφου 1 τιµή πώλησης 
προσδιορίζει την καθαρή τιµή χονδρικής πώλησης (πριν από τον υπολογισµό του 
φόρου προστιθέµενης αξίας Φ.Π.Α.). 4. Η ανωτέρω καθαρή τιµή χονδρικής πώλησης 
αναγράφεται στα εκδιδόµενα τιµολόγια χονδρικής πώλησης και επί της τιµής αυτής 
υπολογίζονται οι τυχόν παρεχόµενες από τις επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 2 
εκπτώσεις προς τους πελάτες τους. 5.(Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.) 
6.(Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.) 7. «Οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 68α, εφ' όσον πωλούν τα είδη της παραγράφου 1 του ιδίου 
άρθρου και λιανικώς, υποχρεούνται στην τήρηση και χωριστού τιµοκαταλόγου 
λιανικής πώλησης. Οι τιµές λιανικής πώλησης απευθύνονται αποκλειστικά και µόνο 
σε ιδιώτες καταναλωτές». "8. Οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης της παραγράφου 2 
του άρθρου 68α της ΑΔ 14/89 υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις: α) Μέχρι την 
31.1.2000 να υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Δ/νση Τιµών Βιοµηχ. 
Προϊόντων-Φαρµάκων) τιµοκατάλογο χονδρικής πώλησης µε τα αναφερόµενα στην 
παραγρ. 1 του άρθρου 68α της ΑΔ 14/89 είδης και τις τιµές αυτών, που εφαρµόζουν, 
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. "Οι τιµές κατ' είδος, που 
θα αναγραφούν στους τιµοκαταλόγους αυτούς είναι οι καθαρές τιµές χονδρικής 
πώλησης, που προκύπτουν από τις τιµολογηθείσες από τις επιχειρήσεις κατά την 
31.12.99 λιανικές τιµές (χωρίς ΦΠΑ) µετά την αφαίρεση του µεσοσταθµικού 
ποσοστού έκπτωσης κατ' είδος. Το µεσοσταθµικό ποσοστό έκπτωσης προκύπτει από 
το άθροισµα του συνόλου των χορηγηθεισών προς όλους τους πελάτες εκπτώσεων 
(απόλυτο µέγεθος εκπτώσεων σε δραχµές) διαιρούµενου δια του συνόλου των 
πωλήσεων (χωρίς ΦΠΑ) εκάστου είδους κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.99 έως 
31.12.99. Εφόσον κατά την 31.12.99 δεν υπάρχει τιµολογηθείσα αξία λιανικής 
πώλησης, θα ληφθεί υπόψη για τον, κατά τα ως άνω, υπολογισµό της καθαρής τιµής 
χονδρικής πώλησης, η τιµολόγηση της πλησιέστερης προς την 31.12.99 
ηµεροµηνίας". β) Εντός των µηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου εκάστου έτους 
υποβάλλουν στην παραπάνων Υπηρεσία τον τιµοκατάλογο χονδρικής πώλησης µε τα 
παραπάνω είδη και τιµές αυτών. Η υποβολή αυτή πιστοποιείται, είτε µε προσκόµιση 
στο Υπουργείο του εν λόγω τιµοκαταλόγου, βεβαιούµενη µε τον οικείο αριθµό 
πρωτοκόλλου, είτε µε συστηµένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδροµικά".  

 
Αρθρο:  69 
Ηµ/νία:  01.04.2005 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση πινακίδων από λιανοπωλητές 

Λήµµατα:  
Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες από λιανοπωλητές 

Σχόλια:  

Με το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-43 (η οποία σε µεταγενέστερες 
τροποποιήσεις της Αγορανοµικής Διάταξης 14/1989 αναφέρεται ως 
"Αγορανοµική Διάταξη 1 του 2003"),(ΦΕΚ Β΄ 30/17.1.2003) 
προστέθηκε στο παρόν άρθρο παρ. 7. Σύµφωνα µε την Αγορανοµική 
διάταξη 2 (ΦΕΚ Β΄ 78/27.1.2003), ως χρόνος έναρξης ισχύος της 
Αγορανοµικής διάταξης 1 ορίστηκε η 10.2.2003, και ειδικά η υποχρέωση 



τρόπου απεικόνισης λιανικών τιµών υγρών καυσίµων αποκλειστικά στις 
αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίµων, η εφαρµογή της υποχρέωσης 
αυτής αρχίζει από 28.2.2003). Οι τελευταίες διατάξεις της παρ. 7 του 
παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκαν µε το εντός "" κείµενο µε το άρθρο 
1 της αγορανοµικής διάταξης 2 (ΦΕΚ Β΄ 78/27.1.2003). Σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 της αγορανοµικής διάταξης 2 (ΦΕΚ Β΄ 78/27.1.2003), οι 
διατάξεις της αγορανοµικής διάταξης 1/2003 δεν έχουν εφαρµογή 
προκειµένου για φάρµακα ανθρώπινης χρήσης, για τα οποία εκδίδεται 
Ειδικό Δελτίο Τιµών. Η Αγορανοµική Διάταξη 2/2003 καταργήθηκε από 
την εποµένη της ανακοίνωσης της αγορανοµικής διάταξης 3 (ΦΕΚ Β΄ 
183/19.2.2003) στον ηµερήσιο τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 3 της αγορ. 
διάτ. 3. Οι περιπτώσεις Α και Β της παρ. 7 και οι τελευταίες διατάξεις 
της παρ. 7 τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 της Αγορ. Διατ. 3 (ΦΕΚ Β΄ 
183/19.2.2003). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ίδιας Αγορ. Διατ. 3, οι 
διατάξεις της Α.Δ.1/2003 που αφορούν τον τρόπο απεικόνισης των 
λιανικών τιµών υγρών καυσίµων αποκλειστικά στις αντλίες υγρών 
καυσίµων, θα τεθούν σε εφαρµογή σε εύλογο χρονικό διάστηµα.-Οι 
τελευταίες διατάξεις της παρ. 7 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 της ΑΔ 
9 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/5257 (ΦΕΚ Β΄ 1572/20.10.2004) που 
ισχύει από 1.1.2005.Η τελευταία παραγρ. αυτού του άρθρου τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε την Υ.Α. Α3-5883/2005, ΦΕΚ Β' 6/2005.-Τα 
πρώτο και δεύτερο εδ. της παρ. 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το 
άρθρο 1 της ΥΑ Α2-669 (ΦΕΚ Β΄ 264/1.3.2005).***Η τελευταία ΥΑ 
που τροποποίησε το παρόν άρθρο, δηλ. η Α3-5883/2005, (ΦΕΚ Β' 
6/2005), τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 1/2005 που δηµοσιεύθηκε µε την ΥΑ 
Α3-369 (ΦΕΚ Β΄ 209/17.2.2005) µόνο ως προς την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της (1η Απριλίου 2005). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών (ελεγχοµένων ή µη) είναι υποχρεωµένες 
να έχουν σε κάθε είδος τοποθετηµένη πινακίδα, που να αναγράφει τα εξής, εφόσον 
για ορισµένα από τα είδη αυτά δεν ορίζεται διαφορετικά: α) Την ποιότητα εφόσον 
προβλέπεται από άλλες διατάξεις. β) Τη χώρα παραγωγής. γ) Την τιµή πώλησης κατά 
συνήθη µονάδα µέτρησης (χιλ/µο, µέτρο, τεµάχιο, κλπ.). 2) Σε περίπτωση που η 
πινακίδα της παρ. 1 δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθεί ή τοποθετηθεί σε ορισµένα 
είδη, λόγω της φύσης τους, αυτή τοποθετείται στον τόπο όπου διατηρείται το είδος 
προς πώληση (π.χ. µέσα στο ψυγείο, πάνω στο δοχείο ή κουτί κλπ.) ή οι ενδείξεις της 
παρ. 1 αναγράφονται πάνω στη συσκευασία του είδους. 3) Οι διατάξεις της παρ. 1 
εφαρµόζονται επίσης και όταν οι λιανοπωλητές εκθέτουν τα είδη στις προθήκες 
(βιτρίνες) του καταστήµατός τους. 4) Για τα είδη βάπτιση ς που πωλούν οι 
λιανοπωλητές σε σειρές (σετ) και όχι κατά τεµάχιο, εφόσον στην εξωτερική προθήκη 
(βιτρίνα) του καταστήµατος εκτίθενται ορισµένα µόνο τεµάχια κάθε σειράς, µπορούν 
οι ενδιαφερόµενοι στη θέση της υποχρεωτικής πινακίδας της παρ. 1 να τοποθετούν 
στα εν λόγω τεµάχια πινακίδα που θα αναγράφει την ένδειξη "ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 
(ΣΕΤ) ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ.... (αριθµός) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΔΡΧ..... (ποσό)". 5) Ειδικά για τα είδη ξυλείας, οικοδοµήσιµες ύλες, κράνη για 
επιβάτες δικύκλων και ανταλλακτικά - εξαρτήµατα (αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, 
µοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, γεωργικών µηχανηµάτων, αλυσοπριόνων, 
οδοποιητικών, χωµατουργικών, δοµικών και λοιπών γενικά µηχανηµάτων και 
συσκευών), εφόσον υπάρχει αδυναµία να αναγραφούν σε κάθε είδος τα στοιχεία (α), 



(β) και (γ) της παρ. 1, οι λιανοπωλητές υποχρεωτικά αναγράφουν τα στοιχεία αυτά σε 
ειδικούς τιµοκαταλόγους που θα είναι τοποθετηµένοι σε ορατά σηµεία του 
καταστήµατος ή πάνω σε τραπέζια (πάγκους) που βρίσκονται στις αίθουσες του 
καταστήµατος όπου γίνεται η συναλλαγή και σε αρκετά αντίτυπα. Στους 
τιµοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφεται και η ονοµατολογία κάθε είδους, εκτός από 
την τυχόν αναγραφή του κωδικού αριθµού χαρακτηρισµού του. 6) Ειδικά οι 
επιχειρήσεις που ενεργούν λιανική πώληση κρανών για επιβάτες δικύκλων και των 
παραπάνω ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων µπορούν να αναγράφουν την τιµή λιανικής 
πώλησης είτε στον τιµοκατάλογο είτε σε λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα. "7. Στις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται οι πάσης φύσεως + επαγγελµατίες 
(καταστήµατα, υπαίθριοι πωλητές κλπ), που πωλούν απευθείας στο + καταναλωτικό 
κοινό λιανικώς τα πάσης φύσεως προϊόντα καθώς και οι επιχειρήσεις που 
εκµισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε µορφής υπηρεσίες, κατά τους ορισµούς + του 
άρθρου 77 της παρούσας, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως + 
καταστηµάτων και κέντρων εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, µπαρ, + 
κυλικεία, αναψυκτήρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κλπ), ανεξάρτητα + 
τόπου και χώρου όπου λειτουργούν και ασχέτως αν τα είδη που διαθέτουν τα πωλούν 
ή τα σερβίρουν. -Όπου από τις κείµενες διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «Περί 
Αγορανοµικού Κωδικός» σε συνδυασµό και µε τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσες και ισχύουσες + Αγορανοµικές Διατάξεις, επιβάλλεται η υποχρέωση 
όπως, επί των πινακίδων, + τιµοκαταλόγων και ετικετών των συσκευασιών, 
αναγράφεται η τιµή λιανικής πώλησης των πάσης φύσεως προϊόντων και η τιµή των 
πάσης φύσεως παρεχοµένων υπηρεσιών + προς το καταναλωτικό κοινό, η τιµή αυτή 
απεικονίζεται υποχρεωτικώς στις + πινακίδες, τιµοκαταλόγους κλπ ως ακολούθως: Α) 
Όταν η τιµή εκφράζεται, ως τέτοια κάτω του ενός (1) ευρώ Παράδειγµα + νοµότυπης 
απεικόνισης: 0,01 ευρώ, 0,09 ευρώ,0,10 ευρώ,0,15 ευρώ,0,25 ευρώ,0,42 ευρώ κοκ Β) 
Όταν η τιµή εκφράζεται, ως τέτοια, σε ακέραιο αριθµό ευρώ Παράδειγµα + 
νοµότυπης απεικόνισης: 1ευρώ, 2ευρώ, 5ευρώ, 10ευρώ, 12ευρώ, 25ευρώ, 28ευρώ 
κοκ. Γ) Όταν η τιµή εκφράζεται, ως τέτοια, σε ακέραιο αριθµό ευρώ ακολουθούµενο 
από δύο δεκαδικά ψηφία (λεπτά) Παράδειγµα νοµότυπης απεικόνισης: 1,12 ευρώ, 
3,25 ευρώ,4,82 ευρώ, 5,41 ευρώ, 6,88 ευρώ κοκ." "Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
υγρών καυσίµων (πρατήρια) υποχρεούνται να + αναγράφουν τη λιανική τιµή κάθε 
είδους καυσίµου που πωλούν κατά µονάδα µέτρησης (λίτρο), τόσο στην αντλία όσο 
και στην αναρτηµένη πινακίδα, σύµφωνα µε τα + οριζόµενα στο άρθρο 83Α της Α.Δ. 
14/1989, υπό µορφή δεκαδικού αριθµού µε + ακέραιο µέρος και 3 δεκαδικά ψηφία 
µετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή + 1,032),αποκλειόµενης της αναγραφής µόνο σε 
λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 + λεπτά)." ***Βλέπε σχόλια  

 
Αρθρο:  70 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση πινακίδων κατά την περίοδο των εκπτώσεων και προσφορών 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες κατά την περίοδο των εκπτώσεων και 
προσφορών 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Για την περίοδο που επιτρέπονται οι πωλήσεις ειδών µε έκπτωση, πρέπει να 
υπάρχει πινακίδα σε ορατά από τον πελάτη σηµεία του καταστήµατος και των 
βιτρινών του, που θα αναγράφει το ύψος επί τοις εκατό "%" των εκπτώσεων που 
παρέχονται στις τιµές πώλησης κάθε είδους ή οµάδας ειδών ή όλων των ειδών του 
καταστήµατος. 2) Αντί της παραπάνω πινακίδας, επιτρέπεται να είναι αναρτηµένη σε 
κάθε είδος, πινακίδα, που θα αναγράφει την τιµή πώλησής του πριν την έκπτωση 
διαγραµµένη και την τιµή µετά από αυτή. 3) Για την περίοδο που επιτρέπονται "οι 
προσφορές", πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα σε ορατά από τον πελάτη 
σηµεία του καταστήµατος και των βιτρινών του, που θα αναγράφει για κάθε είδος 
δύο τιµές πώλησης, δηλαδή την τιµή πριν την προσφορά που θα έχει διαγραφεί και 
την τιµή προσφοράς. 4) Εκτός από την περίοδο των εκπτώσεων και προσφορών, στις 
πινακίδες πώλησης των ειδών απαγορεύεται να αναγράφονται τιµές περισσότερες 
από µια, µε οποιαδήποτε µορφή ακόµα και µε την αναγραφή της τιµής που έχει 
διαγραφεί. 5) Στις πωλήσεις ειδών µε έκπτωση, λόγω διάλυσης του καταστήµατος ή 
ορισµένου τµήµατος τούτου, αυτός που προβαίνει στη διάλυση, είναι υποχρεωµένος 
να υποβάλλει ταυτόχρονα και στην Αστυνοµική Αγορανοµική Υπηρεσία της έδρας 
του, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης που υποβάλλει στον αρµόδιο Πρόεδρο 
Πρωτοδικών.  

 
Αρθρο:  71 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τήρηση πινακίδων που δείχνουν τον αριθµό και την τοποθεσία 
αποθηκών 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες που δείχνουν τον αριθµό και την 
τοποθεσία αποθηκών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι βιοµήχανοι, βιοτέχνες, έµποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και 
εκείνοι που αγοράζουν ή παράγουν έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα ή πρώτες 
ύλες, προς µεταπώληση ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση, υποχρεούνται να έχουν 
αναρτηµένη πινακίδα, σε ορατό σηµείο του εργοστασίου, καταστήµατος, γραφείου ή 
τόπου όπου γίνονται οι εργασίες, που θα είναι υπογεγραµµένη από αυτούς και θα 
αναγράφει τα εξής στοιχεία: α) Τις διευθύνσεις (τόπος, οδός, αριθµός) όλων των 
αποθηκών που χρησιµοποιούν, στις οποίες έχουν αποθηκεύσει τα εµπορεύµατά τους. 
β) Το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου διαχειριστή των αποθηκών. γ) Το 
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του κατόχου ή ιδιοκτήτη των αποθηκών που 
χρησιµοποιούν οι παραπάνω, αλλά ανήκουν σε τρίτους (τράπεζες, γενικές αποθήκες, 
ιδιώτες κλπ.). 2) Απαγορεύεται η αποθήκευση προϊόντων σε αποθήκες που δεν 
κατονοµάζονται, σύµφωνα µε την παρ. 1.  

 
Αρθρο:  72 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεωτικός ο υπολογισµός του Φ.Π.Α. στις τιµές που αναγράφονται 
στις πινακίδες 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Υποχρεωτικός υπολογισµός του Φ.Π.Α. στις τιµές 
που αναγράφονται στις πινακίδες 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι λιανικές τιµές όλων των ειδών (ελεγχοµένων ή µη) που αναγράφονται στις 
πινακίδες, τιµοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες, κλπ., υποχρεωτικά περιέχουν και 
την αξία του Φ.Π.Α. 2) Οι ρυθµίσεις της προηγουµένης παραγράφου έχουν εφαρµογή 
και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες κάθε µορφής, προς τους καταναλωτές.  

 
Αρθρο:  73 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τήρηση πινακίδων σε τρόφιµα που πωλούνται λιανικώς χύµα από 
µεγάλες συσκευασίες 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες σε τρόφιµα που πωλούνται λιανικώς 
χύµα από µεγάλες συσκευασίες 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά τη λιανική πώληση τροφίµων χύµα από µεγάλες συσκευασίες τους, 
υποχρεωτικά, στις εν λόγω συσκευασίες τοποθετείται πινακίδα που αναγράφει τις 
εξής ενδείξεις: α) Την ονοµασία πώλησης του είδους και αν πρόκειται για εγχώρια 
τρόφιµα και τον τόπο παραγωγής τους για την περίπτωση που η παράλειψη του τόπου 
τούτου δυσχεραίνει τον καταναλωτή στην επιλογή του είδους. β) Την ποιότητα του 
είδους εφόσον αυτή προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. γ) Τη χώρα παραγωγής. δ) 
Το όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του παραγωγού, όταν τα στοιχεία αυτά 
δηλώνονται στη µεγάλη συσκευασία. ε) Την τιµή λιανικής πώλησης. 2) Δεν έχουν 
εφαρµογή οι περιπτώσεις α), β), γ), δ) της παρ. 1, εφόσον οι ενδείξεις των 
περιπτώσεων αυτών φέρονται στη µεγάλη συσκευασία σε τέτοιο σηµείο και τρόπο 
που είναι προσιτές και άµεσα αντιληπτές από τον καταναλωτή.  

 
Αρθρο:  74 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τήρηση πινακίδων και διαφήµιση κατά την λιανική πώληση των 
αυτοκινήτων 



Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις σε ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες και διαφήµιση κατα τη λιανική πώληση 
των αυτοκινήτων 

Σχόλια:  
η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 34/20.11.1990 (ΦΕΚ 
Β'729) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Ολοι όσοι προσφέρουν για πώληση στον τελικό αγοραστή (καταναλωτή) 
επιβατηγά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα µεικτής χρήσεως (VΑΝ) και βενζινοκίνητα 
φορτηγά µε επιτρεπόµενο µεικτό φορτίο µικρότερο των 4 τόνων, είτε αυτά 
εισάγονται είτε παράγονται ή συναρµολογούνται στη χώρα µας, έχουν την 
υποχρέωση: (α) Να αναγράφουν σε όλα τα παραστατικά (δελτίο παραγγελίας, 
απόδειξη είσπραξης προκαταβολής, δελτίο αποστολής, τιµολόγιο πώλησης, κλπ.) που 
εκδίδονται µετά τη διαπραγµάτευση και κατά την πώληση των παραπάνω 
αυτοκινήτων, εκτός από τα άλλα προβλεπόµενα στοιχεία και τον συγκεκριµένο 
αριθµό πλαισίου τους. Σε περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας αναγραφής του 
αριθµού πλαισίου του προς πώληση αυτοκινήτου, όπως προπώληση αυτοκινήτου που 
δεν έχει παραγγελθεί από τις επιχειρήσεις εισαγωγής και εµπορίας αυτοκινήτων στα 
εργοστάσια κατασκευής ή παραγγελία αυτοκινήτου που δεν έχει ακόµη παραχθεί από 
τα εργοστάσια παραγωγής, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να συµπληρώνουν 
στα ήδη εκδοθέντα παραστατικά πώλησης ή να γνωστοποιούν εγγράφως στους 
πελάτες τους, τον συγκεκριµένο αριθµό πλαισίου αµέσως µόλις αυτός του 
κοινοποιηθεί από τον προµηθευτή οίκο µε οποιονδήποτε τρόπο (ΤΕLΕΧ, 
προτιµολόγιο, τιµολόγιο κλπ.). (β) Να προσαρµόζουν σταθερά στον εµπρόσθιο 
ανεµοθώρακα (παρµπρίζ) κάθε αυτοκινήτου που εκτίθεται για πώληση, ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
µε διαστάσεις τουλάχιστον 20χ15 cm, πάνω στην οποία θα πρέπει να αναγράφουν µε 
κεφαλαία στοιχεία ύψους τουλάχιστον 1 cm, τις παρακάτω ενδείξεις: Α. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1. Εργοστάσιο και χώρα κατασκευής. 2. Τύπος 
αυτοκινήτου. 3. Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή πώλησης και τιµή στην οποία 
προσφέρεται στον τελικό αγοραστή (καταναλωτή) χωρίς εισφορά, έξοδα µεταβίβασης 
και τέλη κυκλοφορίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Β. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1. Εργοστάσιο και χώρα κατασκευής. 2. 
Τύπος αυτοκινήτου. 3. Τελική τιµή πώλησης. 4. Χρόνος κατασκευής του 
αυτοκινήτου. 5. Χρόνος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση κατά την 
οποία δεν εκτίθενται στις αίθουσες συναλλαγών αυτοκίνητα για πώληση, τα 
παραπάνω στοιχεία θα αναγράφονται σε τιµοκατάλογο που θα είναι τοποθετηµένος 
σε ορατό για τον πελάτη σηµείο της αίθουσας. 2. Οι κατά την προηγούµενη 
παράγραφο επιχειρηµατίες, όταν κάνουν διαφήµιση, στην οποία αναφέρουν και την 
τιµή πώλησης του αυτοκινήτου που διαφηµίζουν, έχουν την υποχρέωση να 
αναφέρουν και την ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή πώλησης στον τελικό αγοραστή µε 
ειδική αναφορά, εάν στις τιµές αυτές περιέχεται και η εισφορά, τα έξοδα µεταβίβασης 
και τα τέλη κυκλοφορίας για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Οι παραπάνω 
επιχειρηµατίες µπορούν, για κατατόπιση του καταναλωτικού κοινού, να 
συµπεριλάβουν στην διαφήµιση και περαιτέρω ανάλυση ή επεξήγηση των 
συντελεστών κόστους και κέρδους που συνθέτουν την τιµή πωλήσεως. 3. 
Διαφηµίσεις στον ηµερήσιο και περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, σε αφίσες 
κλπ., βενζινοκινήτων επιβατηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως 
αυτά ορίζονται µε τον Ν. 1882/90, άρθρο 37 παρ. 4, πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς 
(µε ύψος γραµµάτων τουλάχιστον 1% της µεγίστης διαστάσεως του χώρου που 



καταλαµβάνεται από τη διαφήµιση) τις εκποµπές των ρύπων του καυσαερίου CO και 
ΗC + ΝΟΧ, όπως µετρήθηκαν για την έκδοση του δελτίου έγκρισης τύπου ΕΟΚ, 
εκφρασµένες σε γραµµάρια ανά δοκιµή.  

 
Αρθρο:  75 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση πινακίδων από λιανοπωλητές υφαντουργικών προϊόντων 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες από λιανοπωλητές υφαντουργικών 
προϊόντων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οσοι πωλούν λιανικώς υφαντουργικά προϊόντα, υποχρεούνται, για την κατατόπιση 
των αγοραστών, να προσαρµόζουν σταθερά σε καθένα από αυτά πινακίδα, στην 
οποία θα αναγράφονται ευδιάκριτα, οι παρακάτω ενδείξεις: α) Ο αριθµός του 
τιµολογίου αγοράς ή ο οδηγός του ευρετηρίου καταχώρισης των τιµολογίων. β) Το 
είδος της πρώτης ύλης. γ) Η συγκεκριµένη χώρα παραγωγής, προκειµένου για 
εισαγόµενα προϊόντα. δ) Η τιµή κατά µονάδα πώλησης. ε) Η ένδειξη "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" 
ή "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" ή "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΦΗΣ", προκειµένου για 
υφαντουργικά είδη που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και έχουν ετικέτες µε 
οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες ενδείξεις, ως προς την επωνυµία του κατασκευαστή ή 
πωλητή, είτε ως προς το είδος της πρώτης ύλης αυτών κλπ. 2) Οι λιανοπωλητές 
υφαντουργικών προϊόντων υποχρεούνται στα είδη που εκθέτουν στις προθήκες 
(βιτρίνες) των καταστηµάτων τους, να τοποθετούν, σε καθένα από αυτά, εµφανή 
πινακίδα, στην οποία θα αναγράφουν τις ενδείξεις β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου.  

 
Αρθρο:  76 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τοποθέτηση πινακίδων σε είδη λαϊκής τέχνης 

Λήµµατα:  
Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες σε είδη λαϊκής τέχνης 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι πωλητές ειδών λαϊκής τέχνης υποχρεούνται να επικολλούν ή προσδένουν σε κάθε 
αντικείµενο πινακίδα που να αναγράφει την ένδειξη "ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ" ή "ΜΕ 
ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ" ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής τους.  

 76Α 



Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις πινακίδων σε πωλούµενα είδη "επί πιστώσει" 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Ενδείξεις πινακίδων σε πωλούµενα είδη "επί 
πιστώσει" 

Σχόλια:  

Προστέθηκε µε την ΑΔ 6/22.7/4.8.1994 (ΦΕΚ Β' 559). Το δεύτερο 
εδάφιο της παρ. προστέθηκε µε την ΑΔ 9/28.9/10.10.1994 ΦΕΚ Β'760). 
Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου αρχίζει 30 ηµέρες από τη δηµοσίευσή 
του στον ηµερήσιο Τύπο (ΑΔ 9/28 Σεπτ. - 10 Οκτ. 1994, ΦΕΚ Β' 760). 

 
Κείµενο Αρθρου 
Ολοι όσοι προσφέρουν για πώληση προς τον τελικό αγοραστή (καταναλωτή) είδη 
"επί πιστώσει" (δόσεις), θα πρέπει σε υποχρεωτικά τηρούµενη πινακίδα να 
αναγράφουν: 1. Την αξία του είδους για πώληση "τοις µετρητοίς". 2. Την αξία του 
είδους για πώληση "επί πιστώσει" (δόσεις) και το επιτόκιο που έχει υπολογισθεί για 
τη διαµόρφωσή της. 3. Το ποσό της τυχόν προκαταβολής που καλείται να καταβάλει 
ο αγοραστής. 4. Τον αριθµό των δόσεων και το ποσό κάθε δόσης. (ΑΔ 6/22 Ιουλ.- 4 
Αυγ. 1994, ΦΕΚ Β' 599). Σε κάθε διαφήµιση πώλησης προϊόντων "επί πιστώσει" θα 
πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις 1-4 της προηγούµενης παραγράφου 
(ΑΔ 9/28 Σεπτ. - 10 Οκτ. 1994, ΦΕΚ Β' 760).  

 
Αρθρο:  77 
Ηµ/νία:  17.10.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση πινακίδων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

Λήµµατα:  
Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

Σχόλια:  
Στο παρόν άρθρο προστέθηκε παρ. 3 µε την Α.Δ. 13 (ΦΕΚ Β΄ 
1549/17.10.2003). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι επιχειρήσεις που εκµισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε µορφής υπηρεσίες, για 
ικανοποίηση απαραιτήτων βιοτικών αναγκών (όπως καθαριστήρια, σιδερωτήρια, 
κουρεία, κοµµωτήρια, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και κάθε φύσεως 
τροχοφόρων, φωτοτυποδακτυλογραφικές εργασίες, συντήρηση και επισκευή 
καυστήρων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης, ανελκυστήρων, ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών, γενικά, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
κλπ.), υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά, τιµοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη 
σηµείο του καταστήµατος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τιµές των 



υπηρεσιών που παρέχουν. 2) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται 
στεγασµένους και ακάλυπτους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, είναι υποχρεωµένες 
να έχουν αναρτηµένη πινακίδα, σε ορατό για τον πελάτη σηµείο, στην οποία θα 
αναγράφονται µε µεγάλα και καθαρά γράµµατα και αριθµούς, τα δικαιώµατα που 
εισπράττονται για τη στάθµευση αυτοκινήτων και δικύκλων. Η πινακίδα αυτή θα έχει 
διαστάσεις 1,00χ0,50µ. τουλάχιστον. "3. Τα Ιδιωτικά Σχολεία Γενικής, Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, τα κάθε είδους Φροντιστήρια και οι Ιδιωτικοί 
Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, υποχρεούνται να αναρτούν 
στους χώρους υποδοχής των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών τους σε ορατό 
σηµείο και µέσα σε πλαίσιο, τιµοκατάλογο στον οποίο θα αναγράφονται οι τιµές των 
πάσης φύσεως προσφεροµένων υπηρεσιών τους (δίδακτρα, µεταφορικά, προαιρετικές 
υπηρεσίες κ.λπ.) κατά την προηγούµενη και την τρέχουσα σχολική χρονιά."  

 
Αρθρο:  77Α 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τήρηση τιµοκαταλόγων παρεχοµένων υπηρεσιών από υπεραγορές 
εµπορίου και αποστολή αυτών προς τους προµηθευτές τους. 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Το παρόν άρθρο είχε προστεθεί µε το άρθρο 2 της ΥΑ Α2-2587 (ΦΕΚ Β΄ 
800/30.7.1998) η οποία περιέχει την Α/Δ 6/1998. 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  78 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεωτικός και προαιρετικός εξοπλισµός αυτοκινήτων 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Υποχρεωτικός και προαιρετικός εξοπλισµός 
αυτοκινήτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα. α) Τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα, που 
προσφέρονται για πώληση, θα έχουν, υποχρεωτικά, όλα τα όργανα, εξαρτήµατα και 
εργαλεία που αφορούν το αντίστοιχο µοντέλο και στον τυποποιηµένο βαθµό 
εξοπλισµού (π.χ. ΒΑSΕ, L, ΧL, S κλπ.) και τα οποία αναφέρονται στα σχετικά 
PROSPECTUS και τιµολόγια κάθε είδους που εκδίδουν τα εργοστάσια κατασκευής 
τους και έχουν τοποθετηθεί σ' αυτά από τους κατασκευαστές τους. β) Ο προαιρετικός 
εξοπλισµός κάθε µοντέλου (ΟΡΤΙΟΝS) που τοποθετείται από τον κατασκευαστή, 
όπως π.χ. αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης, 
χρωµατισµός ειδικού τύπου, δερµάτινα καθίσµατα, ηλεκτρικές κλειδαριές, παράθυρα, 



οροφές κλπ., περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, στις τιµές εργοστασίου για τα εγχώρια 
παραγόµενα ή συναρµολογούµενα ή στις τιµές CIF για τα εισαγόµενα µέχρι 1650 
κυβικά. γ) Ο προαιρετικός έκτακτος εξοπλισµός που προσφέρεται σε µορφή "ΚΙΤ", 
καθώς και τα ΕΧΤRAS (έκτακτος εξοπλισµός) που προσφέρονται για συγκεκριµένα 
µοντέλα και τοποθετούνται στο αυτοκίνητο εκ των υστέρων στην Ελλάδα, κατόπιν 
ειδικής παραγγελίας του αγοραστή, δεν προστίθενται στην τιµή αποθήκης για τα 
παραγόµενα ή στην τιµή CIF για τα εισαγόµενα µέχρι 1650 κυβικά, αλλά χρεώνονται 
ως εξαρτήµατα-ανταλλακτικά αυτοκινήτου. 2) Αυτοκίνητα µεικτής χρήσης (VΑΝ) 
και βενζινοκίνητα φορτηγά µε επιτρεπόµενο µεικτό φορτίο µικρότερο των 4 τόνων. 
Τα παραπάνω καινούρια αυτοκίνητα που προσφέρονται για πώληση, θα έχουν όλα τα 
όργανα και εξαρτήµατα, τα οποία τοποθετήθηκαν σ' αυτά από τα εργοστάσια 
κατασκευής τους και αναφέρονται στα PROSPECTUS που τα συνοδεύουν, καθώς 
επίσης τις ζώνες ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.  

 
Αρθρο:  79 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Επάρκεια ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων και ενδείξεις στα 
παραστατικά πώλησής τους 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Επάρκεια ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων ,Ενδείξεις 
στα παρασταστικά πώλησής τους 

Σχόλια:  
Η παρ. 2 προστέθηκε µε την ΑΔ 11/31.5.1991 (ΦΕΚ Β' 367) Η παρ. 3 
προστέθηκε µε την ΑΔ 14/3.5.1990 (ΦΕΚ Β' 295) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι εισαγωγείς συγκεκριµένης µάρκας καινούριων ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων 
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, των ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων 
γεωργικών µηχανηµάτων, αλυσοπριόνων, οδοποιητικών, χωµατουργικών, δοµικών 
και λοιπών µηχανηµάτων, γενικά και οι εξοµοιούµενοι µε αυτούς εισαγωγείς 
ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων µε εξουσιοδότηση του Οίκου κατασκευής, για 
ορισµένες µάρκες των ειδών αυτών, οφείλουν να διαθέτουν όλα τα ανταλλακτικά - 
εξαρτήµατα των παραπάνω ειδών, που κυκλοφορούν την τελευταία δεκαετία, σε 
πρώτη ζήτηση και σε ποσότητα που προσδιορίζεται από τις κλίµακες του 
κατασκευαστή. 2) Οι διακινητές των ειδών που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά πώλησης (τιµολόγια, 
δελτία αποστολής, δελτία λιανικής πώλησης), την ονοµασία ή περιγραφή του είδους, 
την ονοµασία του προµηθευτή ξένου Οίκου ή εγχώριου κατασκευαστή, καθώς και 
τον κωδικό αριθµό των ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων που πωλούν. Σε περίπτωση 
που δεν µπορεί να προσδιορισθεί ο κωδικός αριθµός, αναγράφονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των σχετικών ειδών. Για λιανικές πωλήσεις ανταλλακτικών - 
εξαρτηµάτων, τιµολογιακής αξίας µέχρι 5.000 δρχ., συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α., η παραπάνω υποχρέωση είναι δυνητική. 3) Στις περιπτώσεις που από 
1.5.1990, µε την υποχρεωτική εφαρµογή της έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης 
από ηλεκτρονικές ταµιακές µηχανές, είναι τεχνικά αδύνατη η αναγραφή των ανωτέρω 
ενδείξεων, οι διακινητές των καινούριων ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων αυτοκινήτων 



κλπ., παράλληλα µε την έκδοση της ταµιακής απόδειξης, υποχρεούνται να εκδίδουν 
από αριθµηµένο µπλοκ µε τυπωµένο τον τίτλο της επιχείρησης, διπλότυπες 
αποδείξεις στις οποίες να αναγράφονται όλες οι προβλεπόµενες ενδείξεις, καθώς και 
ο αύξων αριθµός της "Νόµιµης Απόδειξης" της Ηλεκτρονικής Ταµιακής Μηχανής. 
Από το αριθµηµένο µπλοκ, το πρωτότυπο θα παραδίδεται, ταυτόχρονα µε την 
ταµιακή απόδειξη, στον αγοραστή, το δε στέλεχος θα φυλάσσεται στην επιχείρηση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις "περί χρόνου διαφύλαξης στοιχείων" του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων.  

 
Αρθρο:  80 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις στα παραστατικά πώλησης κρανών για επιβάτες δικύκλων 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Ενδείξεις στα παραστατικά πώλησης κρανών για 
επιβάτες δικύκλων 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 3 ΑΔ 4/1992 (ΦΕΚ Β' 75). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  81 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ενδείξεις στα παραστατικά πώλησης των τροχόσπιτων, τροχοσκηνών 
και σκηνών 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Ενδείξεις στα παραστατικά πώλησης των 
τροχόσπιτων, τροχοσκηνών και σκηνών 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 3 ΑΔ 4/1992 (ΦΕΚ Β 75). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  82 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Ενδείξεις στα τιµολόγια κατασκευαστών ειδών λαϊκής τέχνης 



Αρθρου:  

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Ενδείξεις στα τιµολόγια κατασκευαστών ειδών 
λαϊκής τέχνης 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι κατασκευαστές αργυρών ειδών λαϊκής τέχνης υποχρεούνται στα τιµολόγια που 
εκδίδουν για τα είδη αυτά που προορίζονται για µεταπώληση, να αναγράφουν αν 
πρόκειται για αντικείµενα χειροποίητα ή που παράχθηκαν µε µήτρα κατασκευασµένη 
δια γαλβανοπλαστικής.  

 
Αρθρο:  83 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αρνηση υποδοχής σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Αρνηση υποδοχής σε χώρους στάθµευσης 
αυτοκινήτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η άρνηση υποδοχής αυτοκινήτων για στάθµευση, από τις επιχειρήσεις 
εκµετάλλευσης χώρων στάθµευσης, εφόσον κατά τη στιγµή της άφιξης υπάρχει κενός 
χώρος.  

 
Αρθρο:  83Α 
Ηµ/νία:  01.04.2005 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίµων 

Λήµµατα:  

Πινακίδες ,Ειδικές υποχρεώσεις για ορισµένα βιοµηχανικά είδη και 
παροχές υπηρεσιών ,Πινακίδες κατά τη λιανική πώληση υγρών 
καυσίµων 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο που προστέθηκε µε την ΑΔ 7/6/24.3.1992 (ΦΕΚ Β' 
208), αντικαταστάθηκε µε την ΑΔ 6 (ΦΕΚ Β΄ 630/21.5.2003) και µε το 
άρθρο 1 της ΑΔ 10 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/5258 (ΦΕΚ Β΄ 
1572/20.10.2004).-Τα εδ. β και γ της παρ. 1α και το εδ. β της παρ. 2 
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την Υ.Α. Α3-5883/2005, (ΦΕΚ Β΄ 
6/10.1.2005).***Η τελευταία ΥΑ που τροποποίησε το παρόν άρθρο, 
δηλ. η Α3-5883/2005, (ΦΕΚ Β' 6/2005), τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 
1/2005 που δηµοσιεύθηκε µε την ΥΑ Α3-369 (ΦΕΚ Β΄ 209/17.2.2005) 
µόνο ως προς την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της (1η Απριλίου 2005). 

 
Κείµενο Αρθρου 



"1. α) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων υποχρεούνται να 
έχουν αναρτηµένη πινακίδα µε τις τιµές πώλησης του κάθε είδους καυσίµου που 
πωλούν κατά µονάδα µέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιµών επί 
των αντλιών. "Τα είδη των υγρών καυσίµων που αναφέρονται στην προαναφερόµενη 
πινακίδα + µπορούν να αναγράφονται, κατ' επιλογή του πρατηριούχου, στην 
Ελληνική ή την + Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση Ελληνικής ή Αγγλικής 
γραφής των προϊόντων στην πινακίδα θα + ακολουθείται αποκλειστικά ενιαίος 
τρόπος αναγραφής τους µε την γλώσσα επιλογής των πρατηριούχων. Ο τρόπος και η 
σειρά αναγραφής θα είναι υποχρεωτικά ως κατωτέρω: 1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή 
Unleaded 95 2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP 3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98 ή S. Unleaded 98 
4. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100 5. Πετρέλαιο Κίνησης ή Diesel Εφ' όσον 
τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρµανσης µέσω αντλίας εντός του + πρατηρίου θα 
πρέπει να αναγράφουν την τιµή πώλησης του, ανεξάρτητα από τη ν + αναγραφή της 
τιµής επί της αντλίας και στην ανηρτηµένη πινακίδα. Η τιµή αυτή αφορά τιµή 
πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης αποκλειστικά και µόνο + από το πρατήριο. 
Οποιαδήποτε χαρακτηριστική, των υποχρεωτικά αναγραφόµενων προϊόντων, 
πρόσθετη + ονοµασία θα ακολουθεί µε µικρότερους χαρακτήρες."*** 2. Η ανωτέρω 
πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου και 
φωτιζόµενη κατά τις νυκτερινές ώρες, ώστε να είναι άµεσα ορατή από τους 
διερχόµενους οδηγούς. "Τα αναγραφόµενα επ' αυτής ψηφία των τιµών πώλησης 
πρέπει να έχουν ύψος + τουλάχιστον 15 εκατοστά του µέτρου."***  

 
Αρθρο:  84 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Οροι διάθεσης αλεύρων και σιµιγδαλιών 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Οροι διάθεσης αλεύρων ,Οροι 
διάθεσης σιµιγδαλιών 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΛΕΥΡΑ - ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ 1) Τα άλευρα και 
σιµιγδάλια που παράγονται από τους αλευρόµυλους προς εµπορία ή µε αλεστικό 
δικαίωµα, πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατά περίπτωση για κάθε 
κατηγορία και τύπο αλεύρων και σιµιγδαλιών από τον ισχύοντα Κώδικα Τροφίµων ή 
από ειδικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.). 2) Τα 
εισαγόµενα άλευρα πρέπει να πληρούν τους όρους των αλεύρων εγχώριας 
παραγωγής, διαφορετικά δεν µπορούν να διατεθούν στην κατανάλωση χωρίς 
προηγούµενη έγκριση από το Α.Χ.Σ.  

 
Αρθρο:  85 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Τύποι και κατηγορίες αλεύρων 
Λήµµατα:  Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Τύποι, κατηγορίες αλεύρων 

Σχόλια:  
Η υποπερ. 4 της περ. α της παρ. 1 προστέθηκε µε την ΑΔ 
4/14.2.1991 (ΦΕΚ Β' 53). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι αλευρόµυλοι επιτρέπεται να παράγουν και διαθέτουν στην κατανάλωση: α) 
Αλευρα από σιτάρι, µαλακό ή ανάµεικτο µε τις ονοµασίες: (1) Αλευρα κατηγορίας Π. 
(2) Αλευρα Τ. 70%. (3) Αλευρα Τ. 90% µε πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3%. 
(4) Αλευρα 100% (ολικής άλεσης) β) Αλευρα από σκληρό σιτάρι. (1) Αλευρα 
κατηγορίας Μ. (2) Αλευρα ολικής άλεσης µακαρονοποιίας. 2) Τα άλευρα αυτά πρέπει 
να πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Α.Χ.Σ. (ΑΔ 
14/89).  

 
Αρθρο:  86 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση αλευροµύλων να παράγουν άλευρα τύπου 70% 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Υποχρέωση αλευρόµυλων να 
παράγουν άλευρα τύπου 70% 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι αλευρόµυλοι, µε εξαίρεση αυτούς που ασχολούνται αποκλειστικά µε την άλεση µε 
αλεστικό δικαίωµα, υποχρεούνται να παράγουν και διαθέτουν στην κατανάλωση και 
σε ποσότητα ανάλογη µε τις ανάγκες της συνήθους πελατείας τους άλευρα 
αρτοποιίας τύπου 70%. Η παραγωγή των άλλων τύπων και κατηγοριών αλεύρων 
είναι προαιρετική.  

 
Αρθρο:  87 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση υποβολής στοιχείων από κυλινδροµύλους 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Υποχρέωση υποβολής στοιχείων 
από κύλινδρόµυλους 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 1 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 1055  
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Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Οροι που πρέπει να πληρούν τα άλευρα που παράγονται µε αλεστικό 
δικαίωµα 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Οροι που πρέπει να πληρούν τα 
άλευρα, που παράγονται µε αλεστικό δικαίωµα 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα άλευρα σίτου ή και άλλων δηµητριακών που παράγονται από τους 
αλευρόµυλους, µε αλεστικό δικαίωµα, µπορούν να είναι οποιουδήποτε βαθµού 
άλεσης και πρέπει να πληρούν τους ίδιους όρους που καθορίζονται για τα άλευρα της 
ανάλογης κατηγορίας που προορίζονται για εµπορία. 2) Απαγορεύεται η εµπορία και 
διάθεση στην κατανάλωση των αλεύρων αυτών.  

 
Αρθρο:  89 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χρήση και κατοχή ουσιών βελτιωτικών των αλεύρων 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Χρήση και κατοχή ουσιών 
βελτιωτικών των αλεύρων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η χρήση ή απλώς η κατοχή από αλευροβιοµήχανους και αρτοποιούς, 
οποιασδήποτε ουσίας προς βελτίωση ή άρση τυχόν ελαττωµατικότητας των φυσικών 
ιδιοτήτων ή του χρώµατος των παραγοµένων αλεύρων, εκτός από εκείνες που 
επιτρέπονται από τις κείµενες διατάξεις.  

 
Αρθρο:  90 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Συσκευασία αλεύρων και υποχρεωτικές ενδείξεις πάνω σ' αυτή 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Συσκευασία αλεύρων 
,Υποχρεωτικές ενδείξεις πάνω σ' αυτή 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι αλευρόµυλοι µπορούν να συσκευάζουν τα άλευρα που προορίζονται για την 
κατανάλωση µέσα σε σάκους οποιασδήποτε περιεκτικότητας, καθώς και σε σακίδια ή 



κουτιά µικρής περιεκτικότητας που έχουν κατασκευασθεί από ύλες που επιτρέπονται 
από τον Κώδικα Τροφίµων. 2) Στους σάκους των αλεύρων πρέπει να αναγράφεται, µε 
κεφαλαία γράµµατα, ευδιάκριτα, η επωνυµία του αλευρόµυλου και το καθαρό βάρος 
του αλεύρου. 3) Οι αλευρόµυλοι πρέπει, µόλις οι σάκοι που χρησιµοποιούνται 
καταστούν ακατάλληλοι, να τους αχρηστεύουν αναγράφοντας και στις δύο πλευρές 
µε κόκκινο µελάνι και κεφαλαία γράµµατα τις λέξεις "ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΑ" 
απαγορεύεται δε η εφεξής χρησιµοποίηση των σάκων αυτών για ενσάκιση αλεύρων. 
4) Απαγορεύεται η ενσάκιση αλεύρων σε σάκους που έχουν χρησιµοποιηθεί 
προηγουµένως για κτηνοτροφές. 5) Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση 
αλεύρων και σιµιγδαλιών µέσα σε σακίδια ή κουτιά µικρής περιεκτικότητας, εάν 
προηγουµένως δεν έχουν αποστειρωθεί ως προς τα έντοµα και ακάρεα (ψείρες).  

 
Αρθρο:  91 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Οροι χύµα παράδοσης σιµιγδαλιών και αλεύρων 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Οροι χύµα παράδοσης 
σιµιγδαλιών και αλεύρων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιτρέπεται η µεταφορά σιµιγδαλιών χύµα από τους αλευρόµυλους στα 
εργοστάσια ζυµαρικών, καθώς και αλεύρων, στις επιχειρήσεις που διαθέτουν σιλό, 
εφόσον τη χύµα µεταφορά επιθυµούν οι αγοραστές. 2) Στην περίπτωση που οι 
παραπάνω αγοραστές σιµιγδαλιών και αλεύρων δεν επιθυµούν τη χύµα προµήθειά 
τους, οι αλευρόµυλοι υποχρεούνται να τα παραδίδουν συσκευασµένα σε σάκους. 3) 
Στην περίπτωση χύµα παράδοσης σιµιγδαλιών και αλεύρων στους παραπάνω 
αγοραστές, θα χορηγείται συγχρόνως από τις αλευροβιοµηχανίες και σακίδιο 
χωρητικότητας τουλάχιστον τριών (3) χιλιογράµµων που περιέχει δείγµα των 
σιµιγδαλιών και αλεύρων που παραδίδονται, σφραγισµένο και µε ετικέτα που 
προβλέπεται από το άρθρο (169) της παρούσας. 4) Το δείγµα αυτό θα παραµείνει 
στους αγοραστές µέχρι να εξαντληθούν τα αντίστοιχα σιµιγδάλια και άλευρα και 
κατά τις δειγµατοληψίες που διενεργούνται από τα αρµόδια αγορανοµικά όργανα θα 
λαµβάνεται δείγµα και από τα χύµα σιµιγδάλια και άλευρα και από το ως άνω 
σακίδιο και θα αναγράφεται ρητά στο πρωτόκολλο της δειγµατοληψίας. 5) Σε 
περίπτωση που κατά τις παραπάνω δειγµατοληψίες δεν υπάρχει το σακίδιο αυτό, το 
δε δείγµα από τα χύµα σιµιγδάλια και άλευρα βρεθεί µη κανονικό, την ευθύνη φέρει 
ακέραιη η αλευροβιοµηχανία από την οποία αγοράστηκαν τα σιµιγδάλια και άλευρα 
που δειγµατίστηκαν.  

 
Αρθρο:  92 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Υποχρέωση πινακίδας στα άλευρα και σιµιγδάλια εµπορίας 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Υποχρέωση πινακίδας στα άλευρα 
και σιµιγδάλια εµπορίας 

Σχόλια:  
Η περ. η του άρθρου 1 προστέθηκε την την ΑΔ 4/14.2.1991 (ΦΕΚ Β' 
53) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι αλευρόµυλοι υποχρεούνται στους σάκους αλεύρων και σιµιγδαλιών που 
παράγουν για εµπορία, να προσδένουν ή συρράπτουν, κατά τρόπο ασφαλή, πινακίδα: 
α) Χρώµατος ανοικτού µπλε για τα άλευρα Τ. 70%. β) Χρώµατος σκούρου µπλε για 
τα άλευρα Τ. 90%. γ) Χρώµατος λευκού για τα άλευρα κατηγορίας Π. δ) Χρώµατος 
ροζ για τα άλευρα κατηγορίας Μ. ε) Χρώµατος κίτρινου για τα σιµιγδάλια. στ) 
Χρώµατος σταχτιού για τα άλευρα δηµητριακών εκτός σιταριού. ζ) Χρώµατος έντονα 
κόκκινου για άλευρα ολικής άλεσης για µακαρονοποιία από σκληρό σιτάρι. η) 
Χρώµατος πορτοκαλιού για άλευρα 100% 2) Πάνω στην πινακίδα πρέπει να 
αναγράφονται, εντύπως και ευδιάκριτα, τα παρακάτω στοιχεία: α) Η επωνυµία και η 
έδρα του κυλινδρόµυλου. β) Το είδος του σιταριού (µαλακό, σκληρό, ανάµεικτο) ή 
του δηµητριακού (σίκαλη, κριθάρι, κλπ.) από το οποίο παράχθηκε το άλευρο. γ) Η 
κατηγορία ή τύπος του αλεύρου (ονοµασία). δ) Η ηµεροµηνία παραγωγής. ε) Το 
ποσοστό της ξηράς γλουτένης που έχει προστεθεί, εφόσον η προσθήκη αυτή 
προβλέπεται. 3) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάρτινων σάκων οι ενδείξεις της 
παρ.2 του παρόντος άρθρου µπορούν να αναγράφονται ευδιάκριτα στο σώµα του 
σάκου. 4) Επίσης, προκειµένου περί σάκων ή κουτιών αλεύρων µικρής 
περιεκτικότητας, οι παραπάνω ενδείξεις, µε εξαίρεση την ηµεροµηνία παραγωγής που 
είναι προαιρετική, µπορούν να αναγράφονται στο σώµα των σακιδίων ή των κουτιών 
τους. 5) Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων από 
τους αγοραστές των αλεύρων, εµπόρους, αρτοποιούς, µακαρονοποιούς, 
ζαχαροπλάστες, παντοπώλες και λοιπούς επαγγελµατίες, πριν από το άνοιγµα των 
σάκων και πώληση ή χρησιµοποίηση του περιεχοµένου τους.  

 
Αρθρο:  93 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υποχρεώσεις αλευροµύλων 

Λήµµατα:  Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Υποχρεώσεις αλευροµύλων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι αλευρόµυλοι οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά µε την εµπορία των αλεύρων 
που παράγουν, έχουν υποχρέωση να γράφουν σε βιβλίο την κίνηση του σιταριού και 
των αλεύρων. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι θεωρηµένο από την αρµόδια 
Νοµαρχιακή υπηρεσία Εµπορίου ή από την Αστυνοµική Αρχή. Ο τύπος του βιβλίου 
και τα στοιχεία που θα υποβάλλονται καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργείου 
Εµπορίου. 2) Οι αλευρόµυλοι που εργάζονται αποκλειστικά µε αλεστικό δικαίωµα 
(εκτός των πετροµύλων) έχουν υποχρέωση για κάθε άλεση σιταριού να γράφουν στο 
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδουν σύµφωνα µε το Κ.Σ.Φ., τα παρακάτω 



στοιχεία: α) Το ονοµατεπώνυµο και τη Δ/νση αυτού που φέρνει στο µύλο σιτάρι για 
άλεσµα. β) Την ηµεροµηνία που µπήκε στο µύλο το σιτάρι. γ) Την ποσότητα του 
σιταριού για άλεσµα. δ) Το είδος του αλεύρου που προέκυψε από το άλεσµα. ε) Την 
ποσότητα που παραδόθηκε στον δικαιούχο σε άλευρα και υποπροϊόντα. στ) Η αµοιβή 
που εισέπραξε ο µύλος για το άλεσµα του σιταριού κατά χιλ/µο ή την ποσότητα σε 
σιτάρι κατά χιλ/µο άλεσης σιταριού. Το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών µε τα παραπάνω 
στοιχεία θα συνοδεύει τα άλευρα και υποπροϊόντα κατά την µεταφορά τους. 3) Οι 
µύλοι οι οποίοι εργάζονται µε αλεστικό δικαίωµα (πλην των πετροµύλων) πρέπει 
στους σάκους όπου τοποθετούν τα άλευρα και τα υποπροϊόντα µετά την άλεση του 
σιταριού, να βάζουν πινακίδα, στην οποία θα γράφεται η επωνυµία του µύλου, το 
ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, η ποσότητα και το είδος του προϊόντος και τα 
στοιχεία του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (αριθµός και ηµεροµηνία). Η πινακίδα 
αυτή θα βρίσκεται πάνω στους σάκους µέχρι τη µεταφορά των προϊόντων στην 
κατοικία του δικαιούχου. 4) Οι µύλοι οι οποίοι εργάζονται µε αλεστικό δικαίωµα 
(πλην των πετροµύλων) πρέπει να καταχωρίζουν σε βιβλίο, το οποίο θα είναι 
θεωρηµένο από την οικεία Νοµαρχιακή υπηρεσία Εµπορίου, όλα τα στοιχεία της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 5) Οι µύλοι οι οποίοι εργάζονται µεικτά 
(εµπορία και αλεστικό δικαίωµα) έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν σε βιβλία τα 
στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για την εµπορία 
και τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 
για την περίπτωση του αλεστικού δικαιώµατος.  

 
Αρθρο:  94 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τιµές αλεύρων 

Λήµµατα:  Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Τιµές αλεύρων 
Σχόλια:  Καταργήθηκε από το αρ. 3 ΑΔ 13/1992 (ΦΕΚ Β' 275) 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  95 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υλες παραγωγής ζυµαρικών 

Λήµµατα:  Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Υλες παραγωγής ζυµαρικών 
Σχόλια:  Η παρ. 4 προστέθηκε µε την ΑΔ 3/2.2.1990 (ΦΕΚ Β' 67) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Για την παραγωγή ζυµαρικών από τα µακαρονοποιεία, πρέπει να χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά σιµιγδάλια ή άλευρα ολικής άλεσης για µακαρονοποιία, από σκληρό 
σιτάρι. 2) Απαγορεύεται η κατοχή αλεύρων από τα µακαρονοποιεία, εκτός από τα 
παραπάνω άλευρα ολικής άλεσης. 3) Εξουσιοδοτήσεις, που έχουν δοθεί στους 



Νοµάρχες προς έκδοση αγορανοµικών διατάξεων για την κατ' εξαίρεση παρασκευή 
ζυµαρικών από άλευρα σκληρού σιταριού αποκλειστικά και µόνο για εξαγωγή, 
εξακολουθούν να ισχύουν. (ΑΔ 14/89). 4) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η κυκλοφορία 
στην ελληνική αγορά, και ζυµαρικών από άλευρα µαλακού σίτου, που παράγονται σε 
χώρες της Ε.Ο.Κ., εφόσον αυτά παράγονται και κυκλοφορούν νοµίµως στη χώρα 
παραγωγής. Οι πρώτες ύλες παρασκευής θα αναγράφονται ευκρινώς, στο ίδιο οπτικό 
πεδίο µε την ονοµασία πώλησης. (ΑΔ 3/2 Φεβ. 1990, ΦΕΚ Β' 67).  

 
Αρθρο:  96 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προσυσκευασίες ζυµαρικών 

Λήµµατα:  Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Προσυσκευασίες ζυµαρικών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η ονοµαστική ποσότητα περιεχοµένου των προσυσκευασιών ζυµαρικών κάθε 
είδους, που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά 
ονοµαστικών ποσοτήτων (σε χιλιόγραµµα): 0, 125-0,250-0,500- 1 - 1,5-2-3-4-5-10. 
Απαγορεύεται η χύµα πώληση των ζυµαρικών, καθώς και η ανασυσκευασία των 
προσυσκευασµένων ζυµαρικών. 2) Επιτρέπεται η συσκευασία ζυµαρικών σε σάκους 
των 25 χιλ/µων εφόσον αυτά προορίζονται για εξαγωγή. 3) Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση διαφανών πλαστικών υλών κίτρινου χρώµατος προς συσκευασία 
ζυµαρικών.  

 
Αρθρο:  97 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προϋποθέσεις άλεσης θρυµµάτων ζυµαρικών 

Λήµµατα:  
Αλευρα ,Αλευρόµυλοι ,Ζυµαρικά ,Προϋποθέσεις άλεσης θρυµµάτων 
ζυµαρικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η εκτός των εργοστασίων µακαρονοποιίας άλεση των θρυµµάτων 
ζυµαρικών. 2) Απαγορεύεται η διάλυση των θρυµµάτων ζυµαρικών σε νερό από 
µακαρονοποιεία που δεν διαθέτουν ειδικά για τον σκοπό αυτό µηχανήµατα.  

 
Αρθρο:  99 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις στα τιµολόγια πώλησης νωπών αλιευµάτων 



Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Ενδείξεις στα 
τιµολόγια πώλησης νωπών αλιευµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΑΛΙΠΑΣΤΑ - ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑΡΑΜΑΣ 
Στα τιµολόγια πώλησης νωπών αλιευµάτων που εκδίδονται από τους παραγωγούς ή 
τους αντιπροσώπους τους, πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά 
στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ισχύοντα Αγορανοµικού Κώδικα, και ο 
αριθµός των ιχθυοκιβωτίων και τα είδη των αλιευµάτων µε την ίδια τιµή που 
περιέχονται σ' αυτά.  

 
Αρθρο:  100 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διακίνηση νωπών ψαριών µε δελτίο αποστολής 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Διακίνηση νωπών 
ψαριών µε δελτίο αποστολής 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οταν κατά την πώληση νωπών ψαριών από ιχθυεµπόρους ή ιχθυοπαραγωγούς σε 
επαγγελµατίες λιανοπωλητές, υπάρχει αντικειµενική αδυναµία για την άµεση έκδοση 
τιµολογίου, µπορούν οι πρώτοι να εκδίδουν αριθµηµένο και θεωρηµένο από την 
αρµόδια Οικονοµική Εφορία δελτίο αποστολής. Το ένα αντίγραφο του δελτίου θα 
παραδίδουν στον αγοραστή και αµέσως όταν γίνει δυνατή η έκδοση τιµολογίου, η 
οποία σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε µέρες, θα εκδίδουν το 
τιµολόγιο, αντίτυπο του οποίου θα παραδίδεται στον αγοραστή. 2) Στο δελτίο 
αποστολής που εκδίδεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, πρέπει να αναγράφονται τα 
στοιχεία του ιχθυεµπόρου ή ιχθυοπαραγωγού, η ηµεροµηνία και η ώρα της 
αγοραπωλησίας, τα είδη των ψαριών χωριστά, το µεικτό ή καθαρό βάρος τους, κατά 
προσέγγιση, ο αριθµός των κιβωτίων και η τιµή τους κατά χιλιόγραµµα καθαρού 
βάρους. 3) Στα τιµολόγια που εκδίδονται σε αντιστοιχία των δελτίων αποστολής, 
αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αύξων αριθµός του οικείου δελτίου αποστολής. 4) Η 
τιµή κατά χιλ/µο που αναγράφεται στα τιµολόγια, πρέπει να είναι η ίδια µε την 
αντίστοιχη του δελτίου αποστολής. 5) Αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαµορφώνεται 
µετά την πώληση και µέσα στην ίδια µέρα, τιµή µικρότερη από αυτή που 
αναγράφεται στο δελτίο αποστολής, µπορεί ο χονδρέµπορος ή ο παραγωγός να 
παραχωρήσει σχετική έκπτωση στον λιανοπωλητή. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει 
αµέσως να αναφέρονται από τον χονδρέµπορο ή παραγωγό εγγράφως -µε σηµείωµα- 
στην αρµόδια Αγορανοµική Αρχή και ειδικότερα, όταν η αγοραπωλησία γίνεται στην 
Αθήνα ή Πειραιά, στις αντίστοιχες Αστυνοµικές Αγορανοµικές Υπηρεσίες των 
Κεντρικών Αγορών Αθηνών ή Πειραιά.  

 
Αρθρο:  101 
Ηµ/νία:  08.08.2001 



Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεώσεις κατά την πώληση ψαριών για λογαριασµό παραγωγού ή 
ιχθυεµπόρου 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Υποχρεώσεις κατά 
την πώληση ψαριών για λογαριασµό παραγωγού ή ιχθυεµπόρου 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα ψάρια που στέλλονται από τους ιχθυοπαραγωγούς ή ιχθυεµπόρους µε 
αντιπροσώπους προς πώληση για λογαριασµό τους, πρέπει να συνοδεύονται από 
αριθµηµένο τριπλότυπο δελτίο αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία 
τους, καθώς και τα στοιχεία του αντιπροσώπου, το βάρος (µεικτό ή καθαρό) των 
ψαριών που στέλλονται, το είδος τους, ο αριθµός κιβωτίων, καθώς και η ηµεροµηνία 
και η ώρα φόρτωσης. 2) Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 3 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 
1055).  

 
Αρθρο:  102 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Πώληση ψαριών και συντηρηµένων τροφίµων σε Δηµοτικές, 
Κοινοτικές και Λαϊκές Αγορές 

Λήµµατα:  

Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Πώληση ψαριών 
και συντηρηµένων τροφίµων σε Δηµοτικές, Κοινοτικές και Λαϊκές 
Αγορές 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η πώληση ψαριών, καθώς και συντηρηµένων τροφίµων σε κουτιά 
(κονσέρβες) στις Δηµοτικές, Κοινοτικές και Λαϊκές Αγορές. 2) Κατ' εξαίρεση 
επιτρέπεται η πώληση των ειδών της προηγουµένης παραγράφου στις Δηµοτικές και 
Κοινοτικές Αγορές, εφόσον η πώλησή τους γίνεται µέσα σε κατάλληλο στέγαστρο 
και οι επαγγελµατίες διαθέτουν κατάλληλα ψυγεία, καθώς επίσης η πώλησή τους από 
πωλητές των κινητών λαϊκών αγορών, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασµένοι µε πάγκο - 
ψυγείο, µέσα στον οποίο θα συντηρούνται τα ψάρια και ο οποίος θα έχει εγκριθεί από 
την αρµόδια υπηρεσία.  

 
Αρθρο:  103 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις εισαγωγέων νωπών αλιευµάτων στο Ν. Αττικής 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Υποχρεώσεις 
εισαγωγέων νωπών αλιευµάτων στο Ν. Αττικής 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η διάθεση, προς τους λιανοπωλητές, των νωπών αλιευµάτων που εισάγονται από 
το εξωτερικό στην περιφέρεια του Ν. Αττικής, θα γίνεται υποχρεωτικά από τα 
παρακάτω σηµεία: α) Το κατάστηµα του εισαγωγέα. β) Το κατάστηµα του 
χονδρεµπόρου - αντιπροσώπου του εισαγωγέα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό 
έµπορο ή επιχείρηση. γ) Την ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. δ) Ενα από τα καταστήµατα 
της Δηµοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών. 2) Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 4 της ΑΔ 
3/2001 (ΦΕΚ Β 1055). 3) Εξουσιοδοτούνται οι Νοµάρχες, εφόσον κρίνουν σκόπιµο, 
να προβούν σε ανάλογη ρύθµιση.  

 
Αρθρο:  104 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαγόρευση εµπορίας αλιευµάτων που εισάγονται για άλιση ή 
κονσερβοποίηση 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Απαγόρευση 
εµπορίας αλιευµάτων που εισάγονται για άλιση ή κονσερβοποίηση 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η διάθεση ως νωπών των αλιευµάτων που εισάγονται από το 
εξωτερικό αποκλειστικά για άλιση ή κονσερβοποίηση, καθώς επίσης η επεξεργασία 
αυτών σε περιοχή διαφορετική από αυτήν που δηλώθηκε.  

 
Αρθρο:  105 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση εµπορίας οστράκων µικρού µεγέθους 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Απαγόρευση 
εµπορίας οστράκων µικρού µεγέθους 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η εµπορία των παρακάτω οστράκων: 1) Οστρεα (στρείδια) που έχουν 
µέση διάµετρο κάτω από επτά (7) εκατοστά. 2) Μύτιλοι (µύδια) που έχουν µήκος του 
µεγάλου άξονα κάτω από πέντε (5) εκατοστά. 3) Αχιβάδες (ΤΑΡΕS SP -VENUS SP) 
που έχουν µήκος µικρού άξονα κάτω από δυόµισι (2,5) εκατοστά. (ΑΔ 14/89). 4) 
(Καταργήθηκε µε την παρ. 1 άρθρ. 1 ΥΑ Α2/3455/1992, ΦΕΚ Β' 317/12.05.1992).  

 
Αρθρο:  106 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση εµπορίας ψαριών µικρού µεγέθους 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Απαγόρευση 
εµπορίας ψαριών µικρού µεγέθους 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις της παραγράφου 2, η εµπορία 
κάθε είδους ψαριών, που έχουν µήκος µικρότερο των οκτώ (8) εκατοστών, από την 
άκρη του ρύγχους µέχρι τη νοητή γραµµή που ενώνει τα δύο άκρα του πτερυγίου της 
ουράς. 2) Απαγορεύεται η εµπορία των παρακάτω ψαριών, εφόσον έχουν µήκος 
µικρότερο από αυτό που αναφέρεται για το καθένα. α) Μπαρµπούνια, κουτσοµούρες, 
λιθρίνια, γόπες και φρύσσες: κάτω από δέκα (10) εκατοστά. β) Σκουµπριά, κολιοί και 
σαφρίδια: κάτω από δώδεκα (12) εκατοστά. γ) Λίτσες και τσιπούρες: κάτω από 
δεκατέσσερα (14) εκατοστά. δ) Κέφαλοι και λαυράκια: κάτω από δεκάξι (16) 
εκατοστά. ε) Γλώσσα του έδους SOLEA SOLEA (LΙΝΕΟ) 1758: κάτω από δεκαοκτώ 
(18) εκατοστά. 3) Απαγορεύεται η εµπορία αστακών βάρους µικρότερου των 320 
γραµµαρίων κατ' άτοµο, µε ανοχή 32 γραµµάρια. 4) Απαγορεύεται η εµπορία 
χταποδιών (OCTAPUS VULGARIS) που έχουν βάρος µικρότερο των πεντακοσίων 
(500) γραµµαρίων κατ'άτοµο.  

 
Αρθρο:  107 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση εµπορίας υδροβίων ζώων µικρού µεγέθους 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Απαγόρευση 
εµπορίας υδροβίων ζώων µικρού µεγέθους 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η εµπορία των παρακάτω ειδών υδροβίων ζώων εφόσον έχουν 
µήκος µικρότερο από αυτό που αναφέρεται για το καθένα: α) Πέστροφα (SALMO 
IRIDEUS ή S. FARIO) µέχρι είκοσι (20) εκατοστά. β) Κορέγονος (COREGONUS 
SP) µέχρι είκοσι (20) εκατοστά. γ) Κυπρίνος ή Γριβάδι ή Σαζάνι (COREGONUS SP) 
µέχρι τριάντα (30) εκατοστά. δ) Χέλια (ANGUILLA SΡ) µέχρι τριάντα (30) 
εκατοστά. ε) Τίγκα ή γλήνι (ΤΙΝGΑ-ΤΙΝGA) µέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά. στ) 
Καράσιος ή πεταλούδα (CARASIUS - CARASIUS) µέχρι δεκα- πέντε (15) εκατοστά. 
ζ) Καραβίδα (ASTACUS FLUVIATILIS) µέχρι δέκα (10) εκατοστά. η) Πέρκα 
(ΡΕRCA FLYTIVIATILIS) µέχρι δεκαοκτώ (18) εκατοστά. 2) Σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις η µέτρηση γίνεται ως εξής: α) Για τα ψάρια από την άκρη του ρύγχους 
µέχρι την άκρη της ουράς. β) Για την καραβίδα από την άκρη της κεφαλής µέχρι την 
άκρη της κοιλιάς (τέλσωνος).  

 107Α 



Αρθρο:  
Ηµ/νία:  31.05.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εµπορία και διάθεση κατεψυγµένων αλιευµάτων σε σχέση µε το ποσοστό 
του επίπαγου 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο επανήλθε σε ισχύ µε νέο τίτλο και περιεχόµενο µε την 
ΑΔ 17 (ΦΕΚ Β΄ 1797/3.12.2003) και ισχύει από 16.12.2003 µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 2 της ΑΔ 17 του 2003.Το παρόν άρθρο τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε την Υ.Α. α2-1162/2004, ΦΕΚ Β' 874/2004. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα κυκλοφορούντα στην 
εσωτερική αγορά κατεψυγµένα αλιεύµατα, τόσο σε συσκευασµένη µορφή, όσο και σε 
µορφή χύµα και τα οποία προηγουµένως έχουν εµβαπτισθεί εντός καθαρού ύδατος 
προς σχηµατισµό επίπαγου προς αποφυγή αφυδατώσεως, οξειδώσεως και ταγγίσεως 
τους. 2. Για την ορθή εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος άρθρου και προς 
αποφυγή κάθε παρερµηνείας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις (εισαγωγείς, 
χονδρέµποροι, επιχειρήσεις συσκευασίας-τυποποίησης, λιανοπωλητές, κ.λπ.) που 
εµπλέκονται στην εµπορία-διακίνηση-διάθεση των παραπάνω ειδών, παραθέτουµε 
κατωτέρω τον µαθηµατικό τύπο, που κατά την επίσηµη εργαστηριακή µέθοδο, 
προσδιορίζει επακριβώς την σχέση «βάρος αλιεύµατος άνευ επίπαγου - ποσοστό 
εµπεριεχοµένου επίπαγου», ήτοι: (βλ. τύπο στο οικείο φεκ) Επεξηγηµατικά, όπου (α) 
συνολικό βάρος αλιεύµατος µαζί µε τον επίπαγο, όπου (β) καθαρό βάρος αλιεύµατος 
χωρίς επίπαγο, όπου (Ε) ποσοστό επίπαγου. Ο ανωτέρω τύπος παρατίθεται όχι µόνο 
για διευκόλυνση των ελεγκτικών οργάνων στα πλαίσια ελέγχων για την ορθή 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αλλά και των υπόχρεων επιχειρήσεων προκειµένου 
να σταθµίσουν την ευθύνη τους απέναντι στην εφαρµογή των κατωτέρω 
αγορανοµικών µέτρων. Α. Διάθεση των ως άνω αλιευµάτων σε «ΒΑΡΟΣ ΜΕ 
ΕΠΙΠΑΓΟ» Ως «ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ» θεωρείται αυτό που περιλαµβάνει το 
καθαρό βάρος του είδους και το βάρος του επίπαγου, απαγορευοµένης απολύτως της 
συµµετοχής του βάρους συσκευασίας (επωνύµου - κλειστής, πλαστικής, σε δισκάκια, 
χάρτινης, χαρτοκιβωτίων, κ.λπ.) στο εν λόγω «βάρος µε επίπαγο». Τηρουµένων των 
ανωτέρω διατάξεων και κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 της παρούσας, επιτρέπεται η εµπορική συναλλαγή κάθε µορφής µεταξύ των 
επιχειρήσεων καθώς και η διάθεση στον τελικό καταναλωτή των ως άνω ειδών σε 
«βάρος µε επίπαγο», υπό την προϋπόθεση όµως ότι συντρέχουν οι διατάξεις της 
επόµενης περίπτωσης Β. Β. Κατονοµαζόµενα αλιεύµατα που φέρουν επίπαγο 10% ή 
15% κατά ανώτατο όριο, δυνάµενα να διατεθούν σε «βάρος µε επίπαγο». ΜΕ 
ΕΠΙΠΑΓΟ ΜΕΧΡΙ 10% ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ΜΕΧΡΙ 15% - Ψάρια ολόκληρα - Φιλέτο και 
φέτες ψαριών - Ψάρια αποκεφαλισµένα - Ψάρια αποκεφαλισµένα και 
εκσπλαχνισµένα και εκσπλαχνισµένα - Ψάρια σε µεγάλα τεµάχια δίχως δέρµα - 
Μαλακόστρακα (αποφλοιωµένα ή µη) προβρασµένα ή µη - Μαλάκια καθαρισµένα 
τεµαχισµένα ή µη. Απαγορεύεται η διάθεση των ως άνω αλιευµάτων σε «βάρος µε 
επίπαγο», εφόσον φέρουν επίπαγο σε ποσοστό υψηλότερο του 10% ή 15%, κατά 
περίπτωση. Προκειµένου για τα εν λόγω αλιεύµατα - είτε χύµα, είτε συσκευασµένα - 
κατά την αγοραπωλησία αυτών, το συνολικό κατά είδος βάρος αυτών, που 
αναγράφεται στα σχετικά τιµολόγια, δεν µπορεί να είναι άλλο παρά αυτό που 



εκφράζει νοµίµως «το βάρος µε επίπαγο κατά την έννοια της ως άνω περίπτωσης Α». 
Γ. Εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου της ως άνω παραγράφου 2 προς νοµιµοποίηση 
της διάθεση αλιευµάτων σε «βάρος µε επίπαγο». Η διάθεση των παραπάνω 
αλιευµάτων σε «βάρος µε επίπαγο» νοµιµοποιείται µόνο εάν, κατ' εφαρµογή του 
µαθηµατικού τύπου της ως άνω παραγράφου 2, προκύπτει ότι ο φερόµενος επίπαγος 
δεν υπερβαίνει τα όρια των ποσοστών 10% ή 15%, κατά περίπτωση. Προς τούτο 
παραθέτουµε σχετικά παραδείγµατα: �  Έστω καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο 1 .080 
γραµµάρια και βάρος µε επίπαγο 1 .200 γραµµάρια: (βλ. οικείο φεκ) Νοµιµοποιείται 
η διάθεση σε βάρος µε επίπαγο. �  Έστω καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο 1 .275 
γραµµάρια και βάρος µε επίπαγο 1 .500 γραµµάρια: (βλ. οικείο φεκ) Νοµιµοποιείται 
η διάθεση σε βάρος µε επίπαγο. �  Έστω καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο 1 .200 
γραµµάρια και βάρος µε επίπαγο 1.650 γραµµάρια: (βλ. οικείο φεκ) Δεν 
νοµιµοποιείται η διάθεση σε βάρος µε επίπαγο, παρά µόνο σε καθαρό βάρος ως 
κατωτέρω στην περίπτωση Ε αναφέρεται. Δ. Ενδείξεις επί της συσκευασίας και των 
τιµολογίων, για αλιεύµατα που διατίθενται νόµιµα σε βάρος µε επίπαγο. Επί των 
συσκευασιών κάθε µορφής αναγράφονται υποχρεωτικά, πέραν των άλλων ενδείξεων 
και οι κατωτέρω ενδείξεις, µε κεφαλαία και ευδιάκριτα γράµµατα και σε ορατό 
σηµείο της συσκευασίας: «ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: ............ (π.χ. 1.080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ)» 
«ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ: ...... (π.χ. 1.200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ)» Επί όλων των τιµολογίων 
αγοραπωλησίας, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφονται υποχρεωτικά µε 
κεφαλαία και ευδιάκριτα γράµµατα και οι κατωτέρω ενδείξεις: «ΒΑΡΟΣ ΜΕ 
ΕΠΙΠΑΓΟ: ............ % (π.χ. 10%ή 15%, κατά περίπτωση)» Ε. Διάθεση των ως άνω 
αλιευµάτων σε «ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ» Ως «ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ» θεωρείται αυτό που 
αναφέρεται στο βάρος του αλιεύµατος χωρίς την προσθήκη άλλων περιπτώσεων (π.χ. 
βάρος επίπαγου, βάρος συσκευασίας, κάθε µορφής, κ.λπ.). Εάν, κατά την εφαρµογή 
του µαθηµατικού τύπου της ως άνω παραγράφου 2, προκύψει ότι ο φερόµενος 
επίπαγος στα κατεψυγµένα αλιεύµατα της παραπάνω περίπτωσης Β είναι σε ποσοστό 
υψηλότερο του 10% ή 15%, κατά περίπτωση, τότε η διάθεση των εν λόγω ειδών 
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µόνο σε καθαρό βάρος. Παραθέτουµε προς τούτο 
σχετικό παράδειγµα: �  Έστω καθαρό βάρος χωρίς τον επίπαγο 1 .200 γραµµάρια και 
βάρος µε επίπαγο 1 .650 γραµµάρια: (βλ. οικείο φεκ) Η διάθεση νοµιµοποιείται µόνο 
σε καθαρό βάρος. ΣΤ. Περιπτώσεις όπου νοµιµοποιείται η διάθεση αλιευµάτων σε 
καθαρό βάρος Συντρεχουσών των διατάξεων της ως άνω περίπτωσης Ε. «Υψηλός 
Επίπαγος», νοµιµοποιείται η διάθεση των αλιευµάτων σε καθαρό βάρος, µόνο αν τα 
είδη αυτά διατίθενται σε συσκευασµένη µορφή. Η διάθεση κατεψυγµένων 
αλιευµάτων σε χύµα µορφή απαγορεύεται, εφόσον κατά την εφαρµογή του 
µαθηµατικού τύπου της ως άνω παραγράφου 2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ως 
άνω περίπτωσης Β, προκύψει ότι ο φερόµενος επίπαγος σε ποσοστό είναι υψηλότερος 
του 10% ή 15%, κατά περίπτωση. Ζ. Ενδείξεις επί της συσκευασίας, των τιµολογίων 
και των πινακίδων για συσκευασµένα αλιεύµατα που διατίθενται σε καθαρό βάρος 
κατά τους ορισµούς της ως άνω περίπτωσης Ε. Επί των συσκευασιών κάθε µορφής 
αναγράφονται υποχρεωτικά, πέραν των άλλων ενδείξεων και οι κατωτέρω ενδείξεις, 
µε κεφαλαία και ευδιάκριτα γράµµατα και σε ορατό σηµείο της συσκευασίας: 
«ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:...............(π.χ. 1.200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ)" Επί όλων των τιµολογίων 
αγοραπωλησίας, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται υποχρεωτικά µε κεφαλαία 
και ευδιάκριτα γράµµατα και η κατωτέρω ένδειξη: «ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ 
ΒΑΡΟΣ" Στα καταστήµατα λιανικής πώλησης που διαθέτουν συσκευασµένα 
κατεψυγµένα αλιεύµατα, υποχρεωτικά φέρεται τοποθετηµένη ή αναρτηµένη πινακίδα 
στους χώρους πώλησης του είδους, ορατή από τους πελάτες, στην οποία µε κεφαλαία 
και ευδιάκριτα γράµµατα θα αναγράφεται η κατωτέρω ένδειξη: «ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ 



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ" Η. Ειδικές υποχρεώσεις λιανοπωλητών, 
όσον αφορά την απεικόνιση σε πινακίδες των τιµών πώλησης, προς τον καταναλωτή, 
των ανωτέρω κατεψυγµένων αλιευµάτων α. Στους χώρους έκθεσης προς πώληση 
συσκευασµένων αλιευµάτων που σύµφωνα µε τις διατάξεις της ως άνω περίπτωσης Β 
πωλούνται σε βάρος µαζί µε τον επίπαγο, υφίσταται για κάθε είδος χωριστά 
αναρτηµένη ή τοποθετηµένη πινακίδα, στην οποία µε κεφαλαία και ευδιάκριτα 
γράµµατα αναγράφονται πέραν των άλλων ενδείξεων και η τιµή πώλησης που αφορά 
το βάρος µε επίπαγο που εµπεριέχεται στη συσκευασία καθώς και η τιµή πώλησης 
που προκύπτει κατόπιν αναγωγής της τιµής βάρους µε επίπαγο της συσκευασίας, σε 
τιµή βάρους µε επίπαγο ανά χιλιόγραµµο. Επί τούτου παραθέτουµε σχετικό 
υπόδειγµα απεικόνισης των τιµών αυτών στην εν λόγω πινακίδα: ΒΑΡΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ) 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 12 ΕΥΡΩ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΛΟΥ 10 ΕΥΡΩ β. Στους χώρους έκθεσης προς πώληση 
συσκευασµένων αλιευµάτων που σύµφωνα µε τις διατάξεις της ως άνω περίπτωσης 
ΣΤ πωλούνται µόνο σε καθαρό βάρος, υφίσταται για κάθε είδος χωριστά αναρτηµένη 
ή τοποθετηµένη πινακίδα, στην οποία µε κεφαλαία και ευδιάκριτα γράµµατα 
αναγράφονται, πέραν των άλλων ενδείξεων και η τιµή πώλησης που αφορά το 
καθαρό βάρος που εµπεριέχεται στη συσκευασία καθώς και η τιµή πώλησης που 
προκύπτει κατόπιν αναγωγής της τιµής καθαρού βάρους συσκευασίας σε τιµή 
καθαρού βάρους ανά χιλιόγραµµο. Επί τούτου παραθέτουµε σχετικό υπόδειγµα 
απεικόνισης των τιµών αυτών στην εν λόγω πινακίδα: ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 12,00 
ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΛΟΥ 11,11 ΕΥΡΩ 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται υποχρεωτικά και για τις περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω κατεψυγµένα 
αλιεύµατα διατίθενται προς καταστήµατα οµαδικής εστίασης, οµαδικές 
κατασκηνώσεις, Νοσοκοµεία, Κλινικές, Ευαγή Ιδρύµατα, Υπηρεσίες του Δηµοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ., των ΔΕΚΟ και των Ο.Τ.Α., που προµηθεύονται προς κάλυψη αναγκών 
τους κατεψυγµένα αλιεύµατα µε επίπαγο."  

 
Αρθρο:  108 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ποσοστά φύρας συσκευασίας κατά την εισαγωγή υγράλατου 
βακαλάου σε δέµατα 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Ποσοστά φύρας 
συσκευασίας κατά την εισαγωγή υγράλατου βακαλάου σε δέµατα 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η εισαγωγή και ο εκτελωνισµός υγράλατου βακαλάου σε δέµατα, 
καθώς και η κυκλοφορία του στο εσωτερικό, όταν το βάρος του εµπορεύµατος µετά 
την αποτίναξή του από το αλάτι συντήρησης µαζί µε το απόβαρο συσκευασίας 
(σάκος και σπάγκος) είναι σε ποσοστό ανώτερο του 9%, σε σχέση µε το καθαρό 
βάρος του εµπορεύµατος. 2) Η εξακρίβωση του, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο, ποσοστού θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα του τελωνείου, µε 
πραγµατική αποστάθµιση τουλάχιστον 30 δεµάτων βακαλάου από κάθε γενικό 



φορτίο, τα οποία θα λαµβάνονται από διάφορα σηµεία του κύτους του πλοίου και θα 
αναγράφεται στη διασάφηση του τελωνείου.  

 
Αρθρο:  109 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση αποσυσκευασίας υγράλατου βακαλάου εισαγωγής 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Απαγόρευση 
αποσυσκευασίας υγράλατου βακαλάου εισαγωγής 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο ανασυσκευασία του υγράλατου βακαλάου 
που εισάγεται σε δέµατα, καθώς και η προσθήκη άλατος σε δέµατα που έχουν 
συσκευαστές στον τόπο αγοράς τους. 2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες 
επιβάλλεται η ανασυσκευασία του βακαλάου για παρεµπόδιση της αλλοίωσής του, 
αυτή θα γίνεται µε την παρουσία των αρµόδιων Αστυνοµικών Αγορανοµικών 
Οργάνων. Το αλάτι που περιεχόταν αρχικά µαζί µε αυτό που προστέθηκε κατά την 
ανασυσκευασία, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% σε σχέση µε το καθαρό βάρος του 
εµπορεύµατος. 3) Το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να 
εφαρµοστεί και στις περιπτώσεις που το εµπόρευµα εισάγεται χύµα.  

 
Αρθρο:  110 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Φύρα βακαλάου στον λιανοπωλητή 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Φύρα βακαλάου 
στον λιανοπωλητή 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31.7.1990, ΦΕΚ Β' 496. 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  111 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απόβαρο συσκευασίας ρεγκών 



Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Απόβαρο 
συσκευασίας ρεγκών 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31.7.1990, ΦΕΚ Β' 496). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  112 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Οριο ανοχής στο καθαρό βάρος του ταραµά 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Οριο ανοχής στο 
καθαρό βάρος του ταραµά 

 
Κείµενο Αρθρου 
Στον ταραµά που κυκλοφορεί σε ξύλινους κάδους στους οποίους αναγράφεται το 
καθαρό βάρος περιεχοµένου, αναγνωρίζεται ανοχή επί έλαττον µέχρι 5%.  

 
Αρθρο:  113 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Προσαύξηση λιανικών τιµών νωπών αλιευµάτων που πωλούνται σε 
τεµάχια φέτες 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  114 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πινακίδες λιανοπωλητών αλιευµάτων 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπάστά ,Καπνιστα ψάρια ,Ταραµάς ,Πινακίδες 
λιανοπωλητών αλιευµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι λιανοπωλητές αλιευµάτων υποχρεούνται να έχουν πινακίδα διαστάσεων 15χ20 
εκατοστά, χρώµατος λευκού για τα εγχώρια αλιεύµατα και χρώµατος έντονα κίτρινου 



για τα αλιεύµατα προέλευσης εξωτερικού. Η πινακίδα αυτή θα έχει σταθερό στήριγµα 
ύψους τουλάχιστον δέκα (10) εκατοστών από την επιφάνεια των αλιευµάτων που 
πωλούνται, και σε αυτή θα αναγράφεται το είδος, η χώρα προέλευσης και η τιµή 
πώλησης.  

 
Αρθρο:  115 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας κατεψυγµένων αλιευµάτων 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Υποχρεώσεις 
επιχειρήσεων επεξεργασίας κατεψυγµένων αλιευµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση επεξεργασµένων κατεψυγµένων 
αλιευµάτων από επιχειρήσεις που δεν έχουν νόµιµη άδεια λειτουργίας. 2) Οι 
επιχειρήσεις που, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο, έχουν άδεια λειτουργίας 
επεξεργασίας κατεψυγµένων αλιευµάτων, υποχρεούνται τριάντα µέρες πριν θέσουν 
στην κυκλοφορία οποιοδήποτε επεξεργασµένο αλίευµα, να υποβάλλουν στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας αίτηση µε πλήρη τεχνική προδιαγραφή 
(σε δύο αντίτυπα) και δείγµα για τη χορήγηση κωδικού αριθµού κυκλοφορίας του.  

 
Αρθρο:  116 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ενδείξεις στη συσκευασία των επεξεργασµένων κατεψυγµένων 
αλιευµάτων 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Ενδείξεις στη 
συσκευασία των επεξεργασµένων κατεψυγµένων αλιευµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κτηνιατρικής νοµοθεσίας, πάνω στη 
συσκευασία των επεξεργασµένων κατεψυγµένων αλιευµάτων πρέπει να 
αναγράφονται µε κεφαλαία, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράµµατα, οι παρακάτω 
ενδείξεις: α) Ο τίτλος και η έδρα της επιχείρησης. β) Η Διεύθυνση του Εργοστασίου ή 
εργαστηρίου επεξεργασίας και συσκευασίας. γ) Το είδος του αλιεύµατος, η µορφή 
επεξεργασίας του και ο αριθµός κυκλοφορίας της αρµόδιας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Γεωργίας. δ) Ο αριθµός άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. ε) Το βάρος 
της συσκευασίας, µε την ένδειξη "ΑΠΟΒΑΡΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ" (π.χ. 10). στ) Εφόσον 
στο είδος συσκευάζεται σε διπλή συσκευασία, το άθροισµα του βάρους αυτής θα 
αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία µε την παραπάνω ένδειξη. 2) Για τα χωρίς 
επεξεργασία συσκευασµένα κατεψυγµένα αλιεύµατα, επάνω στη συσκευασία τους θα 
αναγράφονται οι ενδείξεις της προηγούµενης παραγράφου, µε τη διαφορά ότι η 



ένδειξη (γ) αντικαθίσταται µε την αναγραφή της ονοµασίας του συγκεκριµένου 
είδους αλιεύµατος.  

 
Αρθρο:  117 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γνωστοποίηση εισαγωγών και αποθεµάτων αλιευµάτων 

Λήµµατα:  
Αλιεύµατα ,Αλιπαστά ,Καπνιστά ψάρια ,Ταραµάς ,Γνωστοποίηση 
εισαγωγών και αποθεµάτων αλιευµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 5 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 1055).  

 
Αρθρο:  118 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εννοια του όρου "ψωµί - αρτοπαρασκεύασµα - αρτοσκεύασµα" 

Λήµµατα:  
Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου, ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα, λοιπά προϊόντα 
αρτοποιίας ,Εννοια του όρου "ψωµί" "αρτοσκεύασµα" 

Σχόλια:  
Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 22/31.12.92/7.1.93 
(ΦΕΚ Β'2) 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ - ΨΩΜΙ - 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1. Στην έννοια του 
όρου "ψωµί" περιλαµβάνονται τα εξής είδη: α) Ασπρο ψωµί, παρασκευάζεται από 
άλευρα τ. 70% από µαλακό σιτάρι, και διατίθεται στην κατανάλωση µε την ονοµασία 
"ψωµί άσπρο τ. 70%". β) Μαύρο ψωµί, παρασκευάζεται από άλευρα τ. 90% µε 
πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από µαλακό σιτάρι και διατίθεται στην 
κατανάλωση µε την ονοµασία "ψωµί µαύρο τ. 90%". γ) Σύµµεικτο ψωµί, 
παρασκευάζεται από ισόποση ανάµειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι 
και αλεύρων τ. 70% από µαλακό σιτάρι και διατίθεται στην κατανάλωση µε την 
ονοµασία "ψωµί σύµµεικτο". 2. Στην έννοια του όρου "αρτοπαρασκευάσµατα" 
περιλαµβάνεται το είδος που παρασκευάζεται από αµιγή άλευρα δηµητριακών ή 
πρόσµειξη αλεύρων δηµητριακών, εφόσον η παρασκευή των δεν εµπίπτει µε την 
παρασκευή των ειδών ψωµιού που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου και διατίθεται στην κατανάλωση µε την ονοµασία "αρτοπαρασκευασία". 3. 
Στην έννοια του όρου "αρτοσκεύασµα" περιλαµβάνεται το είδος που πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 112, 113 και 114 του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και διατίθεται στην κατανάλωση µε την ονοµασία "αρτοσκεύασµα" (ΑΔ 22/31 
Δεκ. 1992.7 Ιαν. 1993, ΦΕΚ Β' 2).  



 
Αρθρο:  119 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάρος ψωµιού - αρτοπαρασκευασµάτων και κουλουριών 

Λήµµατα:  
Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου, ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα, λοιπά προϊόντα 
αρτοποιίας ,Βάρος ψωµιού ,Αρτοπαρασκευασµάτων και κουλουριών 

Σχόλια:  
Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 
22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β'2) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Το ψωµί της παρ. 1 του άρθρου 118 της παρούσας, παρασκευάζεται και διατίθεται 
στα βάρη των 500 γραµµαρίων ή 1000 γραµµαρίων ή 1.500 γραµµαρίων ή 2.000 
γραµµαρίων ανεξαρτήτως σχήµατος και µορφής (φρατζόλα, καρβέλι, κουλούρα, 
κλπ.). 2. Τα αρτοπαρασκευάσµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 118 της παρούσας 
παρασκευάζονται και διατίθενται σε συγκεκριµένα βάρη των 250 γραµµαρίων, 350 
γραµµαρίων, 500 γραµµαρίων, 750 γραµµαρίων και 1.000 γραµµαρίων, ανεξαρτήτως 
σχήµατος και µορφής. 3. Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης, παρασκευάζονται και 
διατίθενται στο βάρος των 40 γραµµαρίων τουλάχιστον κατά τεµάχιο. (ΑΔ 22/31 
Δεκ. 1992 - 7 Ιαν. 1993, ΦΕΚ Β' 2).  

 
Αρθρο:  120 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµή ψωµιού 

Λήµµατα:  
Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου, ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα, λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Τιµή ψωµιού 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β' 2) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  121 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Καταστήµατα παρασκευής και πώλησης ψωµιού αρτοσκευασµάτων και 
λοιπών προϊόντων αρτοποιίας 

Λήµµατα:  Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου, ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα, λοιπά προϊόντα 



αρτοποιίας ,Καταστήµατα παρασκευής και πώλησης ψωµιού 
αρτοσκευασµάτων και λοιπών προϊόντων αρτοποιίας 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β' 2). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  122 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάρος και ποσοστά κέρδους κουλουριών 

Λήµµατα:  
Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Βάρος και ποσοστά κέρδους κουλουριών 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β' 2). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  123 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόπος παρασκευής ψωµιού και αρτοσκευασµάτων 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα ατροποιίας ,Τρόπος παρασκευής ψωµιού και 
αρτοσκευασµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, κατά την παρασκευή ψωµιού, αρτοσκευασµάτων, 
ζυµαρικών και υποπροϊόντων αλέσεως σιταριού, δηλαδή αλφών, βητών, 
κτηναλεύρων, πιτύρων, κλπ., καθώς και η κατοχή τους από τα εργοστάσια ή 
εργαστήρια παρασκευής των εν λόγω ειδών. 2) Το ψωµί παρασκευάζεται 
υποχρεωτικά µε τη µέθοδο της ταχείας αρτοποίησης µε χρησιµοποίηση πιεστής ζύµης 
αρτοποιίας σε αναλογία επί των αλεύρων, τουλάχιστον 1,25% ή ξηράς ζύµης σε 
αναλογία τουλάχιστον 0,40%. 3) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου ως ζύµης, 
καθώς και η προσθήκη του, κατά την παρασκευή ψωµιού ή αρτοσκευασµάτων. 4) Η 
τοποθέτηση των τεµαχίων του ψωµιού στον κλίβανο πρέπει να γίνεται σε τέτοια 
απόσταση µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ τους λόγω διόγκωσης 
κατά το ψήσιµο, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%. 5) Επιτρέπεται η στίλβωση του 
ψωµιού µε ψεκασµό νερού κατά την εξαγωγή του από τον κλίβανο, ενώ 
απαγορεύεται η επάλειψή του µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 6) Η παρασκευή και το 



ψήσιµο του ψωµιού πρέπει να είναι κανονικά και το φλόγωµά (κόρα) του, κανονικό 
σ' όλη την επιφάνειά του. 7) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποξηραµένων 
τεµαχίων ή θρυµµάτων ψωµιού. 8) Οι αρτοποιοί και αρτεργάτες είναι υπεύθυνοι για 
την καλή παρασκευή, το ψήσιµο και γενικά τη συντήρηση του ψωµιού.  

 
Αρθρο:  124 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµή νωπής ζύµης αρτοποιίας 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την 42/31.12.1990, (ΦΕΚ Β'7/1991. 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  125 
Ηµ/νία:  20.12.2002 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διανοµή προϊόντων αρτοποιίας σε σπίτια και άλλες ρυθµίσεις. 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά προϊόντα 
ατροποιίας ,Διανοµή ψωµιού και λοιπών προϊόντων στα σπίτια, από 
αρτοποιεία και διάθεση ειδών αρτοποιίας από καταστήµατα πώλησης 
τροφίµων 

Σχόλια:  

Οι παρ. 1-3 καταργήθηκαν µε ΑΔ 22/1993 (ΦΕΚ Β'2). Η παρ. 9 
καταργήθηκε µε την ΑΔ 22/1993 (ΦΕΚ Β'2). Η παρ. 11 καταργήθηκε µε 
την ΑΔ 22/1993 (ΦΕΚ Β'2).Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 125 του κεφ. 7 
της ΑΔ 14/89, όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ µε την ΑΔ 12/98, 
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 της ΑΔ 16/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1314/1998). 
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της ΑΔ 7/2002 (ΦΕΚ 
Β΄ 1565/16.12.2002). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων αρτοποιίας (άρτος, αρτοσκευάσµατα - 
αρτοπαρασκευάσµατα) από οποιονδήποτε µε το σύστηµα "διανοµή των προϊόντων 
αυτών σε σπίτια, καθώς και η κατά παραγγελία διάθεση", υπό την επιφύλαξη µόνο 
της διαλαµβανόµενης κατωτέρω εξαίρεσης. 2. Κατ' εξαίρεση των απαγορευτικών 
διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1, η πώληση των παραπάνω προϊόντων µε το 
σύστηµα "διανοµή αυτών σε σπίτια" είναι δυνατή, υπό τη δέσµευση όµως ότι η εν 
λόγω διανοµή θα απευθύνεται µόνο σε σπίτια αποµακρυσµένων οικισµών πόλεων και 
κωµοπόλεων ή σε σπίτια κοινοτήτων, όπου αποδεδειγµένα δε λειτουργούν αρτοποιεία 
ή πρατήρια άρτου προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 3. Η κατά την προηγούµενη 
παράγραφο 2 παρεχόµενη δυνατότητα διανοµής τελεί υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι, µε διοικητική πράξη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκδιδόµενη 



µετά από συνεκτίµηση των κρατουσών συνθηκών παραγωγής και διάθεσης των 
παραπάνω προϊόντων, θα καθορίζονται οι συγκεκριµένες περιοχές, στις οποίες 
καθίσταται δυνατή να λάβει χώρα η διανοµή αυτή. 4. Δικαίωµα να κάνουν χρήση των 
διατάξεων της ως άνω παραγράφου 2 έχουν τα νοµίµως λειτουργούντα αρτοποιεία 
και πρατήρια άρτου, οι βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ειδών αρτοποιίας και 
άλλα καταστήµατα λιανικής πώλησης ειδών διατροφής (Σούπερ Μάρκετ κλπ.), που 
νοµίµως έχουν τη δυνατότητα πώλησης ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και 
αρτοπαρασκευασµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι προς χρήση του συστήµατος της ως άνω 
παραγράφου 2 υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις. α. Διατηρούν στο κατάστηµά 
τους "ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ" δεόντως θεωρηµένο από την Υπηρεσία 
Εµπορίου της Ν.Α., στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο ενδιαφερόµενος. β. Το 
βιβλίο αυτό, αριθµηµένο σε σελίδες, θα ευρίσκεται στην επιχείρηση και θα 
επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, θα είναι δε 
διαγραµµισµένο στις παρακάτω στήλες, µε τους αντίστοιχους, κατά στήλη, τίτλους, 
ως εξής: Στήλη "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ" - Στη στήλη αυτή αναγράφεται η 
ηµεροµηνία που ο ενδιαφερόµενος θα αρχίσει τη διανοµή. Στήλη "ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ" - Στη στήλη αυτή αναγράφεται το είδος (π.χ. ψωµί), που πρόκειται να 
διανεµηθεί. Στήλη "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ" - Στη στήλη αυτή αναγράφεται 
η ποσότητα του είδος (π. χ. 30 κιλά), που πρόκειται να διανεµηθεί. Στήλη 
"ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ" - Στη στήλη αυτή αναγράφεται η συγκεκριµένη 
περιοχή διανοµής του είδους, όπως αυτή έχει ορισθεί κατά τις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 3. Στήλη "ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" - Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο 
αριθµός και η ηµεροµηνία του, υπό του Κ. Β. Σ., επιβαλλοµένου δελτίου αποστολής, 
που συνοδεύει το προς διανοµή είδος. Ολες οι παραπάνω στήλες συµπληρώνονται 
πριν την αναχώρηση του εµπορεύµατος για τη διανοµή του σε σπίτια. 5. Στα πλαίσια 
διασφάλισης της υγιεινής καταλληλότητας των προϊόντων αρτοποιίας (ψωµί, 
αρτοσκευάσµατα και αρτοπαρασκευάσµατα) και της προστασίας του καταναλωτικού 
κοινού, θεσπίζονται τα παρακάτω: α. Τα ανωτέρω προϊόντα, όταν διανέµονται σε 
σπίτια, υποχρεωτικά είναι συσκευασµένα σε χαρτοσακούλες από καθαρή χαρτοµάζα, 
κλεισµένες µε συνδετική µηχανή. β. Αρτοσκευάσµατα που διατίθενται στην 
κατανάλωση από καταστήµατα πώλησης τροφίµων, υπόκεινται στην υποχρέωση της 
ως άνω (α) περίπτωσης. γ. Ειδικά για µερικά αρτοσκευάσµατα µε χαµηλό ποσοστό 
υγρασίας (όπως φρυγανιές, παξιµάδια και λοιπά παρόµοια είδη), µπορούν να 
συσκευάζονται σε σακούλες από πλαστική ύλη, κλεισµένες µε συνδετική µηχανή, 
εφόσον η ύλη αυτή πληροί τους όρους, που καθορίζονται από το Α.Χ.Σ. δ. Η 
τοποθέτηση ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και αρτοπαρασκευασµάτων στις παραπάνω 
σακούλες, γίνεται όταν τα είδη αυτά αποκτήσουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 
ε. Στο εξωτερικό µέρος κάθε ανωτέρω συσκευασίας, σε συνδυασµό µάλιστα και µε 
τις διατάξεις του Π. Δ. 369/92, αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις: 
αα. Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του παρασκευαστή των ανωτέρω προϊόντων 
καθώς και η διεύθυνση αυτού. ββ. Το είδος του ψωµιού, αρτοσκευάσµατος και 
αρτοπαρασκευάσµατος, που περιέχεται στη συσκευασία. γγ. Το καθαρό βάρος του 
είδους αυτού. δδ. Η ηµεροµηνία παρασκευής του είδους µε ανεξίτηλη σφραγίδα. στ. 
Τα συσκευασµένα ψωµιά, αρτοσκευάσµατα και αρτοπαρασκευάσµατα τοποθετούνται 
στα ανωτέρω καταστήµατα πώλησης σε ιδιαίτερους χώρους και δεν αναµειγνύονται 
µε άλλα πωλούµενα είδη. ζ. Απαγορεύεται η εκτός καταστήµατος έκθεση 
(τοποθέτηση) προς πώληση - ψωµιού, αρτοσκευασµάτων, αρτοπαρασκευασµάτων 
και αρτιδίων. η. Επιτρέπεται η µεταφορά, διανοµή και διάθεση των ανωτέρω 
προϊόντων αρτοποιίας, εφόσον, µέσω αυτών εξασφαλίζεται η καθαριότητα και η 
διατήρηση της συσκευασίας τους. Προς τούτο σε εφαρµογή της απόφασης 390/93 



του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τα οχήµατα που πραγµατοποιούν µεταφορά 
προϊόντων αρτοποιίας υποχρεωτικά έχουν το κατάλληλο αµάξωµα, κλειστό από όλες 
τις πλευρές, σε τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό. Τα οχήµατα αυτά 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τη µεταφορά προϊόντων αρτοποιίας, 
στο δε εξωτερικό µέρος των οχηµάτων αυτών αναγράφονται τα στοιχεία της 
επιχείρησης. θ. Η πώληση κουλουριών και άλλων αρτοσκευασµάτων από πλανόδιους 
και στάσιµους µικροπωλητές γίνεται µε τους όρους που καθορίζονται από τις 
σχετικές υγειονοµικές διατάξεις."  

 
Αρθρο:  126 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μεταφορά ψωµιού 

Λήµµατα:  
Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Μεταφορά ψωµιού 

Σχόλια:  Καταργήθηκε µε ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β'2). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  127 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Αποθήκευση - συντήρηση - διάθεση ψωµιού και 
αρτοπαρασκευασµάτων από αρτοποιούς 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά προϊόντα 
αρτοποιίας ,Αποθήκευση - συντήρηση - διάθεση ψωµιού και 
αρτοπαρασκευασµάτων από αρτοποιούς 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα ψωµιά κάθε τύπου, δηλαδή άσπρο, µαύρο ή σύµµεικτο - χωριάτικο, πρέπει 
υποχρεωτικά να ζυγίζονται παρουσία του αγοραστή. 2) Για την αποθήκευση και 
συντήρηση του ψωµιού, των αρτοπαρασκευασµάτων και αρτοσκευασµάτων γενικά, 
πρέπει κάθε αρτοποιείο να διαθέτει χώρο επαρκή και κατάλληλο. Το ψωµί που 
πρόκειται να πουληθεί χωρίς συσκευασία και τα αρτοπαρασκευάσµατα και 
αρτοσκευάσµατα γενικά, πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες που η κάτω 
βάση τους να απέχει 70 εκατοστά από το έδαφος και σε ανάλογη απόσταση από το 
χώρο κυκλοφορίας των πελατών, σε τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η διαλογή του 
µε τα χέρια από τους πελάτες. Οι προθήκες πρέπει να καλύπτονται µε δικτυωτό 
πλέγµα ή διαφορετικά µε διάτρητα καλύµµατα, ξύλινα ή από πλαστική ύλη ή 
µεταλλικά, έτσι που να εξασφαλίζεται ο καλός αερισµός των παραπάνω ειδών και να 
προφυλάσσονται από τα έντοµα. Η τοποθέτηση του ψωµιού, των 



αρτοπαρασκευασµάτων και αρτοσκευασµάτων µέσα στις παραπάνω προθήκες, 
πρέπει να γίνεται χωριστά για κάθε τύπο και είδος ψωµιού. Ειδικά το ψωµί του τύπου 
70% πρέπει να τοποθετείται σε εµφανές σηµείο για το καταναλωτικό κοινό. Επίσης, 
στις παραπάνω προθήκες, πρέπει να κρέµεται ευδιάκριτη για το κοινό πινακίδα 
χωριστά για κατηγορία, τύπο ή είδος ψωµιού, αρτοπαρασκευασµάτων και 
αρτοσκευασµάτων, πάνω στην οποία να γράφεται µε καθαρά και ευανάγνωστα από 
απόσταση, γράµµατα και αριθµούς, η κατηγορία, ο τύπος ή το είδος ψωµιού, των 
αρτοπαρασκευασµάτων και των αρτοσκευασµάτων και η τιµή πώλησής τους κατά 
χιλ/µο ή κατά τεµάχιο ορισµένου βάρους. Ειδικά για το ψωµί διατίµησης τύπου 70% 
και προκειµένου για τα αρτοποιία και πρατήρια άρτου που διαθέτουν και άλλους 
τύπους ψωµιού, η σχετική πινακίδα να είναι µεγαλυτέρων διαστάσεων από τις 
πινακίδες των άλλων τύπων. Η προθήκη στην οποία τοποθετείται το ψωµί τ. 70% 
πρέπει να βρίσκεται στο εµφανέστερο σηµείο του αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου και 
µάλιστα στο ψηλότερο µέρος του πάγκου πώλησής του, ώστε να διακρίνεται και από 
τον πελάτη που βρίσκεται στην είσοδο του καταστήµατος. Απαγορεύεται η χρήση της 
προθήκης που προορίζεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για το ψωµί διατίµησης, για 
την τοποθέτηση άλλων ειδών. 3) Το µη συσκευασµένο ψωµί κατά τη µεταφορά του 
στα πρατήρια άρτου για πώληση ή σε ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και λοιπά ιδρύµατα, σε 
τόπους οµαδικής σίτισης και σε εστιατόρια, ταβέρνες κλπ., πρέπει, να τοποθετείται 
από τους προµηθευτές αρτοποιούς ή από αυτούς που το παραλαµβάνουν για 
λογαριασµό των παραπάνω ιδρυµάτων, καταστηµάτων κλπ., µέσα σε κλειστά κιβώτια 
από όποια ύλη επιτρέπεται από το Α.Χ.Σ., για να αποφεύγεται η ρύπανσή του. 
Απαγορεύεται η µεταφορά του µε άλλον τρόπο, όπως τοποθέτηση σε δάπεδο 
αυτοκινήτων ή τρικύκλων ή µέσα σε σάκους, καλάθια κλπ. Κατά τη µεταφορά 
ψωµιού µε κλειστά αυτοκίνητα µπορούν να χρησιµοποιούνται ειδικά καλάθια που να 
πληρούν τους όρους υγιεινής. Με ανάλογες προϋποθέσεις υγιεινής και καθαριότητας 
πρέπει να µεταφέρονται και τα άλλα µη συσκευασµένα είδη αρτοποιίας.  

 
Αρθρο:  128 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διακίνηση ψωµιού σε περιόδους απεργίας αρτοποιών 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Διακίνηση ψωµιού σε περιόδους απεργίας 
αρτοποιών 

Σχόλια:  Καταργήθηκε µε την ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β' 2) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  129 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 11.05.1989 



Ισχύος:  
Τίτλος 

Αρθρου:  Διάθεση ψωµιού και αρτοπαρασκευασµάτων από πρατήρια άρτου 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Διάθεση ψωµιού και αρτοπαρασκευασµάτων από 
πρατήρια άρτου 

Σχόλια:  
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ 
Β' 2) 

 
Κείµενο Αρθρου 
Επιτρέπεται στα πρατήρια άρτου η πώληση τύπων ψωµιού, αρτοπαρασκευασµάτων 
κάθε κατηγορίας σε συσκευασία, όπως προβλέπονται από το άρθρο 119 της 
παρούσας και µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 127 της 
παρούσας. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται ο χώρος, τα έπιπλα και τα σκεύη του 
πρατηρίου άρτου για άλλο σκοπό. (ΑΔ 22/31 Δεκ, 1992 - 7 Ιαν. 1993, ΦΕΚ Β' 2).  

 
Αρθρο:  130 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση βιβλίου παραλαβής ψωµιού από πρατηριούχους άρτου 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Τήρηση βιβλίου παραλαβής ψωµιού από 
πρατηριούχους άρτου 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β'2) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  131 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση βιβλίου ελέγχου από αρτοποιούς και πρατηριούχους 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Τήρηση βιβλίου ελέγχου από αρτοποιούς και 
πρατηριούχους 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 22/31.12.1992/7.1.1993 (ΦΕΚ Β' 2). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  



 
Αρθρο:  132 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών ψωµιού 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών 
ψωµιού 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι αρτοποιοί υποχρεούνται να έχουν στα καταστήµατά τους αποθέµατα αλεύρων, 
καύσιµης ύλης και αλατιού που να καλύπτουν τις ανάγκες τους, µε βάση την 
ηµερήσια κατανάλωσή τους για την παρασκευή ψωµιού τριών ηµερών κατά την 
θερινή περίοδο, που είναι από 15 Ιουλίου µέχρι 15 Σεπτεµβρίου, και µιας εβδοµάδας 
για τη χειµερινή περίοδο, που είναι από 16 Σεπτεµβρίου µέχρι 14 Ιουνίου. Τα 
αποθέµατα αυτά θα ανανεώνονται µε τη χρησιµοποίησή τους για την παρασκευή του 
ψωµιού και συγχρόνως θα αντικαθίστανται µε τρόπο ώστε η ποσότητα τους να 
παραµένει αµετάβλητη και να αποφεύγεται, προκειµένου για το αλεύρι και το αλάτι, 
ο κίνδυνος της αλλοίωσής του.  

 
Αρθρο:  133 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση βιβλίου αγοράς αλεύρων από αρτοποιούς 

Λήµµατα:  

Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λοιπά 
προϊόντα αρτοποιίας ,Τήρηση βιβλίου αγοράς αλεύρων από 
αρτοποιούς 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από το άρθρο. 1 της ΑΔ 19/30.9.1991 (ΦΕΚ Β' 806) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  134 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ψηστικά 
Λήµµατα:  Αρτοποιεία ,Πρατήρια άρτου ,Ψωµί ,Αρτοσκευάσµατα ,Λιοπά 



προϊόντα αρτοποιίας , Ψηστικά 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Το ψήσιµο των φαγητών και γλυκισµάτων για την εξυπηρέτηση του κοινού είναι 
υποχρεωτικό για τους αρτοποιούς και αυτούς που διατηρούν κλίβανο ψησίµατος και 
κλίβανο κουλουροποιίας και οι οποίοι πρέπει να έχουν τους κλιβάνους τους σε 
λειτουργία και να δέχονται φαγητά, γλυκά κλπ. για ψήσιµο µέχρι την 12.30 µ.µ. ώρα 
καθηµερινά, περιλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών. 2) Τα αρτοποιεία και οι 
κλίβανοι ψησίµατος στο Νοµό Αττικής εργάζονται τουλάχιστον κάθε τέταρτη 
Κυριακή, αποκλειστικά όµως για ψήσιµο φαγητών, γλυκισµάτων και λοιπών ειδών 
που προσκοµίζονται από το κοινό. Η εκ περιτροπής λειτουργία καθορίζεται µε 
ευθύνη των τοπικών αρτοποιητικών Οργανώσεων Αθηνών, Προαστίων, Περιχώρων 
και της Περιφερείας τέως Νοµού Πειραιώς, σε τρόπο ώστε να εξυπηρετείται 
χωροταξικά κατά τον καλύτερο τρόπο το καταναλωτικό κοινό και κοινοποιείται 
έγκαιρα στα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής της. 3) Από την παραπάνω εκ περιτροπής ρύθµιση για ψήσιµο κατά τις 
Κυριακές εξαιρούνται: α) Οι τρεις ηµέρες πριν από τα Χριστούγεννα και η ηµέρα των 
Χριστουγέννων. β) Οι τέσσερις ηµέρες πριν από το Νέο Ετος και η ηµέρα του Νέου 
Ετους. γ) Η ηµέρα πριν από τα Θεοφάνια και η ηµέρα των Θεοφανίων. δ) Η ηµέρα 
του Πάσχα. ε) Η ηµέρα της Κοίµησης της Θεοτόκου. Στην παραπάνω ρύθµιση δεν 
περιλαµβάνονται αρτοποιεία που λειτουργούν σε περιοχές στις οποίες το κοινό 
εξυπηρετείται από ένα και µόνο αρτοποιείο. 4) Οι Νοµάρχες των εντός του Νοµού 
Αττικής περιφερειών µεριµνούν για τη ρύθµιση εκ περιτροπής λειτουργίας των 
αρτοποιείων περιοχής τους κατά τις Κυριακές και αργίες, σύµφωνα µε αυτά που 
ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 5) Σε εµφανές µέρος των 
αρτοποιείων και κλιβάνων ψησίµατος και κουλουροποιίας πρέπει να υπάρχει 
ανηρτηµένη πινακίδα διαστάσεων περίπου 35χ45 εκατοστών, στην οποία να 
γράφονται καθαρά και ευανάγνωστα οι τιµές που ισχύουν για τα ψηστικά και επίσης 
οι ώρες που γίνονται δεκτά φαγητά και λοιπά είδη για ψήσιµο.  

 
Αρθρο:  135 
Ηµ/νία:  07.07.1995 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Γνωστοποίηση µεταβολής εργοστασιακών τιµών παστεριωµένου 
γάλακτος 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Γνωστοποίηση µεταβολής εργοστασιακών 
τιµών παστεριωµένου γάλακτος 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε το άρθρο 2 της ΑΔ 6 (ΦΕΚ Β΄ 
600/7.7.1995). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  136 



Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γνωστοποίηση µεταβολής εργοστασιακών τιµών γιαούρτης 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  137 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Διακίνηση γιαούρτης, προϋποθέσεις παρασκευής παραδοσιακής 
γιαούρτης 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Διακίνηση γιαούρτης ,Προϋποθέσεις 
παρασκευής παραδοσιακής γιαούρτης 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά τη διακίνηση της γιαούρτης απαγορεύεται η µεσολάβηση χονδρεµπόρου. 2) 
Επιτρέπεται στους καταστηµατάρχες, γαλακτοπώλες να πωλούν απευθείας στην 
κατανάλωση γιαούρτη ειδικής κατασκευής, από πρόβειο νωπό γάλα 
λιποπεριεκτικότητας τουλάχιστον 6,7%, σε συσκευασίες του 1 ή 1/2 χιλ/µου ή 300 
γραµµαρίων, οι οποίες πρέπει να έχουν, εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπουν τα 
άρθρα 35 και 37 της παρούσας, και την ένδειξη "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΠΟ ΝΩΠΟ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΛΙΠΟΥΣ 6,7%. 3) Δικαίωµα να παρασκευάζουν και να πωλούν τη 
γιαούρτη που αναφέρεται παραπάνω, έχουν µόνον όσοι συγκεντρώνουν αθροιστικά 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να έχουν κατάστηµα λιανικής πώλησης και 
εργαστήριο σε τελείως ξεχωριστό χώρο, εντός ή εκτός του καταστήµατος, που θα 
πληροί όλους τους όρους υγιεινής, πράγµα που θα αποδεικνύεται µε σχετική 
βεβαίωση της οικείας Αρχής. β) Να διαθέτουν τον ειδικό τύπο γιαούρτης απευθείας 
στην κατανάλωση, δεδοµένου ότι απαγορεύεται η διάθεση αυτής για µεταπώληση, 
προς οποιαδήποτε επιχείρηση. γ) Να διαθέτουν στην κατανάλωση, παράλληλα, εκτός 
από τη γιαούρτη ειδικής παρασκευής µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΠΟ ΝΩΠΟ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΛΙΠΟΥΣ 6,7%, και άλλους τύπους γιαούρτης που υπάγονται στην 
κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχόµενου κέρδους σε ικανές ποσότητες και σε όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήµατος. δ) Να έχουν τιµολόγιο που ν' αποδεικνύει 
ότι αγοράζουν τακτικά νωπό πρόβειο γάλα και σε ποσότητες που να καλύπτουν τις 
αντίστοιχες της γιαούρτης που προσφέρουν. 4) Οι ενδιαφερόµενοι για να διαθέσουν 
στην κατανάλωση τον παραπάνω τύπο γιαούρτης, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69, στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν όλες τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό, καθώς και τη χρονολογία που προτίθενται να 
κάνουν χρήση του δικαιώµατος που παρέχει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 5) Οι 
παραπάνω δηλώσεις θα κατατίθενται ως εξής: α) Οσοι έχουν την έδρα τους στην 
Περιοχή της Τ.Δ. Πρωτεύουσας, στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου. 
β) Οσοι έχουν την έδρα τους στη λοιπή περιφέρεια του Ν. Αττικής, στις οικείες 



Υπηρεσίες Εµπορίου των Νοµαρχιών Αττικής. γ) Οσοι έχουν την έδρα τους στις 
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, στις Οικείες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου.  

 
Αρθρο:  138 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Απαγόρευση κατοχής σκόνης γάλακτος 

Λήµµατα:  Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Απαγόρευση κατοχής σκόνης γάλακτος 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η κατοχή σκόνης γάλακτος από τα εργοστάσια γάλακτος, 
τυροκοµεία, εργαστήρια και λοιπά καταστήµατα που παρασκευάζουν αφρόγαλα, 
γιαούρτη, ρυζόγαλα, κρέµες, τυριά και µαργαρίνες. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, 
είναι δυνατή η κατοχή σκόνης γάλακτος από τις εν λόγω επιχειρήσεις για την 
παρασκευή τεχνολογικών βοηθηµάτων της παραγωγής τους, έπειτα από έγκριση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Εµπορίου και µε τους όρους που αναφέρονται στην 
παραπάνω έγκριση. 2) Επιτρέπεται η κατοχή σκόνης γάλακτος πλήρους (όχι 
αποβουτυρωµένης) από τα εργαστήρια, γενικά και εργοστάσια σοκολατοποιίας για 
παρασκευή σοκολάτας γάλακτος, παρασκευασµάτων από γάλα και σοκολάτα, 
τυποποιηµένης πρώτης ύλης για την παρασκευή παγωτών στιγµής (ΙΝSΤΑΝΤ ΙCΕ 
CREAM), καθώς και τυποποιηµένων παγωτών για όσα από αυτά επιτρέπεται από τον 
Κώδικα Τροφίµων. Για τα εργοστάσια µπισκότων, επιτρέπεται η κατοχή και σκόνης 
γάλακτος αποβουτυρωµένης, ενώ για τα βουστάσια, η κατοχή µόνο κτηνοτροφικής 
σκόνης. 3) Αναστέλλεται µέχρι νεωτέρας, η απαγόρευση κατοχής αποβουτυρωµένου 
γάλακτος παραγωγής παγωτών, προβλεποµένων από το άρθρο 137, παρ. 7 και παρ. 8 
του Κώδικα Τροφίµων, µόνο για την παραγωγή των παγωτών αυτών και για τις 
ποσότητες που αντιστοιχούν σ' αυτά.  

 
Αρθρο:  139 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Χρήση αποθουτυρωµένου γάλακτος 

Λήµµατα:  Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Χρήση αποθουτυρωµένου γάλακτος 
 
Κείµενο Αρθρου 
Επιτρέπεται η χρήση αποβουτυρωµένου ή αποκορυφωµένου γάλακτος, για 
παρασκευή διαφόρων ειδών τροφίµων, όπου τούτο σαφώς προβλέπεται από τον 
Κώδικα Τροφίµων.  

 
Αρθρο:  140 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Απαγόρευση κατοχής µαργαρινών 



Λήµµατα:  Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Απαγόρευση κατοχής µαργαρινών 
Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 4/14.2.1991 (ΦΕΚ Β' 53) 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  141 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ποιότητες και ενδείξεις τυριών 

Λήµµατα:  Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Ποιότητες και ενδείξεις τυριών 
 
Κείµενο Αρθρου 
Για τις ποιότητες των εγχώριων τυριών, καθώς και για τις υποχρεώσεις που έχουν οι 
παρασκευαστές τους, σχετικά µε τις ενδείξεις, ισχύουν όσα προβλέπονται από τον 
Κώδικα Τροφίµων.  

 
Αρθρο:  142 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεώσεις αναγραφής στα τιµολόγια πώλησης τυριών του είδους 
της συσκευασίας αυτών 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Υποχρεώσεις αναγραφής στα τιµολόγια 
πώλησης τυριών του είδους της συσκευασίας αυτών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Κάθε χονδρέµπορος που αγοράζει για µεταπώληση τυριά που αναφέρονται στο άρθρο 
148 της παρούσας, πρέπει να έχει τιµολόγιο στο οποίο θα έχει αναγραφεί από τον 
πωλητή, εκτός από τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, και το είδος της συσκευασίας (π.χ. 
βαρέλια). Οι ενδείξεις αυτές πρέπει ν' αναγράφονται και στα τιµολόγια που 
εκδίδονται από τους χονδρεµπόρους.  

 
Αρθρο:  143 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Προϋποθέσεις για την προσαύξηση των παραγωγικών τιµών των 
τυριών µε εµπορικό κέρδος 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Προϋποθέσεις για την προσαύξηση των 
παραγωγικών τιµών των τυριών µε εµπορικό κέρδος 



Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 13/9.7.1991 (ΦΕΚ Β' 495). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπτεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  144 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις τυροκόµων να δηλώσουν στοιχεία της επιχείρησής τους 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Υποχρεώσεις τυροκόµων να δηλώσουν 
στοιχεία της επιχείρησής τους 

 
Κείµενο Αρθρου 
Κάθε µορφής τυροκοµικές επιχειρήσεις µε µόνιµες ή πρόχειρες εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµένες µε σύγχρονα ή ατελή µηχανικά µέσα, υποχρεούνται στην αρχή κάθε 
τυροκοµικής περιόδου, να υποβάλλουν στη Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου της 
έδρας του τυροκοµείου, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται: 1) Το 
ονοµατεπώνυµο του παραγωγού τυροκόµου ή η επωνυµία της επιχείρησης. 2) Η 
τοποθεσία όπου βρίσκεται το τυροκοµείο (π.χ. Δήµος Αµαλιάδας, κοινότητα 
Βάρδας). 3) Η συγκρότηση του τυροκοµείου, δηλαδή, αν είναι µόνιµο, πρόχειρο ή 
εξοπλισµένο µε σύγχρονα ή ατελή µηχανήµατα.  

 
Αρθρο:  145 
Ηµ/νία:  07.07.1995 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Υποχρεώσεις τυροκοµικών επιχειρήσεων σχετικά µε υποβολή 
τιµοκαταλόγων, τήρηση βιβλίου αποθήκης, αναγραφή ενδείξεων στα 
τιµολόγια πώλησης τυριών 

Λήµµατα:  

Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Υποχρεώσεις τυροκοµικών επιχειρήσεων 
σχετικά µε υποβολή τιµοκαταλόγων, τήρηση βιβλίου αποθήκης, 
αναγραφή ενδείξεων στα τιµολόγια πώλησης τυριών 

Σχόλια:  

Η παρ. 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 25/23.8.1989 (ΦΕΚ 
Β'617). Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν µε το 
άρθρο 2 της ΑΔ 6 (ΦΕΚ Β΄ 600/7.7.1995). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.) 2) (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.) 3) 
Προκειµένου για λευκά τυριά άλµης, στα τιµολόγια πώλησης αναγράφεται επίσης η 
ποιότητα αυτών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Τροφίµων, όπως 
τροποποιήθηκε µε την Απόφαση του Α.Χ.Σ. µε αρ. 721/87. 4) Προκειµένου για 
πωλήσεις τυριού "φέτα", όπως το προϊόν αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα 



Τροφίµων, αναγράφονται υποχρεωτικά στη συσκευασία, στα τιµολόγια πώλησης, 
στους τιµοκαταλόγους και στις πινακίδες, από τους υπόχρεους σε κάθε στάδιο 
πώλησης, εκτός από τις ισχύουσες σήµερα ενδείξεις, και το είδος του γάλακτος 
(πρόβειο, γίδινο ή µείγµα πρόβειου και γίδινου γάλακτος) από το οποίο 
παρασκευάστηκε το προϊόν. 5) Οι λιανοπωλητές λευκών τυριών άλµης, υποχρεούνται 
να αναγράφουν στο περιτύλιγµα το είδος του τυριού (π.χ. φέτα ή τελεµές ή λευκό 
τυρί άλµης). (ΑΔ 14/89). 6) Κάθε µορφής τυροκοµική επιχείρηση µε µόνιµες ή 
πρόχειρες εγκαταστάσεις, εξοπλισµένες µε σύγχρονα µηχανικά µέσα ή ατελή, 
υποχρεώνονται να τηρούν βιβλίο αποθήκης, θεωρηµένο από την αρµόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου της έδρας του τυροκοµείου. 7) 
Το βιβλίο αποθήκης θα παραµένει στην επιχείρηση και θα επιδεικνύεται σε κάθε 
αρµόδιο, για τον αγορανοµικό έλεγχο, όργανο, θα καταχωρίζονται δε σ' αυτό, κατά 
στήλες, τα εξής στοιχεία, καθηµερινά: α) Αγορασθείσες ποσότητες γάλακτος, κατά 
είδος, β) τιµή αγοράς γάλακτος κατά κιλό, και γ) ονοµατεπώνυµο πωλητή και 
διεύθυνση. Τυροκοµικές επιχειρήσεις, που µε βάση τον Κ.Φ.Σ. υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλία και λοιπά στοιχεία (π.χ. τιµολόγια αγοράς γάλακτος, δελτία ποσοτικής 
παραλαβής γάλακτος, κατά παραγωγό, δελτία αποστολής κλπ.), από τα οποία 
προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν υφίστανται την υποχρέωση να τηρούν το 
βιβλίο αποθήκης, που ορίζει η παράγραφος 6. (ΑΔ 25/23 Αυγ. 1989, ΦΕΚ Β' 617).  

 
Αρθρο:  146 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επιβάρυνση τιµών τυριών µε ψυκτικά 

Λήµµατα:  Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Επιβάρυνση τιµών τυριών µε ψυκτικά 
Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 13/9.7.1991 (ΦΕΚ Β' 495). 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπτεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  147 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρέωση τοποθέτησης των προς παράδοση µαλακών τυριών στους 
προθαλάµους των ψυγείων 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Υποχρέωση τοποθέτησης των προς 
παράδοση µαλακών τυριών στους προθαλάµους των ψυγείων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Εµποροι πώλησης µαλακών τυριών ή τυροκοµικές επιχειρήσεις που έχουν 
εναποθηκεύσει µαλακά τυριά σε ψυγεία, υποχρεούνται, πριν παραδώσουν σε πελάτες 
τους λιανοπωλητές τα βαρέλια ή τα δοχεία ή τους ασκούς, να τα τοποθετήσουν 24 
τουλάχιστον ώρες πριν, στους προθάλαµους των ψυγείων.  



 
Αρθρο:  148 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις κατόχων ψυκτικών χώρων όπου συντηρούνται τυριά 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Υποχρεώσεις κατόχων ψυκτικών χώρων 
όπου συντηρούνται τυριά 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 6 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 1055).  

 
Αρθρο:  149 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων γαλακτοκοµικών 
προϊόντων σχετικά µε γάλα σκόνη 

Λήµµατα:  
Γαλακτοκοµικά προϊόντα ,Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων 
γαλακτοκοµικών προϊόντων σχετικά µε γάλα σκόνη 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Εισαγωγείς γάλακτος, σε σκόνη πλήρη, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο ποσοτικής 
διακίνησης γάλακτος σε σκόνη, αριθµηµένο και θεωρηµένο από τις κατά τόπους 
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου, το οποίο θα παραµένει στο κατάστηµα του 
εισαγωγέα και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο για αγορανοµικό έλεγχο όργανο. 
Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρίζονται, µε µελάνη, χωρίς διαγραφές και συµπληρώσεις, 
τα παρακάτω στοιχεία κατά στήλες: α) Το είδος του γάλακτος σε σκόνη (πλήρη). β) 
Ηµεροµηνία εκτελωνισµού και αριθµός διασάφησης εισαγωγής. γ) Ποσότητα που 
εκτελωνίστηκε. δ) Συνολικές πωλήσεις κατά τον αµέσως προηγούµενο µήνα. ε) Το 
υπόλοιπο κατά την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου µήνα. 2) Επιχειρήσεις 
παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων, που κατά οποιονδήποτε τρόπο 
χρησιµοποιούν γάλα σε σκόνη, σύµφωνα µε το άρθρο 139 της παρούσας, 
υποχρεούνται σε τήρηση ανάλογου βιβλίου, είτε πραγµατοποιούν απευθείας 
εισαγωγές γάλακτος σε σκόνη είτε την προµηθεύονται από άλλους εισαγωγείς. Οι 
επιχειρήσεις αυτές καταχωρίζουν κατά στήλες τα παρακάτω στοιχεία: α) Είδος 
γάλακτος σε σκόνη (πλήρη). β) Ηµεροµηνία εκτελωνισµού και αριθµός διασάφησης 
εισαγωγής ή αριθµός και ηµεροµηνία τιµολογίου αγοράς. γ) Επωνυµία και έδρα του 
πωλητή. δ) Ποσότητα που εκτελωνίστηκε ή αγοράστηκε. ε) Συνολική ποσότητα 
γάλακτος σε σκόνη που χρησιµοποιήθηκε για παραγωγή προϊόντων κατά τον αµέσως 
προηγούµενο µήνα. στ) Είδος και συνολική ποσότητα των προϊόντων που 
παρασκευάστηκαν από τη χρησιµοποίηση της ποσότητας της στήλης (ε) κατά τον 
αµέσως προηγούµενο µήνα. ζ) Υπόλοιπο του γάλακτος σε σκόνη κατά την τελευταία 
ηµέρα του προηγούµενου µήνα. 3) Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 7 της ΑΔ 



3/2001 (ΦΕΚ Β 1055). 4) Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 7 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ 
Β 1055).  

 
Αρθρο:  150 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γνωστοποίηση αποθεµάτων ελαιολάδου 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Γνωστοποίηση αποθεµάτων 
ελαιολάδου 

Σχόλια:  
Το άρθρο 150 τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της ΑΔ 6/1996 (ΦΕΚ 
Β 740/27.8.1996). 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 8 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 1055).  

 
Αρθρο:  151 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Κατάταξη βρώσιµων ελαιολάδων και ενδείξεις στα τιµολόγια 
πώλησης αυτών 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Κατάταξη βρώσιµων ελαιολάδων και 
ενδείξεις στα τιµολόγια πώλησης αυτών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα βρώσιµα ελαιόλαδα κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Παρθένα 
ελαιόλαδα. (1) Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό µε οξύτητα µέχρι 1%. (2) Παρθένο 
ελαιόλαδο (στο στάδιο της παραγωγής και του χονδρικού εµπορίου µπορεί να 
χρησιµοποιείται και ο χαρακτηρισµός "εκλεκτό") µε οξύτητα µέχρι 2%. (3) Παρθένο 
ελαιόλαδο κοινό, µε οξύτητα µέχρι 3,3%. β) Ελαιόλαδο, ήτοι έλαιο προερχόµενο από 
ανάµειξη παρθένου και εξευγενισµένου ελαιολάδου, µε οξύτητα µέχρι 1,5%. γ) 
Εξευγενισµένο ελαιόλαδο, προερχόµενο από εξευγενισµό παρθένου ελαιολάδου, µε 
οξύτητα µέχρι 0,5%. 2) Στο στάδιο του λιανικού εµπορίου, µπορούν να διατίθενται 
µόνον τα ελαιόλαδα των περιπτώσεων 1α) (1) 1α), (2) και 1β). 3) Βιοµήχανοι, 
βιοτέχνες και έµποροι που πωλούν βρώσιµα ελαιόλαδα σε οποιαδήποτε συσκευασία, 
υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιµολόγια, πέραν όσων προβλέπουν ο 
Αγορανοµικός Κώδικας και ο Κ.Φ.Σ., την ονοµασία και ποιοτική κατηγορία του 
ελαιολάδου όπως αυτή καθορίζεται παραπάνω, λαµβανοµένου υπόψη και του 
προορισµού του ελαιολάδου στην περίπτωση 1α) (2). Το κοινό παρθένο ελαιόλαδο 
(COURANTE) µπορεί κατ' εξαίρεση να κυκλοφορεί στο στάδιο του λιανικού 
εµπορίου µέχρι 1-4-89.  



 
Αρθρο:  152 
Ηµ/νία:  23.11.1998 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόποι διάθεσης ελαιολάδων, σπορελαίων και πυρηνελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Τρόποι διάθεσης ελαιολάδων, 
σπορελαίων και πυρηνελαίων 

Σχόλια:  

Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 10/3.5.1991 (ΦΕΚ Β' 
281). Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
της Α/Δ 14 (ΦΕΚ Β΄ 1199/20.11.1998), που ισχύει από 23.11.1998. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία ή η διάθεση στην κατανάλωση, απ' 
οποιονδήποτε και µε οποιονδήποτε τρόπο, ελαιολάδων οποιασδήποτε ποιότητας, 
αναµειγµένων σε οποιαδήποτε αναλογία µε άλλα έλαια, ως και η κατοχή τέτοιων 
αναµειγµένων ελαιολάδων από τους εµπόρους. Εξαιρείται η περίπτωση του ελαίου 
από ελαιοπυρήνες, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 72 παρ. 7 του Κώδικα Τροφίµων. 
"2.α) Τα βρώσιµα ελαιόλαδα που προορίζονται για τον καταναλωτή σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 151 πρέπει να διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά 
προσυσκευασµένα όπως ορίζεται στο άρθρο 170 (όπως τροποποιήθηκε µε την 6/96 
Α.Δ.) και φέροντα τις ενδείξεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών. β) Η χύµα πώληση βρώσιµου ελαιολάδου στον τελικό καταναλωτή 
επιτρέπεται αποκλειστικά για την κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου και µόνον από 
τους παραγωγούς, µε την έκδοση των παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται 
από τον Κ. Β.Σ. γ) Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδου, Σπορέλαιων, Πυρηνελαίων 
και µαγειρικών λιπών, πλανοδίως από οποιονδήποτε, έστω και αν διατηρεί 
κατάστηµα που λειτουργεί νόµιµα." 3) Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδων και 
σπορελαίων από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεµπόρους σε εµπόρους που δεν 
διατηρούν κατάστηµα που να λειτουργεί νόµιµα. Οι ανωτέρω πρέπει να λαµβάνουν 
πρόνοια προς εξακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας και να αναγράφουν τα 
στοιχεία της στο τιµολόγιο πώλησης. (ΑΔ 10/3 Μαϊου 1991, ΦΕΚ Β' 281). 4) Στην 
απαγόρευση που επιβάλλεται από τις προηγούµενες παραγράφους δεν 
περιλαµβάνονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που απασχολούνται κατ' επάγγελµα 
µε τον εφοδιασµό πλοίων και λοιπών µεταφορικών µέσων µε είδη διατροφής και τα 
οποία πρόσωπα διατηρούν µόνιµη επαγγελµατική στέγη. 5) Στις επιχειρήσεις 
συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων απαγορεύεται η κατοχή 
υλικών συσκευασίας µε ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε 
ελαίου. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  153 
Ηµ/νία:  23.11.1998 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Δειγµατισµός κατά την αγοραπωλησία ελαιολάδου χύµα 



Αρθρου:  

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Δειγµατισµός κατά την αγοραπωλησία 
ελαιολάδου χύµα 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε το άρθρο 2 της Α/Δ 14 (ΦΕΚ Β΄ 
1199/20.11.1998) που ισχύει από 23.11.1998. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  154 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Διάθεση ελαιοπυρήνων 

Λήµµατα:  Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Διάθεση ελαιοπυρήνων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των ανεκχείλιστων (ακατέργαστων) 
ελαιοπυρήνων για καύσιµη ύλη. 2) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η 
διάθεση των ελαιοπυρήνων από τα πυρηνελαιουργεία επιτρέπεται η χρησιµοποίηση 
αυτών κατά διαφορετικό τρόπο (καύση κλπ.) έπειτα από άδεια που θα χορηγείται από 
τον αρµόδιο Νοµάρχη και µε την οποία θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες διάθεσής 
τους για κάθε περίπτωση. 3) Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου οι 
ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρµόδια Δ/νση 
Γεωργίας, η οποία και θα εισηγείται στον Νοµάρχη για τη χορήγηση ή όχι της εν 
λόγω άδειας. 4) Η αξία των ελαιοπυρήνων που αγοράζουν τα πυρηνελαιουργεία, 
καταβάλλεται στους πωλητές µόνο σε χρήµα, απαγορεύεται δε η καταβολή να γίνει 
σε είδος (πυρηνέλαιο).  

 
Αρθρο:  155 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υποχρεώσεις ελαιοπιεστηρίων 

Λήµµατα:  Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Υποχρεώσεις ελαιοπιεστηρίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται, εφόσον οι ελαιοπαραγωγοί το επιθυµούν, να τους 
παραδίδουν όλη την ποσότητα του ελαιοπυρήνα, που προέρχεται από την έκθλιψη 
του ελαιοκάρπου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται να 
παραλαµβάνουν τον ελαιοπυρήνα και να εισπράττουν, αντίστοιχα τα µειωµένα 
εκθλιπτικά δικαιώµατα που καθορίζονται από τους Νοµάρχες. Οι ελαιοπαραγωγοί 
µπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον ελαιοπυρήνα. 2) Τα έξοδα µεταφοράς του 
ελαιοκάρπου από τις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών στα ελαιοτριβεία, καθώς και τα 
αντίστοιχα έξοδα για τη µεταφορά των προϊόντων που παρήχθησαν (ελαιόλαδο - 
ελαιοπυρήνας) από τα ελαιοτριβεία στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών, βαρύνουν 



µόνο τους ελαιοτριβείς. 3) Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται να έχουν σε εµφανές µέρος 
του ελαιοτριβείου αναρτηµένο τιµοκατάλογο στον οποίο θα αναγράφουν ευδιάκριτα 
τα κάθε φορά ισχύοντα κατά περίπτωση ποσοστά εκθλιπτικών δικαιωµάτων επί του 
παραγοµένου ελαιολάδου, καθώς και ότι τα µεταφορικά έξοδα που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο βαρύνουν τους ελαιοτριβείς.  

 
Αρθρο:  156 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χύµα διάθεση σπορελαίων και πυρηνελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Χύµα διάθεση σπορελαίων και 
πυρηνελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ολα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιµα σπορέλαια και έλαια εξευγενισµένα από 
ελαιοπυρήνες (αποµαργαρινωµένα ή µη) επιτρέπεται να διατίθενται από τις 
βιοµηχανίες παραγωγής τους σε συσκευασία σιδηρών βαρελιών ή µε βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα, µόνο στις παρακάτω επιχειρήσεις: α) Στις επιχειρήσεις υδρογόνωσης 
ελαίων και παρασκευής µαγειρικών λιπών και µαργαρινών για χρησιµοποίησή τους 
στην παρασκευή των εν λόγω προϊόντων. β) Στις επιχειρήσεις παρασκευής ειδών 
ζαχαροπλαστικής, σνακς και πιτών, εφόσον η ηµερήσια κατανάλωσή τους σε 
σπορέλαια και έλαια εξευγενισµένα από ελαιοπυρήνες υπερβαίνει τα 50 χιλ/µα. γ) 
Στις επιχειρήσεις παρασκευής πάσης φύσεως κονσερβών και σαλατών (ρωσική, 
ταραµοσαλάτα, µουστάρδα) για χρησιµοποίησή τους στην παρασκευή των εν λόγω 
προϊόντων. δ) Στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και ελαιοεµπορικές επιχειρήσεις 
συσκευασίας ελαίων για την περαιτέρω από αυτούς κυκλοφορία τους σε 
προσυσκευασίες µεγεθών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας. Ειδικά 
οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να διαθέτουν τα ανωτέρω έλαια και σε συσκευασία 
σιδηρών βαρελιών, µόνον όµως στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από το παρόν 
άρθρο. ε) Στις Ενοπλες Δυνάµεις, Νοσηλευτικά και Κοινωφελή Ιδρύµατα για κάλυψη 
των αναγκών τους. στ) Στις βιοµηχιινίες και βιοτεχνίες παραγωγής σαπώνων και 
φαρµακευτικών ειδών για χρησιµοποίησή τους στην παρασκευή φαρµακευτικών 
ειδών και σαπώνων πολυτελείας. ζ) Στις επιχειρήσεις εξαγωγής σταφίδας 
σουλτανίνας για την επίχριση του προιόντος. η) Στις βιοµηχανίες παραγωγής χάλυβα 
για τη χρησιµοποίησή τους ως λιπαντικών στο κύκλωµα συνεχούς χύτευσης. 2) Οι 
παραπάνω αγοράστριες επιχειρήσεις πρέπει να εφοδιάζονται µε σχετική έγγραφη 
άδεια που θα χορηγείται από την αρµόδια Νοµαρχιακή υπηρεσία Εµπορίου και θα 
αντικαθίσταται ανά τριετία. 3) Σε κάθε πώληση, οι βιοµηχανίες παραγωγής, θα πρέπει 
να αναγράφουν στο δελτίο αποστολής και στο τιµολόγιο, τον αριθµό αδείας της 
αγοράστριας επιχείρησης και την ηµεροµηνία εκδοσής της.  

 
Αρθρο:  157 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Διάθεση σπορελαίων - πυρηνελαίων σε βαρέλια 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Διάθεση σπορελαίων, πυρηνελαίων 
σε βαρέλια 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα σιδηρά βαρέλια µέσα στα οποία είναι συσκευασµένα τα πυρηνέλαια και 
σπορέλαια που διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 156, 
πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε διακριτική σφραγίδα του συσκευαστή κατά τρόπον 
ώστε η εξαγωγή του περιεχοµένου τους να µην είναι δυνατή παρά µόνο µε διάρρηξή 
τους ή µε καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας τους. 2) Και στις δύο βάσεις των 
σιδηρών βαρελιών πρέπει να αναγράφεται µε ισοµεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και 
ανεξίτηλα γράµµατα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του µέτρου, η 
ονοµασία του περιεχοµένου ελαίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και µε όµοια γράµµατα ύψους τουλάχιστον δυόµισι (2 1/2) εκατοστών του 
µέτρου η επωνυµία και η ακριβής διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής τους.  

 
Αρθρο:  158 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ποσοστά διάθεσης αυτούσιων σπορελαίων από βιοµηχανίες 
παραγωγής 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Ποσοστά διάθεσης αυτούσιων 
σπορελαίων από βιοµηχανίες παραγωγής 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Περιορίζουµε την διατιθέµενη στην κατανάλωση, από τις βιοµηχανίες παραγωγής 
και κατεργασίας σπορελαίων, ποσότητα εξευγενισµένου (ραφινέ) ρευστού 
βαµβακελαίου, ηλιελαίου και σογιέλαιου γι' αυτούσια χρήση, µόνο στο 30% του 
συνόλου της παραγωγής τους, από εγχώριους και ξενικούς σπόρους. 2) Τα σπορέλαια 
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, θα διατίθενται υποχρεωτικά σε 
αναλογία 10% σε βιοµηχανίες και εµπορικές επιχειρήσεις συσκευασίας ελαίων, ενώ 
το 20% µπορεί να συσκευάζεται και να διατίθεται στην αγορά από τις ίδιες τις 
βιοµηχανίες παραγωγής εφόσον διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας. Τα 
παραπάνω ποσοστά αναφέρονται στη συνολική ποσότητα εκάστου σπορελαίου 
χωριστά. 3) Η παραπάνω ποσότητα σπορελαίων που προορίζεται για αυτούσια χρήση 
θα διατίθεται στην κατανάλωση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας. 4) Στα τιµολόγια που εκδίδονται από τις παραπάνω βιοµηχανίες θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από τις ενδείξεις που επιβάλλονται από τον Κ.Φ.Σ., 
και η ένδειξη µε την οποία θα δηλώνεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται το 
πωλούµενο σπορέλαιο (για αυτούσια ή περαιτέρω βιοµηχανική χρήση).  

 
Αρθρο:  159 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ποσοστά διάθεσης σπορελαίων προς µεταποίηση 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Ποσοστά διάθεσης σπορελαίων προς 
µεταποίηση 

 
Κείµενο Αρθρου 
Η χρήση της υπόλοιπης ποσότητας του 70% καθενός από τα σπορέλαια του 
προηγούµενου άρθρου 158, επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο από τις βιοµηχανίες 
και βιοτεχνίες, ως πρώτη ύλη, για την παρασκευή διαφόρων ειδών τροφίµων, δηλαδή 
µαγειρικών λιπών και µαργαρινών, κονσερβών ιχθυηρών και ετοίµων φαγητών, 
µουστάρδας, µαγιονέζας, µπισκότων και λοιπών ειδών ζαχαροπλαστικής, ως και 
παρασκευής βιοµηχανικών προϊόντων, δηλαδή σαπουνιών, συνθετικών ρητινών, 
λιπαρών οξέων και χρωµάτων.  

 
Αρθρο:  160 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αποσυσκευασία βρωσίµων πυρηνελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Αποσυσκευασία βρωσίµων 
πυρηνελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η από οποιονδήποτε αποσυσκευασία και εν συνεχεία πώληση χύµα 
βρωσίµων πυρηνελαίων.  

 
Αρθρο:  161 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χρήση πυρηνελαίων για µαγειρικά λίπη και κονσέρβες 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Χρήση πυρηνελαίων για µαγειρικά 
λίπη και κονσέρβες 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ελαίου εξευγενισµένου από ελαιοπυρήνες µη 
αποµαργαρινωµένου για την παρασκευή µαγειρικών λιπών και µαργαρινών χωριστά 
ή σε ανάµειξη µε σπορέλαια. 2) Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ελαίου εξευγενισµένου 
από ελαιοπυρήνες αποµαργαρινωµένου ή µη, χωριστά ή σε ανάµειξη µε σπορέλαια, 
για την παρασκευή κονσερβών πάσης φύσεως. 3) Η κατά τα ανωτέρω χρησιµοποίηση 
πυρηνελαίων µπορεί να δηλώνεται απλώς µε την αναγραφή στη συσκευασία των 
προϊόντων της ένδειξης "ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ".  



 
Αρθρο:  162 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τήρηση βιβλίου αγορών - πωλήσεων - αναλώσεων πυρηνελαίων και 
σπορελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Τήρηση βιβλίου αγορών, πωλήσεων, 
αναλώσεων πυρηνελαίων και σπορελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι κάθε είδους αγοραστές που ενεργούν χονδρική πώληση πυρηνελαίων, 
ελαιολάδου ραφινέ αποµαριραρινωµένου ή όχι, φοινικοπυρηνελαίων και σπορελαίων, 
είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλίο αγορών και πωλήσεων για τα είδη αυτά. Στο 
βιβλίο αυτό και σε ξεχωριστές µερίδες θα καταχωρίζονται οι αγορές και πωλήσεις 
ελαιολάδου ραφινέ, αποµαργαρινωµένου ή όχι, φοινικοπυρηνελαίων και σπορελαίων 
κατά είδος, δηλαδή βαµβακελαίου, σογελαίου, φοινικελαίου, αραχιδελαίου, 
ηλιελαίου κλπ. ξεχωριστά κατά στάδια επεξεργασίας, δηλ. ακατέργαστα, ουδέτερα 
ραφινέ και υδρογονωµένα. 2) Οι βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παρασκευής µαγειρικών 
λιπών θα τηρούν βιβλίο αγορών και διαθέσεων ελαιολάδου ραφινέ, 
φοινικοπυρηνελαίου και σπορελαίων, κατά τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην 
προηγούµενη παράγραφο και θα καταχωρίζουν τις πωλήσεις σε τρίτους και τις 
αναλώσεις για την παραγωγή των προϊόντων τους. 3) Στην τήρηση του βιβλίου που 
προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους, υποχρεούνται και οι βιοµηχανίες 
και βιοτεχνίες που παράγουν κονσέρβες ιχθυηρών και ετοίµων φαγητών, σαλάτες, 
µουστάρδες, µαγιονέζες και λοιπά είδη τροφίµων, αφού για την παραγωγή των 
προϊόντων τους, χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη, σπορέλαια και ελαιόλαδα ραφινέ, 
αποµαργαρινωµένα ή όχι, στο οποίο θα καταχωρίζουν τις ποσότητες των παραπάνω 
ελαίων που αγόρασαν και κατανάλωσαν κατά είδος.  

 
Αρθρο:  163 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Θεώρηση και εγγραφές του βιβλίου αγορών - πωλήσεων - αναλώσεων 
πυρηνελαίων και σπορελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Θεώρηση και εγγραφές του βιβλίου 
αγορών, πωλήσεων, αναλώσεων πυρηνελαίων και σπορελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα, από το προηγούµενο άρθρο, προβλεπόµενα βιβλία πριν από οποιαδήποτε 
χρησιµοποίησή τους πρέπει να θεωρούνται από τις αρµόδιες κατά τόπους 
Αγορανοµικές - Αστυνοµικές Υπηρεσίες. 2) Η ενηµέρωσή τους θα ενεργείται κατά 
χρονολογική σειρά, για τις αγορές και πωλήσεις, καθώς και τις αναλύσεις των 
βιοµηχανιών και βιοτεχνιών που παράγουν µαγειρικά λίπη και λοιπά είδη τροφίµων. 
Οι σχετικές καταχωρίσεις θα ενεργούνται το αργότερο σε ένα πενθήµερο από την 



πραγµατοποίηση κάθε αγοράς, πώλησης ή ανάλωσης. 3) Στις σχετικές µερίδες 
αγορών και πωλήσεων των βιβλίων, θα αναγράφονται πλήρως και αναλυτικά τα 
στοιχεία τιµολογίων, αγοραστών, πωλητών ελαίων κλπ. 4) Κατά το πρώτο άνοιγµα 
των παραπάνω βιβλίων θα καταχωρίζεται σε κάθε µερίδα αγορών το τυχόν υπόλοιπο 
της αποθήκης από κάθε έλαιο και η αξία του. 5) Στο τέλος κάθε µήνα θα ενεργείται 
κλείσιµο των βιβλίων έτσι ώστε να εµφανίζεται το υπόλοιπο κάθε ποιότητας 
πυρηνελαίων, φοινικοπυρηνελαίων, ελαιολάδου ραφινέ και σπορελαίων ξεχωριστά σε 
ουδέτερα, ραφινέ υδρογονωµένα, καθώς και η κατά µέσον όρον περιεκτικότητα σε 
ελαιϊκόν οξύ στα ακατέργαστα.  

 
Αρθρο:  164 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ελλειψη χαρακτηριστικών αντιδράσεων σπορελαίων - απαγόρευση 
κατοχής και εµπορίας τους 

Λήµµατα:  
Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Ελλειψη χαρακτηριστικών αντιδράσεων 
σπορελαίων ,Απαγόρευση κατοχής και εµπορίας τους 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η κατοχή και εµπορία σπορελαίων, σε οποιοδήποτε στάδιο 
επεξεργασίας κι αν βρίσκονται, τα οποία δεν παρέχουν σαφώς τις γενικές ή ειδικές 
χαρακτηριστικές αντιδράσεις ταυτότητας που εφαρµόζονται από το Γ.Χ.Κ.  

 
Αρθρο:  165 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Διάθεση σπορελαίων - πυρηνελαίων, σε εργατοϋπαλλήλους από τις 
βιοµηχανίες παραγωγής τους 

Λήµµατα:  

Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Διάθεση σπορελαίων ,Διάθεση 
πυρηνελαίων, σε εργατοϋπαλλήλους από τις βιοµηχανίες παραγωγής 
τους 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι βιοµηχανίες παραγωγής ρευστών βρωσίµων σπορελαίων και πυρηνελαίων 
(αποµαργαρινωµένων ή όχι) µπορούν να διαθέτουν µέχρι 6 χιλ/µα το µήνα σε κάθε 
εργατοϋπάλληλο της βιοµηχανίας τους, από ένα µόνο είδος ρευστού σπορελαίου ή 
πυρηνελαίου, αποµαργαρινωµένου ή όχι, και σε συσκευασία του ίδιου του 
εργαζοµένου για αποκλειστική του κατανάλωση, απαγορεύεται δε η εµπορία και 
διάθεση του προϊόντος για άλλο σκοπό.  

 
Αρθρο:  166 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Μετουσίωση σπορελαίων 

Λήµµατα:  Ελαια, Μαγειρικά λίπη, Ελιές ,Μετουσίωση σπορελαίων 
Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 5/13 Απρ. - 10 Μαίου 1993, ΦΕΚ Β' 331 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  167 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Δέσµευση νοθευµένων ελαιολάδων και µαγειρικών λιπών 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Δέσµευση νοθευµένων ελαιολάδων 
και µαγειρικών λιπών 

Σχόλια:  
Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την 5/14.2.1991 (ΦΕΚ Β 
65) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Νοθευµένα ελαιόλαδα ή µαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόµενα προς εµπορία, 
δεσµεύονται στα χέρια των κατόχων τους. Οµοίως δεσµεύονται και τα πάσης φύσεως 
τεχνητώς χρωµατισµένα έλαια. 2) Οι κάτοχοι των ειδών, που σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα δεσµεύονται, υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην αντίστοιχη 
υπηρεσία Εµπορίου της Νοµαρχίας, τις ποσότητες των ειδών που είναι υπό δέσµευση 
στην κατοχή τους. 3) Τα δεσµευµένα, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προϊόντα 
διατίθενται από τους κατόχους τους αποκλειστικά κατά τρόπο οριζόµενο, σε κάθε 
περίπτωση, χωριστά, µε πράξη της αρµόδιας υπηρεσίας Εµπορίου της Νοµαρχίας, 
προς άµεση ή ταχεία ανάλωσή τους, ιδιαίτερα σε ευαγή ιδρύµατα, κρατικές 
υπηρεσίες, παρεµφερείς οργανισµούς ή και ενδεδειγµένες βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις. (ΑΔ 5/14 Φεβρ. 1991, ΦΕΚ Β' 65).  

 
Αρθρο:  168 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσυσκευασίες βρωσίµων σπορελαίων και πυρηνελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Προσυσκευασίες βρωσίµων 
σπορελαίων και πυρηνελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 



1) Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιµα σπορέλαια και πυρηνέλαια θα προσφέρονται 
στους λιανοπωλητές και στην κατανάλωση µόνο σε καινούρια κλειστή και επώνυµη 
συσκευασία (γυάλινες ή πλαστικές φιάλες, λευκοσιδηρά δοχεία κλπ.) καθαρού 
περιεχοµένου µέχρι 10 λίτρων. 2) Η συσκευασία που προβλέπεται από την 
προηγούµενη παράγραφο πρέπει να κλιµακώνεται αποκλειστικά σε µεγέθη µε καθαρό 
περιεχόµενο όπως παρακάτω: 0,250-0,500-0,750-1 -2-3-5 και 10 λίτρα. 3) Τα δοχεία 
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο πρέπει να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και να είναι ερµητικά κλεισµένα µε τρόπο που η εξαγωγή του 
περιεχοµένου τους να µην είναι δυνατή παρά µόνο µε διάρρηξη του πώµατος.  

 
Αρθρο:  169 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδειξη ποιοτικής κατηγορίας ελαιολάδου 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Ενδειξη ποιοτικής κατηγορίας 
ελαιολάδου 

 
Κείµενο Αρθρου 
Στην επισήµανση των προσυσκευασιών ελαιολάδου, πέραν των άλλων ενδείξεων που 
επιβάλλονται από τον Κώδικα Τροφίµων, πρέπει να αναφέρεται και η ποιοτική 
κατηγορία του όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 151 της παρούσας.  

 
Αρθρο:  170 
Ηµ/νία:  01.11.1996 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσυσκευασίες ελαιολάδων 
Λήµµατα:  Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Προσυσκευασίες ελαιολάδων 

Σχόλια:  
Το άρθρο 170 τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 της ΑΔ 6/1996 (ΦΕΚ 
Β 740 ). 

 
Κείµενο Αρθρου 
Προσυσκευασίες ελαιολάδων Η ονοµαστική ποσότητα περιεχοµένου των 
προσυσκευασιών ελαιολάδων πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονοµαστικών 
ποσοτήτων (σε λίτρα) : 0,10 0,25 0,50 0,75 1 2 3 5 10  

 
Αρθρο:  171 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις σε δοχεία σπορελαίων ή πυρηνελαίων 



Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Ενδείξεις σε δοχεία σπορελαίων ή 
πυρηνελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στην κύρια όψη των δοχείων που περιέχουν βρώσιµα σπορέλαια ή πυρηνέλαια, 
κατά σειρά και παράλληλα προς τη βάση θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπάτω 
ενδείξεις: α) Η ονοµασία του περιεχοµένου ελαίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων, µε ύψος γραµµάτων τουλάχιστον ενός εκατοστού 
του µέτρου. β) Ο όγκος του περιεχοµένου σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις του και γ) Το 
ονοµατεπώνυµο ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του εργοστασίου ή 
εργαστηρίου του συσκευαστή. Το ύψος των γραµµάτων στις περιπτώσεις των 
παραγράφων (β) και (γ) θα είναι τουλάχιστον µισό εκατοστό του µέτρου. 2) Οι 
παραπάνω ενδείξεις θα αναγράφονται κατά σειρά και παράλληλα προς τη βάση των 
δοχείων, µε ευδιάκριτα και ευανάγνωστα ανεξήτιλα και ισοµεγέθη κεφαλαία 
γράµµατα, προκειµένου δε για πλαστικές φιάλες αποκλειστικά µε έντυπα ή ανάγλυφα 
γράµµατα ή σε ετικέτες στερεά κολληµένες στις φιάλες.  

 
Αρθρο:  172 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Συνύπαρξη σπορελαίων στους χώρους συσκευασίας ελαιολάδου 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Συνύπαρξη σπορελαίων στους χώρους 
συσκευασίας ελαιολάδου 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε σπορελαίων ή πυρηνελαίων στους χώρους 
συσκευασίας ελαιολάδων. Σε περίπτωση που ο συσκευαστής ασχολείται µε τη 
συσκευασία ελαιολάδων, αυτή πρέπει να διενεργείται µόνιµα σε ιδιαίτερο χώρο του 
εργοστασίου ή εργαστηρίου , που να µην έχει άµεση επαφή µε το χώρο συσκευασίας 
των σπορελαίων και πυρηνελαίων.  

 
Αρθρο:  173 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Κατοχή και διάθεση σπορελαίων και πυρηνελαίων 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Κατοχή και διάθεση σπορελαίων και 
πυρηνελαίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η κατοχή ρευστών σπορελαίων και πυρηνελαίων σε συσκευασία 



βαρελίων από οποιονδήποτε, ο οποίος δεν δικαιούται να προµηθεύεται σε τέτοια 
συσκευασία. 2) Απαγορεύεται στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και ελαιοεµπορικές 
συσκευαστικές επιχειρήσεις που προµηθεύονται βρώσιµα σπορέλαια σε βαρέλια, να 
τα µεταπωλούν σε άλλες βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή ελαιοεµπορικές συσκευαστικές 
επιχειρήσεις, έστω κι αν αυτές ασχολούνται µε τη συσκευασία ελαίων ή παραγωγή 
µαγειρικών λιπών, κονσερβών κλπ. 3) Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των 
βρωσίµων σπορελαίων και πυρινελαίων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία 
και η πώλησή τους χύµα από οποιονδήποτε βιοµήχανο, βιοτέχνη, χονδρέµπορο ή 
λιανοπωλητή. 4) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση, 
από τους χονδρεµπόρους ή λιανοπωλητές, των πλαστικών φιαλών που περιέχουν 
ελαιόλαδο, και η προσφορά του περιεχοµένου στην κατανάλωση χύµα. 5) Στις 
περιπτώσεις κατά παράβαση κατοχής σπορελαίων ή πυρηνελαίων εφαρµόζονται οι 
περί δεσµεύσεως διατάξεις του άρθρου 167 της παρούσας.  

 
Αρθρο:  174 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Επαναχρησιµοποίηση πλαστικών φιαλών 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Επαναχρησιµοποίηση πλαστικών 
φιαλών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η επαναχρησιµοποίηση των πλαστικών φιαλών για συσκευασία 
ελαιολάδων και σπορελαίων και η κατοχή, από συσκευαστές ή λιανοπωλητές, φιαλών 
που έχουν χρησιµοποιηθεί.  

 
Αρθρο:  175 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Φύρα ελαιολάδου λόγω µούργας, διήθησης και µετάγγισης 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 1/9/27.1.1992 (ΦΕΚ Β'37). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  176 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Καθορισµός ποσοστών κέρδους εµπορίας τυποποιηµένων σπορελαίων 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί από την ΑΔ 1/9/27.1.1993 (ΦΕΚ 



Β'37). 
 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  177 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Αναγνωριζόµενες φύρες στους παρασκευαστές µαύρων ελιών - 
υποχρέωση αναγραφής στοιχείων 

Λήµµατα:  
Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Αναγνωριζόµενες φύρες στους 
παρασκευαστές µαύρων ελιών ,Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στους παρασκευαστές βρωσίµων µαύρων ελιών σε άλµη από ακατέργαστες 
(νωπές) ελιές, αναγνωρίζεται ως φύρα παραγωγής, η φύρα ζύµωσης και η φύρα 
διαλογής (πάγκου), ποσοστό 5%, από τον ακατέργαστο καρπό, εφ' όσον η πώληση 
των παρασκευαζοµένων ελιών γίνεται µέσα στο πρώτο εξάµηνο της ελαιοκοµικής 
περιόδου και ποσοστό 8% συνολικά εφόσον η πώλησή τους γίνεται µέσα στο δεύτερο 
εξάµηνο της ελαιοκοµικής περιόδου. 2) Στην περίπτωση παρασκευής βρωσίµων 
µαύρων ελιών σε άλµη από ηµικατεργασµένες ελιές, που προέρχονται από τον κάδο 
ζύµωσης των παραγωγών - καλλιεργητών, τα παραπάνω ποσοστά φύρας που 
αναγνωρίζονται υπολογίζονται στο µισό. 3) Για τον υπολογισµό των παραπάνω 
χρονικών περιόδων θα λαµβάνεται ως ηµεροµηνία έναρξης της ελαιοκοµικής 
περιόδου η 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου. 4) Στα τιµολόγια αγοράς ελιών και στις 
διπλότυπες αποδείξεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 6 του άρθρου 13 της παρούσας, 
πρέπει να αναγράφονται, πέρα από τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 35 
του Αγορανοµικού Κώδικα, και οι παρακάτω ενδείξεις: α) Η κατηγορία των ελιών, 
δηλαδή πράσινες, µαύρες, ξανθές κλπ. β) Η ποικιλία τους π.χ. � µφισσας, Καλαµών, 
Χαλκιδικής κλπ. γ) Η ποιοτική τους κατάσταση, δηλαδή γυαλερές, ζαρωµένες κλπ. δ) 
Ο αριθµός των καρπών για κάθε χιλ/µο και η αντίστοιχη τιµή τους, δηλαδή κοµµάτια 
µέχρι 110 ή 111 - 120, 121 - 130, 131 - 140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 
181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300 προς δρχ..... κατά χιλ/µο. ε) 
Το ποσοστό των µειονεκτηµάτων του καρπού στις περιπτώσεις που τα παραπάνω 
µειονεκτήµατα είναι περισσότερα από το 10% των γερών καρπών. στ) Η κατάσταση 
των ελιών από την πλευρά της επεξεργασίας, δηλαδή νωπές, κατεργασµένες, 
ηµικατεργασµένες κλπ.  

 
Αρθρο:  178 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αναγνωριζόµενη φύρα στους χονδρεµπόρους µαύρων ελιών 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 



 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  179 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Αναγνωριζόµενες φύρες στους παρασκευαστές-χονδρεµπόρους 
µαύρων ελιών 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  180 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Αναγραφή έτους σοδειάς 

Λήµµατα:  Ελαια ,Μαγειρικά λίπη ,Ελιές ,Αναγραφή έτους σοδειάς 
 
Κείµενο Αρθρου 
Στα τιµολόγια αγοραπωλησίας που εκδίδονται για τις κονσερβοποιηµένες ελιές, 
πρέπει να αναγράφεται και το έτος σοδειάς τους.  

 
Αρθρο:  181 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εργοστασιακή τιµή πώλησης ζάχαρης 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006).-Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 6/28.2.1991 
(ΦΕΚ Β' 113). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  182 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εξοδα συσκευασίας ζάχαρης κρυσταλλικής και ζάχαρης τριµµένης 



Λήµµατα:  
Ζάχαρι, Καφές ,Μέλι ,Είδη σοκολατοποιίας ,Εξοδα συσκευασίας 
ζάχαρης κρυσταλλικής και ζάχαρης τριµµένης 

Σχόλια:  Καταργήθηκε µε την ΑΔ 6/28.2.1991 (ΦΕΚ Β' 113) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  183 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ανώτατες τιµές πώλησης πεφρυγµένου καφέ 

Λήµµατα:  
Ζάχαρι, Καφές ,Μέλι ,Είδη σοκολατοποιίας ,Ανώτατες τιµές 
πώλησης πεφρυγµένου καφέ 

Σχόλια:  Καταργήθηκε µε την ΑΔ 28/18.9.1989 (ΦΕΚ Β' 701). 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  184 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαγόρευση κατοχής ορισµένων υλών µε τις οποίες µπορεί να 
νοθευτεί ο καφές 

Λήµµατα:  
Ζάχαρι, Καφές ,Μέλι ,Είδη σοκολατοποιίας ,Απαγόρευση κατοχής 
ορισµένων υλών µε τις οποίες µπορεί να νοθευτεί ο καφές 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε έµπορο (καφεκόπτη, παντοπώλη, ζαχαροπλάστη, 
κλπ.), να κατέχει διάφορες ύλες, χύµα ή συσκευασµένες, οι οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για νοθεία του καφέ, εκτός από τις επιτρεπόµενες από τον Κώδικα 
Τροφίµων συσκευασµένες φυτικές ουσίες (σίκαλη, ρεβύθια, κριθάρι, κιχώριο, κλπ.).  

 
Αρθρο:  185 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάρος χαρτοσακιδίων που περιέχουν καφέ µέχρι 100 γραµ. 



Λήµµατα:  
Ζάχαρι, Καφές ,Μέλι ,Είδη σοκολατοποιίας ,Βάρος χαρτοσακιδίων 
που περιέχουν καφέ µέχρι 100 γραµ. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Το µέγιστο ανεκτό βάρος χαρτοσακιδίου που περιέχει µέχρι 100 γραµµάρια 
πεφρυγµένου καφέ που πωλείται χύµα από καταστήµατα λιανικής πώλησης, εφόσον 
τούτο επιτρέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων, ορίζεται σε 2,8 
γραµµάρια.  

 
Αρθρο:  186 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαγόρευση πώλησης µελιού χύµα - αναγραφή ενδείξεων στο 
προσυσκευασµένο µέλι 

Λήµµατα:  
Ζάχαρη, Μέλι ,Είδη σοκολατοποιίας ,Απαγόρευση πώλησης µελιού 
χύµα ,Αναγραφή ενδείξεων στο προσυσκευασµένο µέλι 

Σχόλια:  
Η περ. 2 του εδ. γ' του άρθρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 
24/27.7.1990 (ΦΕΚ Β' 487) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Το µέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή, κυκλοφορεί υποχρεωτικά, 
µόνο προσυσκευασµένο σε συσκευασία µέχρι 1 χιλ/µο. 2) Επάνω στην 
προσυσκευασία µελιού πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από 
τον Κώδικα Τροφίµων και το Π.Δ. 498/83, δηλαδή: α) Η ονοµασία του περιεχοµένου 
προϊόντος, όπως αυτή καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίµων και το Π.Δ. 498/83. β) 
Το ονοµατεπώνυµο, η έδρα και η διεύθυνση του συσκευαστή. γ) Η ονοµαστική 
ποσότητα περιεχοµένου και, προκειµένου για προσυσκευασίες εισαγόµενες από το 
εξωτερικό, επιπλέον: (1) Το ονοµατεπώνυµο, η έδρα και διεύθυνση του εισαγωγέα. 
(ΑΔ 14/89). (2) Η χώρα καταγωγής, εφόσον το µέλι προέρχεται από χώρα εκτός της 
Κοινότητας. (ΑΔ 24/27 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β', 487). 3) Μέλι που εισάγεται από το 
εξωτερικό σε συσκευασία µεγαλύτερη του 1 χιλ/µου, θα συσκευάζεται αποκλειστικά 
από τον ίδιο τον εισαγωγέα σε δικές τους εγκαταστάσεις, αυτούσιο και χωρίς 
ανάµειξη µε άλλες κατηγορίες µελιού, σε προσυσκευασία µέχρι 1 χιλ/µο. Επάνω στην 
προσυσκευασία θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται από την 
προηγούµενη παράγραφο και επιπλέον η ένδειξη "ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ". (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  187 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γνωστοποίηση εισαγωγών µελιού 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 



 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  188 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων συσκευασίας µελιού 

Λήµµατα:  
Ζάχαρη, Μέλι ,Είδη σοκολατοποιίας ,Υποχρεώσεις εισαγωγέων και 
επιχειρήσεων συσκευασίας µελιού 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι εισαγωγείς µελιού υποχρεούνται, αµέσως µετά τον εκτελωνισµό κάθε 
ποσότητας, να υποβάλλουν στη Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου, στην οποία 
υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωσή, σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται 
τα παρακάτω στοιχεία: α) Η ονοµασία, όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 498/83. β) Η 
εισαχθείσα ποσότητα και η ηµεροµηνία εκτελωνισµού. γ) Ο αριθµός, το είδος και το 
µέγεθος της συσκευασίας (π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 χιλ/µων). δ) Η χώρα 
προέλευσης. ε) Η τιµή CIF. 2) Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας µελιού, 
που από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να 
τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου το οποίο πρέπει 
να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρµόδια 
αγορανοµικά όργανα όταν το ζητούν. Στο βιβλίο αυτό, που πριν να χρησιµοποιηθεί 
πρέπει να έχει θεωρηθεί από τη Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου της έδρας της 
επιχείρησης καταχωρίζονται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία οι εισαγωγές 
(αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) µελιού.  

 
Αρθρο:  189 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διαµόρφωση τιµών πώλησης ειδών σοκολατοποιίας 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 18/30.4.1990 (ΦΕΚ Β' 
295). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  190 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος Αρθρου:  Κατηγορίες καταστηµάτων 
Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Κατηγορίες καταστηµάτων 
Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529. 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  191 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προδιαγραφές για την κατάταξη καταστήµατος 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προδιαγραφές για την 
κατάταξη καταστήµατος 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Τροποποιηθέν µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α4/228, ΦΕΚ Β' 56/1993, καταργήθηκε µε την 
Αγορανοµική Διάταξη 12/1993, ΦΕΚ Β' 529).  

 
Αρθρο:  192 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υπαίθριος χώρος καταστηµάτων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υπαίθριος χώρος 
καταστηµάτων 

Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  193 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αίτηση για κατάταξη καταστήµατος 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Αίτηση για κατάταξη 
καταστήµατος 

Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529 



 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  194 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διενέργεια κατάταξης καταστηµάτων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Διενέργεια κατάταξης 
καταστηµάτων 

Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  195 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ανάρτηση πινακίδος κατάταξης 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Ανάρτηση πινακίδος 
κατάταξης 

Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  196 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Κέντρα διασκέδασης 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Κέντρα διασκέδασης 
Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  197 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Εξοχικά κέντρα 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Εξοχικά κέντρα 
Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 12/5 - 15 Ιουλ. 1993, ΦΕΚ Β' 529 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  198 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές καταστηµάτων που λειτουργούν έκτακτα 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  199 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόπος διαµόρφωσης τιµών φαγητών 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Τρόπος διαµόρφωσης τιµών 
φαγητών 

Σχόλια:  Η παρ. 10 προστέθηκε µε την ΑΔ 12/9.4./12.5.1992 (ΦΕΚ Β' 314) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζεται ο τρόπος διαµόρφωσης των τιµών των παρακάτω ειδών (φαγητά), που 
προσφέρονται (σερβίρονται και πωλούνται) από εστιατόρια και λοιπά παρόµοια 
καταστήµατα, κατηγοριών Α' και κατωτέρων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α' Β' Γ' 1. 
ΨΩΜΙ -ΑΒΓΑ ΟΜΕΛΕΤΑ Η ΜΑΤΙΑ α) Ψωµί (µερίδα 70 γραµµ. τουλάχιστον) και 
αρτίδια πολυτελείας. - Τιµή αγοράς της προσφερόµενης µερίδας ψωµιού ή του 
αρτιδίου πολυτελείας επί τον συντελεστή. 1,43 1,43 1,43 β) Αβγά οµελέτα ή µάτια, 
µέχρι τρία αβγά. - Τιµή αγοράς των ειδών αυτών επί τον συντελεστή. 2,50 2,45 2,40 - 
Για περισσότερα από τρία αβγά, η τιµή προσφοράς που προκύπτει προσαυξάνεται µε 
την αξία αγοράς καθενός επιπλέον αβγού. 2. ΕΝΤΡΑΔΕΣ α) Από κρέας αµνοεριφίων 
- Τιµή αγοράς του κρέατος αµνοεριφίων ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή. 0,45 0,45 
0,45 β) Από κρέας µόσχου. - Τιµή αγοράς του κρέατος µόσχου, ανά χιλ/µο, επί τον 
συντελεστή. 0,39 0,39 0,39 γ) Από κρέας χοιρινό. - Τιµή αγοράς του χοιρινού 
κρέατος ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,50 0,50 0,50 δ) Από κρέας αιγοπρόβειο. - 
Τιµή αγοράς του αιγοπρόβειου κρέατος, ανά χιλ/µο επί τον συντελεστή 0,35 0,35 
0,34 ε) Από κρέας βοδινό. - Τιµή αγοράς του βοδινού κρέατος, ανά χιλ/µο, επί τον 
συντελεστή 0,34 0,34 0,34 3. ΨΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ α) Από κρέας αµνοεριφίων. - Τιµή 



αγοράς του κρέατος αµνοεριφίων, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,45 0,45 0,45 β) 
Από κρέας µόσχου. - Τιµή αγοράς του κρέατος µόσχου, ανά χιλ/µο, επί τον 
συντελεστή 0,40 0,40 0,40 γ) Από κρέας χοίρων και χοιριδίων. - Τιµή αγοράς του 
κρέατος χοίρων και χοιριδίων, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,60 0,60 0,60 δ) Από 
κρέας βοδινό, ροσµπίφ. - Τιµή αγοράς του βοδινού κρέατος ανά χιλ/µο, επί τον 
συντελεστή 0,34 0,34 0,34 ε) Κεφαλάκι ψητό (το µισό). - Τιµή αγοράς αυτού 
(ολόκληρο) επί τον συντελεστή 0,82 0,82 0,82 στ) Αµνοερίφια και χοιρίδια σούβλας 
που πωλούνται εκτός καταστήµατος µε το χιλ/µο. - Τιµή αγοράς του κρέατος 
αµνοεριφίων και χοιριδίων, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 1,78 και 1,80 αντίστοιχα. 
ζ) Αµνοερίφια και χοιρίδια σούβλας που σερβίρονται εντός καταστήµατος µε το 
χιλ/µο. Η προσφορά των ειδών αυτών είναι προαιρετική. - Τιµή αγοράς του κρέατος 
αµνοεριφίων και χοιριδίων, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 1,96 και 1,98 αντίστοιχα. 
- Καταστήµατα που δηλώνουν µε αναρτηµένες πινακίδες ότι πωλούν κρέας σούβλας 
µε το χιλ/µο και εντός κατ/τος, να αναγράφουν σε αυτές την εντός κατ/τος τιµή 
προσφοράς. - Για τα αµνοερίφια και χοιρίδια σούβλας που σερβίρονται µε τη µερίδα, 
µε γαρνίρισµα πατάτες, εισπράττεται η αντίστοιχη τιµή µερίδας από κρέας 
αµνοεριφίων και χοιριδίων ψητών, και απαγορεύεται η πώλησή τους µε τη µερίδα 
εκτός κατ/τος. - Επιτρέπεται το κρέας σούβλας να προσφέρεται αποκλειστικά εντός 
κατ/τος µε τη µερίδα. η) Κοτόπουλα σούβλας ή στα κάρβουνα που πωλούνται εκτός 
καταστήµατος µε το χιλ/µο. - Τιµή αγοράς του κοτόπουλου, ανά χιλ/µο, επί τον 
συντελεστή 2,10 2,10 2,10 θ) Κοτόπουλα σούβλας ή στα κάρβουνα που σερβίρονται 
εντός κατ/τος µε το χιλ/µο. Η προσφορά των ειδών αυτών είναι προαιρετική. - Τιµή 
αγοράς του κοτόπουλου, ανά χιλ/µο επί τον συντελεστή 2,31 2,31 2,31 - 
Καταστήµατα που δηλώνουν µε αναρτηµένες πινακίδες ότι πωλούν κοτόπουλα 
σούβλας ή στα κάρβουνα, µε το χιλ/µο, υποχρεούνται, εφόσον σερβίρουν αυτά µε το 
χιλ/µο και εντός κατ/τος, να αναγράφουν σε αυτές την εντός καταστήµατος τιµή 
προσφοράς. - Για τα κοτόπουλα σούβλας που προσφέρονται (σερβίρονται) µε τη 
µερίδα, µε γαρνιτούρα, εισπράττεται η αντίστοιχη τιµή µερίδας κοτόπουλου ψητού ή 
εντράδας και απαγορεύεται η πώληση µε τη µερίδα εκτός καταστήµατος. - 
Επιτρέπεται τα κοτόπουλα σούβλας ή στα κάρβουνα να προσφέρονται αποκλειστικά 
εντός κατ/τος µε τη µερίδα. ι) Κοτόπουλα ψητά, τηγανητά ή εντράδες που 
προσφέρονται κατά µερίδα µε γαρνιτούρα. - Τιµή αγοράς του κοτόπουλου, ανά 
χιλ/µο, επί τον συντελεστή. 0,61 0,61 0,61 ια) Κοτόπουλα σούβλας που πωλούνται 
από διάφορα καταστήµατα, τα οποία δεν υποχρεούνται, βάσει των διατάξεων που 
ισχύουν, να καταργούν σε αγορανοµική κατηγορία (π.χ. Σούπερ Μάρκετ, κατ/τα 
υπεραγοράς, παντοπωλεία κλπ.) - Χονδρική τιµή αγοράς του κοτόπουλου ανά χιλ/µο, 
επί τον συντελεστή 1,71. - Διαµόρφωση τιµής κοτόπουλων σούβλας, βάσει της 
λιανικής τιµής αγοράς του είδους αυτού, ανά χιλ/µο, δεν επιτρέπεται για τα κατ/µατα 
αυτά. - Τα παραπάνω κατ/τα υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα σε εµφανές σηµείο 
του κατ/τος, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη "ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΣΟΥΒΛΑΣ ΔΡΧ. (π.χ. 500) ΤΟ ΧΙΛ/ΜΟ". 4. ΤΗΣ ΩΡΑΣ α) Παϊδάκια, µπριζόλες, 
σουβλάκια, κόντρα φιλέτα, µε τη µερίδα. - Για τον υπολογισµό των τιµών αυτών 
λαµβάνονται υπόψη οι τιµές του κρέατος, ψητού, από το οποίο παρασκευάζονται, 
προσαυξηµένες κατά ποσοστό 20%. β) Μπον φιλέ (ψαρονέφρι). - Τιµή αγοράς του 
είδους, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,39 0,39 0,39 γ) Κρέας αµνοεριφίων και 
αιγοπροβάτων "της ώρας", ζυγισµένο ψηµένο, µε το χιλ/µο. - Τιµή αγοράς του 
κρέατος αµνοεριφίων και αιγοπροβάτων, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή. 2,05 2,04 
2,04 δ) Κρέας χοίρων και χοιριδίων "της ώρας", ζυγισµένο ψηµένο, µε το χιλ/µο. - 
Τιµή αγοράς του κρέατος χοίρων και χοιριδίων, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 2,10 
2,10 2,10 ε) Κρέας βοοειδών "της ώρας", ζυγισµένο ψηµένο, µε το χιλ/σµο. - Τιµή 



αγοράς του κρέατος βοοειδών, ανά χιλ/µο, επί το συντελεστή. 2,16 2,15 2,15 5. 
ΚΙΜΑΔΕΣ α) Κεφτέδες, µπιφτέκια και σουτζουκάκια από κιµά στη σχάρα. - Τιµή 
αγοράς του κατεψυγµένου κιµά µόσχου ή βοδινού ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή. 
0,56 0,58 0,58 β) Κεφτέδες, µουσακάς, ντολµάδες, γιουβαρλάκια, σουτζουκάκια, 
µακαρόνια µε κιµά, πιλάφι µε κιµά, παστίτσιο µε κιµά, πιλάφι µε κιµά, κανελλόνια. - 
Τιµή αγοράς του κατεψυγµένου κιµά µόσχου ή βοδινού, ανά χιλ/µο, επί τον 
συντελεστή. 0,57 0,57 0,57 γ) Τασκεµπάπ, που παρασκευάζεται από οποιοδήποτε 
κρέας. - Τιµή αγοράς του βοδινού κρέατος, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,34 0,34 
0,34 δ) Γύρος (ντονέρ) που πωλείται εκτός κατ/τος, µε το χιλ/µο. - Τιµή αγοράς του 
βοδινού κατεψυγµένου κρέατος χωρίς οστά σε ενιαία µάζα (µπάλα) ανά χιλ/µο, επί 
τον συντελεστή 1,20 1,20 1,20 ε) Γύρος (ντονέρ) που προσφέρεται µε τη µερίδα εντός 
κατ/τος και απαγορεύεται η πώληση αυτού µε τη µερίδα εκτός κατ/τος. - Τιµή αγοράς 
του βοδινού κατεψυγµένου κρέατος, χωρίς οστά σε ενιαία µάζα (µπάλα) ανά χιλ/µο, 
επί τον συντελεστή 0,24 0,24 0,23 6. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΑ α) Ψάρια που 
παρασκευάζονται µε οποιονδήποτε τρόπο και προσφέρονται µε τη µερίδα: - Τιµή 
αγοράς των ψαριών, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή. 0,35 0,35 0,35 β) Ψάρια που 
παρασκευάζονται µε οποιοδήποτε τρόπο και προσφέρονται µε το χιλ/µο: - Τιµή 
αγοράς του είδους αυτού (προσφερόµενη ποσότητα ωµή) επί τον συντελεστή. 1,98 
1,93 1,82 γ) Σουπιές, καλαµάρια και χταπόδι. - Τιµή αγοράς των ειδών αυτών, ανά 
χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,39 0,39 0,39 δ) Βακαλάος υγράλατος. - Τιµή αγοράς του 
βακαλάου ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 0,34 0,34 0,34 7. ΣΑΛΑΤΕΣ α) Σαλάτες 
βραστές. - Τιµή αγοράς των ειδών, ανά χιλ/µο, επί τον συντελεστή 1,28 1,28 1,28 β) 
Σαλάτες ωµές (λάχανο, µαρούλι, ντοµάτα, αγγουροντοµάτα κλπ.). - Τιµή αγοράς των 
ειδών ανά χιλ/σµο ή τεµάχιο, επί τον συντελεστή 1,00 1,00 1,00 γ) Προκειµένου για 
τη "χωριάτικη" σαλάτα, αυτή προσφέρεται µε τη µερίδα, βάρους τουλάχιστον 250 
γραµµαρίων, και αποτελείται βασικά από τοµάτα, αγγούρι και τυρί φέτα, τουλάχιστον 
50 γραµµαρίων. Η προσφορά της "χωριάτικης" σαλάτας είναι δυνατή εφόσον 
παράλληλα προσφέρονται και αναγράφονται χωριστά στους τιµοκαταλόγους τα είδη 
µε τη µερίδα, τοµατοσαλάτα, αγγουροτοµατοσαλάτα και τυρί φέτα. Η τιµή 
προσφοράς της σαλάτας µε την ονοµασία "χωριάτικη", σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της τιµής προσφοράς της ντοµατοσαλάτας. Σε 
περίπτωση εµπλουτισµού της "χωριάτικης" σαλάτας και µε άλλα είδη πέραν εκείνων 
που αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται η προσαύξηση της τιµής προσφοράς της. 
δ) Ρωσική σαλάτα, ταραµοσαλάτα, τζατζίκι, πάπρικα και µελιτζανοσαλάτα που 
σερβίρονται µε τη µερίδα, βάρους τουλάχιστον 125 γραµµ., σε ατοµική 
προσυσκευασία ή χύµα από µεγαλύτερη προσυσκευασία. - Τιµή αγοράς των ειδών 
αυτών (προσφερόµενη µερίδα) επί τον συντελεστή. 1,54 1,43 1,32 8. Οι κατά τον 
παραπάνω τρόπο διαµορφούµενες τιµές των ειδών που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να προσαυξάνονται 
µε ποσοστό µέχρι 10% µόνο κατά τις Κυριακές και τις λοιπές αργίες (εξαιρέσιµες) 
που προβλέπονται από το Νόµο. 9. Το παρόν άρθρο ισχύει στο Νοµό Αττικής και 
στην πόλη της Θεσ/νίκης. Εξουσιοδοτούνται οι Νοµάρχες των λοιπών περιφερειών 
να καθορίσουν αντίστοιχες τιµές, οι οποίες δεν µπορεί να είναι ανώτερες εκείνων που 
καθορίζονται παραπάνω. (ΑΔ 14/1989). 10. Εξουσιοδοτούνται οι Νοµάρχες Κράτους, 
εφόσον το κρίνουν σκόπιµο, να εκδώσουν Αγορανοµική Διάταξη τοπικής ισχύος, µε 
την οποία να παρέχεται η δυνατότητα σε εστιατόρια και λοιπά παρόµοια κατ/τα, 
κατηγοριών Α', Β', Γ' να διαµορφώνουν την τιµή των φαγητών που παρασκευάζονται 
από νωπό κιµά, µόσχου ή βοδινού, µε βάση την τιµή αγοράς του αντίστοιχου νωπού 
κιµά. Προϋπόθεση της ανωτέρω ρυθµίσεως είναι η έλλειψη δυνατότητας διαθέσεως 
κατεψυγµένων µοσχαρίσιων ή βοδινών κρεάτων ή κατεψυγµένου κιµά από τα εν 



λόγω κρέατα, τόσον εις την έδρα των εστιατορίων όσον και σε ακτίνα µέχρι 40 χλµ. 
από την έδρα αυτών. (ΑΔ 12/9 Απρ. - 12 Μαίου 1992, ΦΕΚ Β' 314).  

 
Αρθρο:  200 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσαύξηση τιµών µε την αξία συσκευασίας 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  201 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σουβλάκια 
Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Σουβλάκια 

Σχόλια:  
Η παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 12/9.4/12.5.1992 
(ΦΕΚ Β' 314) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σουβλάκια από γύρο (ντονέρ), µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 333 της παρούσας, βάρους 37 γραµµ. τουλάχιστον, ψηµένα 
µε ποσοστό λίπους µέχρι 22% επί του µη ψηµένου (ωµού) κρέατος, που 
προσφέρονται µε ψωµί από καταστήµατα κατηγοριών Α' και κατωτέρων σε όρθιους 
πελάτες. Η τιµή πώλησης των παραπάνω ειδών διαµορφώνεται βάσει της τιµής 
αγοράς, ανά χιλ/µο, του βοδινού κατεψυγµένου κρέατος, χωρίς οστά από ενιαία µάζα 
(µπάλα), η οποία διαιρείται δια των συντελεστών 10,4 και 12,2 αντίστοιχα, για τη 
χονδρική και λιανική τιµή αγοράς του κρέατος. (ΑΔ 14/1989). 2) Σουβλάκια µε 
καλαµάκι, τα οποία πρέπει να παρασκευάζονται και να προσφέρονται µόνο από νωπό 
χοιρινό κρέας, βάρους (ωµού) 37 γραµµ. τουλάχιστον, µε περιεχόµενο ποσοστό 
λίπους µέχρι 15% µε ψωµί, σε όρθιους πελάτες από καταστήµατα κατηγοριών Α' και 
κατωτέρω. Η τιµή πώλησης των παραπάνω σουβλακίων διαµορφώνεται µε βάση την 
τιµή αγοράς, ανά χιλ/µο του νωπού χοιρινού κρέατος µε οστά τύπου καρέ - ωµοπλάτη 
- τράχηλος, η οποία διαιρείται δια των συντελεστών 8 και 9,6 αντίστοιχα, για τη 
χονδρική και λιανική τιµή αγοράς του κρέατος. (ΑΔ 12/9 Απρ. - 12 Μαίου 1992, 
ΦΕΚ Β' 314). 3) Καταστήµατα, τα οποία προµηθεύονται απευθείας από τους 
παραγωγούς ζωντανά χοιρινά ή από τους παραγωγούς ή χονδρεµπόρους ολόκληρα 
σφάγια ή τµήµατα αυτών, όπως περιγράφονται αυτά στο άρθρο 259 της παρούσας και 
προσφέρουν στην κατανάλωση σουβλάκια από αυτά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διαµορφώνουν λιανική τιµή αγοράς του 
χοιρινού κρέατος µε οστά τύπου καρέ - ωµοπλάτη - τράχηλος, µε τον τρόπο που 



καθορίζεται στο άρθρο 262 της παρούσας και στη συνέχεια η τιµή αυτή διαιρείται δια 
του συντελεστή 9,6. 4) Καταστήµατα που προσφέρουν στην κατανάλωση σουβλάκια, 
τα οποία παρασκευάζονται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, από χοιρινό νωπό κρέας δικής τους παραγωγής, διαµορφώνουν 
τιµή πώλησης των σουβλακίων, ως εξής: Λαµβάνεται ως τιµή αγοράς του χοιρινού 
νωπού κρέατος, µε οστά τύπου καρέ - ωµοπλάτη - τράχηλος, η τιµή η οποία 
διαµορφώνεται, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 262 της παρούσας, 
βάσει του τελευταίου τιµολογίου πώλησης των χοιρινών δικής τους παραγωγής, σε 
χονδρέµπορο ή λιανοπωλητή, και διαιρείται µε τον συντελεστή 8 για τη χονδρική ή 
9,6 για τη λιανική. 5) Καταστήµατα που προµηθεύονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες 
έτοιµα για ψήσιµο σουβλάκια, τα οποία πρέπει να πληρούν απαραίτητα ως προς το 
είδος, τη λιποπεριεκτικότητα και το βάρος του κρέατος, τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διαµορφώνουν την τιµή πώλησής τους βάσει της 
τιµής αγοράς κάθε σουβλακίου, η οποία πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 1,8. 6) 
Σε περίπτωση που τα σουβλάκια, τα οποία αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους, προσφέρονται µε πίτα ή αρτίδιο πολυτελείας, τοµάτα, κρεµµύδι, 
καρυκεύµατα, κλπ., η τιµή τους διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση, και προσαυξάνεται µε την τιµή αγοράς της πίτας ή του αρτιδίου 
πολυτελείας αυξηµένη κατά ποσοστό 50%. 7) Η παράγραφος 8 του άρθρου 199 της 
παρούσας δεν έχει εφαρµογή για τις τιµές που διαµορφώνονται, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους. 8) Οι τιµές για τα σουβλάκια που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό για τους όρθιους πελάτες, µπορεί να προσαυξάνονται 
κατά ποσοστό 10%, εφόσον αυτά προσφέρονται σε καθήµενους πελάτες, κατόπιν 
επιθυµίας τους, και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, πλην της νόµιµης 
αµοιβής του σερβιτόρου και των νόµιµων φόρων και τελών που αποδίδονται στο 
Δηµόσιο και τους Ο.Τ.Α. 9) Τα σουβλάκια που περιγράφονται στο άρθρο αυτό 
απαγορεύεται να παρασκευάζονται και να προσφέρονται στην κατανάλωση σε βάρος 
διαφορετικό από εκείνο που καθορίζεται, ή µε λιποπεριεκτικότητα µεγαλύτερη από 
αυτή που επιτρέπεται. 10) Τα σουβλάκια από µπιφτέκι απαγορεύεται να 
παρασκευάζονται και να προσφέρονται στην κατανάλωση από αιγοπρόβειο 
κατεψυγµένο κρέας. 11) Ορίζεται σε 65 γραµµ. τουλάχιστον, το βάρος κάθε µιας 
πίτας που προσφέρεται µε τα σουβλάκια και σε 50 γραµµ. τουλάχιστον το βάρος του 
ψωµιού ή αρτιδίου πολυτελείας που προσφέρεται µε τα σουβλάκια. 12) Το παρόν 
άρθρο ισχύει στο Νοµό Αττικής και στη πόλη της Θεσ/νίκης. Εξουσιοδοτούνται οι 
Νοµάρχες των λοιπών περιφερειών να καθορίσουν αντίστοιχες τιµές, οι οποίες δεν 
µπορεί να είναι ανώτερες εκείνων που καθορίζονται παραπάνω. (ΑΔ 14/1989).  

 
Αρθρο:  202 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ποσοστά κέρδους για σερβιριζόµενα είδη 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  
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Αρθρο:  
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ποσοστά φύρας και κέρδους για το χταπόδι 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  204 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εννοια βαρελίσιας ή µη ρετσίνας χύµα και διαµόρφωση τιµών αυτής 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Εννοια βαρελίσιας ή µη 
ρετσίνας χύµα και διαµόρφωση τιµών αυτής 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οίνος ρητινίτης (βαρελίσια ρετσίνα) είναι ο οίνος που οινοποιήθηκε µέσα σε 
ξύλινα βαρέλια και η ιδιότητά του αποδεικνύεται από τιµολόγια αγοράς γλεύκους 
ισοδύναµης ποσότητας µε τη χωρητικότητα όλων των βαρελιών που υπάρχουν στο 
χώρο του καταστήµατος πώλησής του. 2) Οίνος ρητινίτης (µη βαρελίσια ρετσίνα) 
είναι ο οίνος που οινοποιήθηκε µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εκτός βαρελιού. 3) Η 
τιµή της µη βαρελίσιας ρετσίνας χύµα που πωλείται χονδρικά και λιανικά, 
διαµορφώνεται βάσει τιµολογίου αγοράς και των ποσοστών κέρδους που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η τιµή της µη βαρελίσιας ρετσίνας χύµα 
που σερβίρεται από εστιατόρια, ταβέρνες, µπαρ, καφετέριες και λοιπά παρόµοια 
καταστήµατα κατηγοριών Α' και κατωτέρων, διαµορφώνεται βάσει τιµολογίων 
αγοράς και των ποσοστών κέρδους που καθορίζονται από το άρθρο 202 της 
παρούσας. 4) Αν στο ίδιο κατάστηµα πωλείται και σερβίρεται βαρελίσια και µη 
βαρελίσια ρετσίνα χύµα, η τιµή πώλησης ή σερβιρίσµατος για ολόκληρη την 
ποσότητα διαµορφώνεται σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται στις παραγράφους 3 
και 4 του παρόντος άρθρου. 5) Ως οίνος χύµα θεωρείται και εκείνος που διατίθεται 
από νταµιτζάνα.  

 
Αρθρο:  205 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μη ελεγχόµενα είδη (φαγητά) 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 



 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  206 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Προσφορά φαγητών ως "σπεσιαλιτέ" από κατ/τα Α', Β' και Γ' 
Κατηγορίας 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  207 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Προσφορά "σπεσιαλιτέ" από κατ/τα κατηγοριών Α' διακεκριµένης 
και ανωτέρων 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  208 
Ηµ/νία:  26.05.1999 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Αναγραφή, στους τιµοκαταλόγους, των ενδείξεων του είδους α) των 
ελαίων των χρησιµοποιουµένων για την παρασκευή και προσφορά 
φαγητών, β) «προτηγανισµένο»,«κατεψυγµένο» ή «προµαγειρευµένο» 
για προσφερόµενα φαγητά και γ) της «ΦΕΤΑΣ» ή της ονοµασίας 
παρόµοιων της προσφεροµένων τυριών. 

Λήµµατα:  

Καταστήµατα εστίασης και αναφυχής ,Παρασκευή και προσφορά 
φαγητών από κατεψυγµένα κρέατα και αλιεύµατα ,Διαµόρφωση τιµής 
επί αγοράς ζωντανών χοιρινών και χοιριδίων 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της ΑΔ 
5/1999 ΦΕΚ Β 961 και τέθηκε σε ισχύ τρεις µήνες µετά την δηµοσίευσή 
της που έγινε στις 26 Μαϊου 1999, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 2 της ίδιας. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, 



εστιατόρια γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, οινοµαγειρία, 
κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόµοια καταστήµατα}, υποχρεούνται όπως 
αναγράφουν στον τιµοκατάλογο του καταστήµατος τις παρακάτω ενδείξεις: Α) Το 
είδος των ελαίων που έχουν χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των προσφερόµενων 
φαγητών. Σε περίπτωση που γίνεται αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου αναγράφεται 
«χρησιµοποιείται µόνον ελαιόλαδο» και απαγορεύεται η κατοχή άλλων ελαίων εκτός 
ελαιολάδου. Β) «Κατεψυγµένο» για φαγητό που έχει παρασκευασθεί από 
κατεψυγµένα κρέατα, αλιεύµατα και λαχανικά. «Προµαγειρευµένο» για φαγητά όταν 
αυτούσιο ή στο κυρίως µέρος του έχει παρασκευασθεί µέχρι κάποιο στάδιο και 
συντηρηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο (κατάψυξη κλπ) πριν µαγειρευτεί τελικά για να 
προσφερθεί στον πελάτη. «Προτηγανισµένο». Εφόσον οι υπεύθυνοι των 
καταστηµάτων κατέχουν τα ως άνω καταψυγµένα τρόφιµα προµαγειρευµένα/ 
προτηγανισµένα φαγητά, οφείλουν να προσφέρουν και φαγητά από αυτά. Όταν δεν 
αναγράφονται στον τιµοκατάλογο τα φαγητά της περίπτωση αυτής, απαγορεύεται 
αντίστοιχα η κατοχή είτε καταψυγµένων κρεάτων, αλιευµάτων, λαχανικών είτε 
προµαγειρευµένων προτηγανισµένων φαγητών. 2. Κάθε αναφορά στον όρο ΦΕΤΑ 
στους τιµοκαταλόγους, επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνον εφόσον το 
προαναφερόµενο προϊόν είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
τροφίµων κλπ ποτών για τη ΦΕΤΑ. Οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστηµάτων, 
εφόσον προσφέρουν οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο προϊόν, υποχρεούνται να 
αναγράφουν απαραίτητα στους τιµοκαταλόγους αυτών την αντίστοιχα προβλεπόµενη 
ονοµασία όπως «Λευκό Τυρί Άλµης», «Τελεµές» ή «Υποκατάστατο Λευκού Τυριού» 
σύµφωνα πάντα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Απαγορεύεται η κατοχή 
οποιουδήποτε από τους τύπους των τυριών της ως άνω παραγράφου που δεν 
αναγράφεται στον τιµοκατάλογο. 3. Η αναγραφή όλων των παραπάνω ενδείξεων 
µπορεί να γίνεται και καθ' οµάδας οµοειδών φαγητών.  

 
Αρθρο:  209 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προσαύξηση τιµών φαγητών 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προσαύξηση τιµών 
φαγητών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε περίπτωση προσφοράς µισών µερίδων φαγητών, επιτρέπεται η προσαύξηση της 
τιµής κατά 15%. 2) Στις τιµές που διαµορφώνονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στις διατάξεις της παρούσας, δεν έχουν υπολογισθεί οι νόµιµες επιβαρύνσεις, εκτός 
και αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές.  

 
Αρθρο:  210 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Υποχρεώσεις κατά την προσφορά φαγητών και φρούτων µε το χιλ/µο 



Αρθρου:  

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υποχρεώσεις κατά την 
προσφορά φαγητών και φρούτων µε το χιλ/µο 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ψάρια που σερβίρονται µαγειρευµένα µε το χιλ/µο, ζυγίζονται ωµά και πρέπει να 
συνοδεύονται µε σηµείωµα, στο οποίο αναγράφεται το ακριβές βάρος του ωµού και η 
τιµή του ως µαγειρευµένου. 2) Κέντρα και καταστήµατα, εφόσον προσφέρουν κρέατα 
ψητά και της ώρας, πουλερικά, κοκορέτσι µε το χιλ/µο, υποχρεούνται να ζυγίζουν 
αυτά ψηµένα και όχι ωµά και να τα συνοδεύουν µε σηµείωµα στο οποίο να 
αναγράφεται το ακριβές βάρος ψηµένου και η τιµή του. 3) Το σηµείωµα, όπως 
αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους, πρέπει να συνοδεύει το σχετικό φαγητό 
κατά το σερβίρισµα και τοποθετείται στην άκρη της πιατέλας. 4) Στις περιπτώσεις 
που σερβίρονται φρούτα σε φρουτιέρα που περιέχει περισσότερες από µία µερίδες, 
πρέπει να συνοδεύονται µε σηµείωµα που τοποθετείται στη φρουτιέρα και στο οποίο 
αναγράφεται ο αριθµός των µερίδων και η συνολική αξία τους. 5) Ολα τα φαγητά ή 
φρούτα που προσφέρονται από εστιατόρια και λοιπά παρόµοια κατ/τα, πρέπει να 
αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους που τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Αγορανοµικού Κώδικα, µε την αντίστοιχη τιµή τους κατά µερίδα ή χιλ/µο. 6) Σε 
περίπτωση που το ίδιο είδος εστιατορίου (φαγητό, σαλάτα κλπ.) προσφέρεται σε 
περισσότερες από µία µερίδες, κάθε µερίδα πρέπει να είναι σε χωριστό πιάτο και 
απαγορεύεται η προσφορά όλων των µερίδων µαζί σε µεγάλο πιάτο (πιατέλα, δίσκο 
κλπ.).  

 
Αρθρο:  211 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τιµές κουβέρ 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµές κουβέρ 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κέντρα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, µαγειρεία, ζυθεστιατόρια και λοιπά 
παρόµοια κατ/τα) και κέντρα διασκέδασης, τα οποία σε σχέση µε την κατηγορία 
κατάταξής τους πρέπει απαραίτητα να πληρούν την προϋπόθεση της βαµβακερής 
πετσέτας, σύµφωνα µε το άρθρο 191 της παρούσας, µπορεί να παρέχουν για χρήση 
από τους πελάτες τους αντί της βαµβακερής πετσέτας, δύο χάρτινες τρίφυλλες 
αποστειρωµένες πετσέτες, διαστάσεων τουλάχιστον 40χ40 εκατοστά, τοποθετηµένες 
µέσα σε κλειστή συσκευασία από σελοφάν ή νάιλον µε τρεις οδοντογλυφίδες και ένα 
αρωµατισµένο χάρτινο µαντίλι, µέσα σε κλειστή συσκευασία από αλουµινόχαρτο. Η 
δυνατότητα που παρέχεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, στους υπεύθυνους ή 
σερβιτόρους των κέντρων που προαναφέρονται, δεν απαλλάσσει αυτούς από την 
υποχρέωση να παρέχουν στους πελάτες τους τη βαµβακερή πετσέτα, εφόσον 
επιθυµούν αυτή. 3) Καθορίζεται "ΚΟΥΒΕΡ" για τα εστιατόρια, ταβέρνες, 
ζυθεστιατόρια, µαγειρεία και λοιπά παρόµοια καταστήµατα ως εξής: α) Για τη 
βαµβακερή ή λινή πετσέτα, που παρέχεται από τα παραπάνω καταστήµατα Α ' 
κατηγορίας, για χρήση από τους πελάτες δρχ. 10. β) Για την πετσέτα που παρέχεται 
από τα παραπάνω καταστήµατα κατηγοριών Β' και Γ', για χρήση από τους πελάτες ως 



εξής: Εφόσον παρέχουν κοινή χάρτινη πετσέτα δρχ. 5. Εφόσον παρέχουν βαµβακερή 
ή λινή δρχ. 10. γ) Για την αποστειρωµένη πετσέτα, όπως περιγράφεται παραπάνω, 
εφόσον αυτή παρέχεται από τα καταστήµατα που προαναφέρονται, κατηγοριών Α' 
και κατωτέρων για χρήση από τους πελάτες, την αξία της όπως αυτή προκύπτει από 
το σχετικό, κάθε φορά, τιµολόγιο αγοράς. Στις τιµές "ΚΟΥΒΕΡ" που καθορίζονται 
παραπάνω δεν αναγνωρίζεται καµιά άλλη επιβάρυνση.  

 
Αρθρο:  212 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάρος µερίδων φαγητών και φρούτων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Βάρος µερίδων φαγητών και 
φρούτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζονται τα παρακάτω όρια βάρους των µερίδων φαγητών και φρούτων που 
προσφέρονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, ταβέρνες, µαγειρεία και λοιπά 
παρόµοια κατ/τα: 1) Κρέατα γενικά ψητά ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
παρασκευής, γραµµ. 125 τουλάχιστον. 2) Κρέας φέτα, µπον φιλέ και γενικά κρέας 
χωρίς κόκκαλα, λουκάνικα, σουτζουκάκια και κεφτέδες µόνον από κιµά µόσχου ή 
βοδινού (σχάρας), γραµµ. 110 τουλάχιστον. 3) Ψάρια που παρασκευάζονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο γραµµ. 125 τουλάχιστον. 4) Αστακό, φιλέτο ψαριού, µαγιονέζα 
Αθηναϊκή, γραµµ. 110 τουλάχιστον. 5) Πουλερικά γενικά που παρασκευάζονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο, γραµµ. 125 τουλάχιστον. 6) Γαλοπούλα στήθος φέτα, γραµµ. 110 
τουλάχιστον. 7) Συκωτάκια, εντόσθια γενικά και κοκορέτσι, που παρασκευάζονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο, γραµµ. 125 τουλάχιστον. Το βάρος των παραπάνω φαγητών 
θεωρείται µόνο για κρέας ψάρι κλπ., χωρίς σάλτσα, ζωµό και λοιπά είδη, µε τα οποία 
έχουν παρασκευασθεί. 8) Ντολµάδες χωρίς σάλτσα, γραµµ. 175 τουλάχιστον. 9) 
Κεφτέδες χωρίς σάλτσα, γραµµ. 140 τουλάχιστον. 10) Μακαρόνια µαγειρεµένα χωρίς 
σάλτσα γραµµ. 220 τουλάχιστον. 11) Παστίτσιο και µουσακάς, γραµµ. 195 
τουλάχιστον. 12) Ρύζι. πιλάφι, χωρίς σάλτσα, γραµµ. 225 τουλάχιστον. 13) Πατάτες 
γιαχνί, φούρνου και βραστές, φασολάκια φρέσκα γιαχνί, κολοκυθοπατάτες φούρνου ή 
γιαχνί, µελιτζάνες γιαχνί, κάθε είδους λαχανικά γιαχνί και τα ίδια φαγητά που 
παρασκευάζονται µε βούτυρο, γραµµ. 255 τουλάχιστον. 14) Αγκινάρες και µπάµιες 
που παρασκευάζονται µε οποιονδήποτε τρόπο, γραµµ. 205 τουλάχιστον. 15) Οσπρια 
γιαχνί, γραµµ. 175 τουλάχιστον. 16) Αρακάς µε βούτυρο, γραµµ. 160 τουλάχιστον. 
17) Ντοµάτες γεµιστές, κολοκυθάκια γεµιστά, πιπεριές γεµιστές και µελιτζάνες 
γεµιστές, γραµµ. 225 τουλάχιστον. Το βάρος των φαγητών τούτων θεωρείται µε την 
ανάλογη σάλτσα. 18) Πατάτες και κολοκυθάκια τηγανητά γραµµ. 145 τουλάχιστον. 
19) Οσπρια ξηρά σούπα µε ανάλογο ζωµό και µαγειρίτσα γραµµ. 350 τουλάχιστον. 
20) Τυρόπιτες σπανακόπιτες γραµµ. 125 τουλάχιστον. 21) Χόρτα µαγειρευµένα και 
σαλάτες βραστές γενικά, γραµµ. 190 τουλάχιστον. 22) Σαλάτα τοµάτα, αγγούρι και 
αγγουροτοµατοσαλάτα, γραµµ. 190 τουλάχιστον. 23) Σαλάτες ωµές γενικά γραµµ. 
145 τουλάχιστον. 24) Ταραµοσαλάτα και σαλάτα ρωσική, γραµµ. 125 τουλάχιστον. 
Το βάρος στις πατάτες, ζυµαρικά, ρύζι και λοιπά είδη από τα οποία παρασκευάζονται 
ή γαρνίρονται οι εντράδες, είναι το µισό του βάρους των µερίδων των ίδιων φαγητών, 



που παρασκευάζονται χωρίς κρέας. Βάρος στις πατάτες, ζυµαρικά, ρύζι κλπ. Είδη 
που παρασκευάζονται µε κρέας και προσφέρονται σκέτα, είναι το βάρος των µερίδων 
των ίδιων ειδών που παρασκευάζονται χωρίς κρέας. 25) Ταραµάς, γραµµ. 65 
τουλάχιστον. 26) Γαρίδες, γραµµ. 112 τουλάχιστον. 27) Χαλβάς, γραµµ. 65 
τουλάχιστον. 28) Τυρί φέτα, γραµµ. 65 τουλάχιστον. 29) Τυρί σκληρό (κασέρι, 
κεφαλοτύρι κλπ.) γραµµ. 55 τουλάχιστον. 30) Ελιές, γραµµ. 80 τουλάχιστον. 31 ) 
Καρπούζι, πεπόνι (µερίδα), γραµµ. 570 τουλάχιστον. 32) Σταφύλια γραµµ. 320 
τουλάχιστον. 33) Βερίκοκα γραµµ. 190 τουλάχιστον. 34) Κεράσια γραµµ. 160 
τουλάχιστον. 35) Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα κατά µέγεθος και βάρος γραµµ. 190 
τουλάχιστον, 36) Ζύθος µε το ποτήρι, γραµµ. 220 τουλάχιστον.  

 
Αρθρο:  213 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ορισµός καταστηµάτων ξενοδοχείου 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  214 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τιµές ειδών που προσφέρονται από εστιατόρια, κυλικεία και λοιπά 
παρόµοια καταστήµατα ξενοδοχείων 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 21/14.5.1990 ΦΕΚ Β' 317. 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  215 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις καταστηµάτων ξενοδοχείων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υποχρεώσεις καταστηµάτων 
ξενοδοχείων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στην απόφαση χαρακτηρισµού καταστήµατος ως καταστήµατος Ξενοδοχείου 
συγκεκριµένης κατηγορίας πρέπει να περιλαµβάνεται και το κατά περίπτωση 



ποσοστό προσαύξησης το οποίο, σύµφωνα µε το 214 άρθρο της παρούσας δικαιούται, 
το κατάστηµα να εισπράττει. 2) Σε κάθε µεταβολή των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατος, Ξενοδοχείου, όπως αυτοί αναφέρονται στα άρθρα 213 και 214 της 
παρούσας, ο εκµεταλλευτής αυτού υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για τον 
αναχαρακτηρισµό αυτού, εντός 10 ηµερών από τη µεταβολή οποιουδήποτε όρου 
λειτουργίας. 3) Οι υπεύθυνοι των εστιατορίων η κυλικείων ξενοδοχείων 
υποχρεούνται να αναγράφουν σε ιδιαίτερη πινακίδα, ανηρτηµένη σε εµφανές σηµείο 
µέσα στις αίθουσες των εστιατορίων ή των κυλικείων ή της ρεσεψιόν και στους 
καταλόγους, αναλυτικά τη σύνθεση και την τιµή του πρωινού ροφήµατος και 
γεύµατος ή δείπνου (ταµπλ - ντοτ), χωριστά δε και ευδιάκριτα αν υπάρχει υποχρέωση 
να λαµβάνεται το ένα ή και τα δύο από τους ενοίκους του Ξενοδοχείου.  

 
Αρθρο:  216 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσφορά ειδών από εστιατόρια - κυλικεία ξενοδοχείων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προσφορά ειδών από εστιατόρια 
- κυλικεία ξενοδοχείων 

Σχόλια:  

Το εδάφιο β' της παρ. 5 καταργήθηκε από το άρθρο 1 της ΑΔ 
21/14.5.1990 (ΦΕΚ Β 317) Η περ. 3 του εδαφίου της παρ. 1 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 2/28.1.1991 (ΦΕΚ Β' 36) Η περ. 4 του εδ. α 
της παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 29/28.8.1990 (ΦΕΚ 
Β' 545) Η περ. 1 του εδ. β της παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΑΔ 29/28.8.1990 (ΦΕΚ Β' 545) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καθορίζεται η σύνθεση του πρωινού ροφήµατος και γεύµατος ή δείπνου "ταµπλ-
ντοτ" που προσφέρονται από τα εστιατόρια ή κυλικεία ξενοδοχείων Α', Β', Γ' και Δ' 
τάξης, ανεξαρτήτως αγορανοµικής κατηγορίας τούτων, ως εξής: α) Σύνθεση πρωινού 
ροφήµατος " ταµπλ-ντοτ". (1) Φρούτο ή φυσικοί χυµοί (πορτοκάλι ή GRAPE - 
FRUIT ή κοµπόστα, κατά την επιθυµία του πελάτη. (2) Καφές ή τσάι ή σοκολάτα µε 
γάλα σε επαρκή ποσότητα κατά την επιθυµία του πελάτη (όσα σερβιρίσµατα είναι 
επιθυµητά). (ΑΔ 14/89). (3) Μαρµελάδα ή µέλι, 40 γραµµ. τουλάχιστον. Στα 
εστιατόρια και κυλικεία, αγορανοµικών κατηγοριών Α' και ανωτέρων, είναι 
υποχρεωτικό να διατίθενται και τα δύο κατά την επιθυµία του πελάτη. (ΑΔ 2/28 Ιαν. 
1991, ΦΕΚ Β' 36). (4) Βούτυρο φρέσκο ή µαργαρίνη, 20 γραµµ. επιπλέον. Είναι 
υποχρεωτικό να διατίθενται και τα δύο, κατά την επιθυµία του πελάτη. (ΑΔ 29/28 
Αυγ. 1990, ΦΕΚ Β' 545). (5) Ζάχαρη σε επαρκή ποσότητα. (6) Ψωµί και 
αρτοσκευάσµατα (αρτίδια ή ψωµί ή φρυγανιά ή τοπικά αρτοσκευάσµατα). (7) Κέικ, 
50 γραµµ. άριστης ποιότητας, ή κρουασάν. - Τα ξενοδοχεία µπορούν να προσφέρουν 
πρωινό µπουφέ εφόσον υπερκαλύπτουν την πιο πάνω σύνθεση. - Η σύνθεση του 
πρωινού ισχύει και για τις επιχειρήσεις CAMPINGS Α', Β' και Γ' τάξης, εφόσον 
διαθέτουν εστιατόριο. β) Σύνθεση γεύµατος ή δείπνου "ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ". (ΑΔ 
14/89). (1) Κουβέρ ψωµί µε βούτυρο ή µαργαρίνη, 10 γραµµ. τουλάχιστον. Είναι 
υποχρεωτικό να διατίθενται και τα δύο, κατά την επιθυµία του πελάτη. (ΑΔ 29/28 



Αυγ. 1990, ΦΕΚ Β' 545). (2) Ζυµαρικά ή πιλάφι µε κιµά, µε βούτυρο και παρµεζάνα 
ή τυρόπιτα ή βολοβάν ή γεµιστά ή παστίτσιο ή µουσακάς ή ορεκτικά. Αυτά µπορεί 
κατά την επιθυµία κάθε επιχείρησης να αντικατασταθούν µε σούπα. (3) Κρέας ή 
ψάρια ή πουλερικά γαρή (εντράδα ή σχάρας), τρεις φορές την εβδοµάδα. (4) Σαλάτα 
εποχής. (5) Φρούτο ή γλυκό ή παγωτό. 2) Αγορανοµικές διατάξεις Νοµαρχών, που 
έχουν εκδοθεί ύστερα από εξουσιοδότηση και οι οποίες αφορούν τη σύνθεση του 
πρωινού ροφήµατος γεύµατος ή δείπνου, εξακολουθούν να ισχύουν. 3) Παρέχεται το 
δικαίωµα προσφοράς, από τα εστιατόρια Α', Β', Γ' και Δ' τάξης, αντί του γεύµατος ή 
δείπνου "ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ" που αναφέρεται παραπάνω, άλλου τέτοιου που να είναι 
εµπλουτισµένο µε ένα ακόµη φαγητό από κρέας ή ψάρι, επιπλέον από εκείνα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4) Οι τιµές προσφοράς των 
"ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ" που καθορίζονται από τις προηγούµενες παραγράφους δεν µπορεί 
να υπερβαίνουν το άθροισµα των τιµών των επιµέρους ειδών "Α ΛΑ-ΚΑΡΤ" που 
αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους και αποτελούν το κατά περίπτωση "ΤΑΜΠΛ-
ΝΤΟΤ". 5) Επιτρέπεται η προσαύξηση µέχρι Ι Ο% στις τιµές των παρακάτω ειδών, 
που ανήκουν στην κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχόµενου κέρδους, εφόσον 
αυτά σερβίρονται στα δωµάτια κατόπιν επιθυµίας των ενοίκων πελατών του 
ξενοδοχείου: α) Εστιατορίου, που προσφέρονται "Α ΛΑ-ΚΑΡΤ" από εστιατόρια και 
λοιπά παρόµοια κατ/τα, κατηγοριών Α' και κατωτέρων που λειτουργούν σε 
ξενοδοχεία, ανεξαρτήτως τάξεως. (ΑΔ 14/89). β) Καταργήθηκε από το άρθρο 11 της 
ΑΔ 21/14 Μαίου 1990, ΦΕΚ Β' 317.  

 
Αρθρο:  217 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές προσφοράς ειδών από κατ/τα αµαξοστοιχιών 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµές προσφοράς ειδών από 
κατ/τα αµαξοστοιχιών 

Σχόλια:  
Η παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 21/14.5.1990 (ΦΕΚ 
Β'317) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Προκειµένου για είδη εστιατορίου που ανήκουν στην κατηγορία των διατιµηµένων 
ή ελεγχοµένου κέρδους που προσφέρονται "α λά - καρτ" από τα εστιατόρια, µπαρ και 
κυλικεία που λειτουργούν µέσα στις αµαξοστοιχίες (εσωτερικού - εξωτερικού), ως 
τιµές προσφοράς των ειδών αυτών καθορίζονται οι τιµές που ισχύουν κάθε φορά για 
εστιατόρια Α' κατηγορίας, του Νοµού Αττικής, προσαυξηµένες κατά 20%. (ΑΔ 21/14 
Μαίου 1990, ΦΕΚ Β' 317). 2) Οι διατάξεις που ισχύουν για τους τιµοκαταλόγους, το 
βάρος µερίδων φαγητών, φρούτων και λοιπών ειδών που προσφέρονται από 
καταστήµατα γενικά, έχουν εφαρµογή και για τα εστιατόρια, µπαρ και κυλικεία 
αµαξοστοιχιών. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  218 
Ηµ/νία:  07.03.2006 



Τίτλος 
Αρθρου:  Τιµές φαγητών από καταστήµατα πλοίων 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 12/9.4/12.5.1992 (ΦΕΚ 
Β'314). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  219 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σύνθεση πρωινού ροφήµατος από κατ/τα πλοίων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Σύνθεση πρωινού ροφήµατος 
από κατ/τα πλοίων 

Σχόλια:  
Το εδ. β της παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 
29/28.8.1990 (ΦΕΚ Β' 545) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καθορίζεται η σύνθεση του πρωινού ροφήµατος "ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ" που 
προσφέρεται από εστιατόρια και κυλικεία, τα οποία λειτουργούν σε ακτοπλοϊκά 
επιβατικά πλοία και όµοια πλοία που εκτελούν τουριστικά ταξίδια, ως εξής: α) Τσάι ή 
γάλα µε καφέ. (ΑΔ 14/89). β) Βούτυρο φρέσκο ή µαργαρίνη, 20 γραµµ. τουλάχιστον. 
Είναι υποχρεωτικό να διατίθενται και τα δύο, κατά την επιθυµία του πελάτη. (ΑΔ 
29/28 Αυγ. 1990, ΦΕΚ Β' 545). γ) Μαρµελάδα ή µέλι, τουλάχιστον 40 γραµµ. δ) 
Βουτήµατα (φρυγανιές ή µπισκότα ή παξιµαδάκια). ε) Κέικ. στ) Ζάχαρη. 2) Η τιµή 
του γεύµατος ή δείπνου "ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ", που προσφέρεται από εστιατόρια 
ακτοπλοϊκών επιβατικών πλοίων και οµοίων πλοίων, που εκτελούν τουριστικά 
ταξίδια, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισµα των τιµών των ειδών που 
αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους και από τα οποία αποτελείται το "ΤΑΜΠΛ-
ΝΤΟΤ" 3) Στις τιµές που διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν 
αναγνωρίζεται καµιά άλλη επιβάρυνση (φιλοδώρηµα, κουβέρ, κλπ.) πλην των 
νοµίµων φόρων και τελών που αποδίδονται στο Δηµόσιο και στους Ο.Τ.Α. (ΑΔ 
14/89).  

 
Αρθρο:  220 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές ειδών καφενείου από κατ/τα πλοίων 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006).-Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 21/14.5.1990 
(ΦΕΚ Β 317). 



 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  221 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµοκατάλογοι - Βάρη µερίδων σε κατ/τα πλοίων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµοκατάλογοι ,Βάρη 
µερίδων σε κατ/τα πλοίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι διατάξεις που ισχύουν για τους τιµοκαταλόγους, το βάρος των µερίδων 
φαγητών, φρούτων και λοιπών ειδών που προσφέρονται από τα κατ/τα γενικά, έχουν 
εφαρµογή και για τα εστιατόρια, µπαρ, κυλικεία και λοιπά παρόµοια κατ/τα που 
λειτουργούν σε επιβατικά πλοία. 2) Οι κατατάξεις σε αγορανοµικές κατηγορίες των 
παραπάνω κατ/των που λειτουργούν σε ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία ενιαίας θέσης, 
καταργούνται.  

 
Αρθρο:  222 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές ειδών καφενείου στα καταστήµατα 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµές ειδών καφενείου στα 
καταστήµατα 

Σχόλια:  
Καταργήθηκε από το άρθρο 11 της ΑΔ 21/14 Μαίου 1990, ΦΕΚ Β' 
317 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  223 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσφορά καφέδων και αναψυκτικών 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προσφορά καφέδων και 
αναψυκτικών 



Σχόλια:  

Οι παρ. 1,2 καταργήθηκαν από την παρ. 4 του αρ. 3 ΑΔ 
17/20.8/20.9.1991 ΦΕΚ Β' 757) Η παρ. 3 καταργήθηκε από την αρ. 11 
της ΑΔ 21/14.5.1990 (ΦΕΚ Β' 317) Η παρ. 4 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε από την ΑΔ 17/20.8/20.9.1991 (ΦΕΚ Β' 317) Η παρ. 6 
προστέθηκε µε την ΑΔ 21/14.5.1990 (ΦΕΚ Β' 317) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1-2) Παραλείπονται ως µη ισχύουσες. 3) Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 4) Η 
προσφορά του ελληνικού καφέ από τα καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 
καφεζαχαροπλαστεία, καφέ - µπαρ και λοιπά παρόµοια κατ/τα είναι υποχρεωτική 
εφόσον αυτά προσφέρουν στους πελάτες τους καφέ άλλου τύπου όπως π.χ. 
ΕΣΠΡΕΣΟ, ΝΕΣ-ΚΑΦΕ, ΓΑΛΛΙΚΟ κλ.π. (ΑΔ 17/20 Αυγ, - 20 Σεπ, 1991, ΦΕΚ Β' 
757), 5) Καφενεία, ζαχαροπλαστεία, καφεζαχαροπλαστεία, µπαρ και λοιπά παρόµοια 
κατ/τα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, εφόσον προσφέρουν στην 
κατανάλωση χύµα σε ποτήρια χυµούς από εσπεριδοειδή, που λαµβάνονται αυτούσιοι 
µε στύψιµο πριν από την προσφορά τους, ή συµπυκνωµένους φυσικούς χυµούς από 
εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα ή λαχανικά, υποχρεούνται να προσφέρουν και 
αναψυκτικά ποτά σε φιάλες. (ΑΔ 14/89). 6) Τα ζαχαροπλαστεία, καφενεία, 
αναψυκτικά, καφέ - ζαχαροπλαστεία και µπαρ υποχρεούνται, εκτός από τα άλλα είδη 
που προσφέρουν, να κατέχουν και να προσφέρουν και ποτά από χυµούς 
εσπεριδοειδών, αεριούχα και µη, εφόσον στην περιφέρεια της πόλης, στην οποία 
εδρεύουν, λειτουργούν επιχειρήσεις παρασκεύης αεριούχων ή µη ποτών από χυµό 
εσπεριδοειδών ή πρατήρια τούτων ή οπωσδήποτε προσφέρονται στην αγορά. (ΑΔ 
21/14 Μαίου 1990, ΦΕΚ Β' 317),  

 
Αρθρο:  224 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Κατοχή και προσφορά ποτών χύµα 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Κατοχή και προσφορά ποτών 
χύµα 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, καφέ - µπαρ και λοιπά παρόµοια καταστήµατα 
ανεξάρτητα κατηγορίας κατάταξής τους, υποχρεούνται να κατέχουν και να 
προσφέρουν ποτά (ούζο, κονιάκ, λικέρ) χύµα.  

 
Αρθρο:  225 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αγορανοµικές κατηγορίες ειδών 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 21/14.5.1990 (ΦΕΚ Β' 
317). 



 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  226 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τιµές ειδών στα καταστήµατα σταθµών, µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  227 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές ειδών στα καταστήµατα εκπαιδευτηρίων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµές ειδών στα καταστήµατα 
εκπαιδευτηρίων 

Σχόλια:  
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 17/20.8./20.9.1991 (ΦΕΚ Β' 
357) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καθορίζεται ο τρόπος διαµόρφωσης των τιµών των ειδών που προσφέρονται, 
σύµφωνα µε την Α2γ/οικ. 2087/9-5-89 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
από κυλικεία, αναψυκτήρια και λοιπά κατ/τα, περίπτερα και πωλητές γενικά, που 
βρίσκονται µέσα σε Δηµόσια και Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οποιασδήποτε βαθµίδας, 
ως εξής: α) Τα παρακάτω είδη διαµορφώνουν τιµές µε το ποσοστό που αναφέρεται, 
για το καθένα χωριστά, υπολογιζόµενο στην τιµή κτήσης του, σύµφωνα µε τα σχετικά 
τιµολόγια αγοράς. (1) Σάντουιτς µε τυρί ποσοστό µεικτού κέρδους 25% (2) Τοστ µε 
τυρί " " " 28% (3) Ψωµί πολυτελείας σε συσκευασία " " " 15% (4) Ψωµί πολυτελείας 
σε συσκευασία µε τυρί " " " 15% (5) Τυρόπιτα, πολύ καλής ποιότητας " " " 30% (6) 
Κουλούρι σιµίτιο τύπου Θεσ/νίκης " " " 26% (7) Ψωµί τύπου 90% " " " 15% (8) Γάλα 
παστεριωµένο σε ατοµική συσκευασία " " " 12% (9) Γιαούρτι (εκτός παραδοσιακού) 
χωρίς ζάχαρη ή άλλες προσµείξεις " " " 15% (10) Ξηροί καρποί (σε µικρή 
συσκευασία) " " " 25% (11) Φρούτα εποχής πλυµένα και τυλιγµένα σε σελοφάν " " " 
35% β) Τα παρακάτω είδη ελέγχονται για υπερβολικό κέρδος και οι τιµές 
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/46 "Περί 
Αγορανοµικού Κώδικος" όπως ισχύει. (1) Σταφιδόψωµο σε ατοµική συσκευασία. (2) 
Φρυγανιές σε µικρές συσκευασίες. (3) Φυσικοί χυµοί φρούτων, χωρίς ζάχαρη. (4) 
Γιαούρτι παραδοσιακό. (5) Σπανακόπιτα, πολύ καλής ποιότητας, και (6) Καφές (µόνο 



για το προσωπικό). γ) Τα είδη τσάι και λοιπά αφεψήµατα, ανήκουν στην κατηγορία 
των µη ελεγχόµενων. 2). Στις τιµές που διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
δεν περιλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις (αµοιβή σερβιτόρου, Φ.Π.Α. κλπ.). 3) 
Οπου, κατά την κρίση των υπευθύνων των εκπαιδευτηρίων, αντενδείκνυται η 
προσφορά φυσικών χυµών φρούτων (χωρίς ζάχαρη) σε γυάλινες φιάλες ή µεταλλικά 
κουτιά, για την προσωπική ασφάλεια των µαθητών και σπουδαστών, τα είδη αυτά 
προσφέρονται σε πλαστικά κύπελλα, το περιεχόµενο των οποίων σε καµιά περίπτωση 
δεν θα είναι λιγότερο του περιεχοµένου της φιάλης ή του κουτιού, κατά περίπτωση, 
και αποσφραγίζονται ενώπιον του αγοραστή. 4) Το παρόν άρθρο ισχύει στο Νοµό 
Αττικής και στην πόλη της Θεσ/νίκης και εξουσιοδοτούνται οι Νοµάρχες των λοιπών 
περιφερειών να καθορίσουν αντίστοιχα ποσοστά µεικτού κέρδους, τα οποία δεν 
µπορεί να είναι ανώτερα εκείνων που καθορίζονται παραπάνω. (ΑΔ 17/20 Αυγ. - 20 
Σεπ. 1991, ΦΕΚ Β' 757).  

 
Αρθρο:  228 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές ειδών στα καφενεία και κυλικεία Δηµοσίων Οργανισµών 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 21/14.5.1990 (ΦΕΚ Β' 
317). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  229 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές ειδών καφενείου σε περίπτερα και καντίνες 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006).-
Προγενέστερα είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 21/14.5.1990 (ΦΕΚ Β' 
317). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  230 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές αναψυκτικών και προσυσκευασµένων καφέδων σε γήπεδα 
Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµές αναψυκτικών και 



προσυσκευασµένων καφέδων σε γήπεδα 
Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β' 496 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  231 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις ζαχαροπλαστείων και λοιπών παρόµοιων κατ/των 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υποχρεώσεις 
ζαχαροπλαστείων και λοιπών παρόµοιων κατ/των 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ζαχαροπλαστεία και παρόµοια καταστήµατα, ανεξάρτητα από την κατηγορία 
κατάταξής τους υποχρεούνται, εφόσον προσφέρουν γλυκίσµατα και παγωτά 
"ΣΠΕΣΙΑΛ", να προσφέρουν τουλάχιστον ίσο αριθµό κοινών γλυκισµάτων και 
παγωτών. 2) Ζαχαροπλαστεία και παρόµοια κατ/τα, ανεξάρτητα από την κατηγορία 
κατάταξής τους, απαγορεύεται να διαθέτουν στο κοινό ως "ΣΠΕΣΙΑΛ" τα παρακάτω 
είδη: α) ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (1) Κοκ. (2) Μιλφέιγ. (3) Τρούφα. (4) Σοκολατίνα γλασέ. 
(5) Σου α λά - κρεµ, χωρίς σαντιγί. (6) Γλασσέ αµυγδάλου, χωρίς σαντιγί. (7) Κορµός 
παντεσπάνι. (8) Εκλέρ. (9) Μηλόπιτα. (10) Κορνέ χωρίς σαντιγί. (11) Πάστα φλόρα. 
β) ΠΑΓΩΤΑ (1) Κρέµα. (2) Σοκολάτα. (3) Φιστίκι. (4) Λεµόνι.  

 
Αρθρο:  232 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάρος ειδών ζαχαροπλαστικής 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Βάρος ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα όρια βάρους των ειδών που προσφέρονται από τα ζαχαροπλαστεία, 
γαλακτοπωλεία και λοιπά παρόµοια καταστήµατα, καθορίζονται ως εξής: 1) Πάστες 
κοµµένες, µπακλαβάδες, γιουµουρντά και τρίγωνο, το τεµάχιο 70 γραµµ. 
τουλάχιστον. 2) Γλυκίσµατα φόρµας (π.χ. κασετίνες, µον µπλαν, σαρλότες, κλπ.), το 
τεµάχιο, 70 γραµµ. τουλάχιστον. 3) Γλυκά ταψιού που παραµένουν συνεχώς µέσα σε 
σιρόπι, το τεµάχιο 95 γραµµ. τουλάχιστον. 4) Γλυκά ταψιού µέσα σε σιρόπι, που 
προσφέρονται για πώληση, το τεµάχιο, 70 γραµµ. τουλάχιστον. 5) Παγωτά, γενικά, 
γαρνιρισµένα ή όχι, το τεµάχιο 95 γραµµ. τουλάχιστον. 6) Λουκουµάδες τρυπητοί, µε 
µέλι, η µερίδα 95 γραµµ. τουλάχιστον. 7) Λουκουµάδες ατρύπητοι, µε µέλι, η µερίδα 



150 γραµµ. τουλάχιστον. 8) Μπουγάτσες, το τεµάχιο 95 γραµµ. τουλάχιστον. 9) 
Κατηµέρι το τεµάχιο 125 γραµµ. τουλάχιστον. 10) Βούτυρο µε µέλι, η µερίδα 70 
γραµµ. τουλάχιστον (από τα οποία 35 γραµµ. βούτυρο). 11) Κοµπόστες, γενικά, 
χωρίς σιρόπι, η µερίδα 80 γραµµ. τουλάχιστον. 12) Ρυζόγαλο και κρέµα πιάτου, η 
µερίδα 150 γραµµ. τουλάχιστον. 13) Γάλα βρασµένο, 220 γραµµ. τουλάχιστον. 14) 
Τυρόπιτες, 70 γραµµ. τουλάχιστον. Τα βάρη γλυκισµάτων και λοιπών ειδών 
ζαχαροπλαστείου και γαλακτοπωλείου, που καθορίζονται παραπάνω, ισχύουν και για 
τα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, µπαρ, ταβέρνες και για οποιοδήποτε κατάστηµα που 
προσφέρει τα είδη αυτά.  

 
Αρθρο:  233 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές γαλακτοκοµικών ειδών 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  234 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Σύνταξη τιµοκαταλόγων 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Σύνταξη τιµοκαταλόγων 
Σχόλια:  Το εδ. γ' της παρ. 2 προστέθηκε µε την ΑΔ 7/7.3.1990 (ΦΕΚ Β' 41) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι υπεύθυνοι εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων διασκέδασης, µπαρ, κυλικείων, 
ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων και λοιπών παρόµοιων καταστηµάτων, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, υποχρεούνται να τηρούν 
τιµοκαταλόγους µε µία µόνο στήλη, στην οποία να αναγράφεται η συνολική τιµή 
κάθε είδους που προσφέρουν, δηλαδή η τιµή αυτή θα περιέχει όλες τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις [Εξοχικό, Μουσική, Τουριστικό, αµοιβή σερβιτόρου, Δηµοτικά ή 
Κοινοτικά τέλη, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κλπ.]. 2) Στο πάνω δεξιό 
µέρος του τιµοκαταλόγου αναγράφονται οι εξής ενδείξεις, κατά περίπτωση: α) 
"ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ". Κάτω από αυτή την ένδειξη παρατίθενται 
υποχρεωτικά όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκειται το κατάστηµα, µε τα 
ποσοστά που αντιστοιχούν σε καθεµία π.χ.: ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ: - Εξοχικό 
15% - Μουσική 10% ή 20%. - Τουριστικό 5%. - Αµοιβή σερβιτόρου 13% ή 16%. - 
Δηµοτικός ή Κοινοτικός φόρος 5%. - Φ.Π.Α. 6% ή 16% ή 36%. β) "Το κατάστηµα 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ή ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ (ανάλογα µε την περίπτωση), στην 
έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων µηχανής, θεωρηµένων από 
την αρµόδια Οικονοµική Εφορία". (ΑΔ 14/89). γ) "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΔΡΧ...... ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει οποιαδήποτε είδη από τα αναγραφόµενα 



στον τιµοκατάλογο, µέχρι την κάλυψη της ελάχιστης κατανάλωσης". Η ελάχιστη 
κατανάλωση επιτρέπεται µόνο στα Κέντρα Διασκέδασης. (ΑΔ 7/7 Μαρ. 1990, ΦΕΚ 
Β' 141). 3) Σε πολυσέλιδους τιµοκαταλόγους οι ενδείξεις της προηγούµενης 
παραγράφου αναγράφονται στο πάνω δεξιό τµήµα της πρώτης σελίδας. Στις δύο 
περιπτώσεις σύνταξης τιµοκαταλόγων (απλοί ή πολυσέλιδοι) οι παραπάνω ενδείξεις 
αναγράφονται και σε µία ξένη γλώσσα, εφόσον ο τιµοκατάλογος, εκτός της 
ελληνικής, έχει συνταχθεί σε µία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. 4) Οι παραπάνω 
επιβαρύνσεις υπολογίζονται ως εξής: α) Εξοχικό, µουσική, τουριστικό κλπ. Στις τιµές 
που καθορίζονται ή νόµιµα διαµορφώνονται για τα είδη που ανήκουν στην κατηγορία 
των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους. β) Αµοιβή σερβιτόρου: (1) Προκειµένου 
για είδη που ανήκουν στην κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους, στις 
τιµές που καθορίζονται ή νόµιµα διαµορφώνονται, προσαυξηµένες µε τις 
επιβαρύνσεις λόγω εξοχικού, µουσικής, τουριστικού κλπ. (2) Προκειµένου για είδη 
που ανήκουν στην κατηγορία των ελεγχοµένων για υπερβολικό κέρδος, στις τιµές 
που διαµορφώνονται νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
Αγορανοµικού Κώδικα, όπως ισχύει. (3) Προκειµένου για είδη που ανήκουν στην 
κατηγορία των µη ελεγχοµένων, στις τιµές που διαµορφώνονται ελεύθερα. γ) 
Δηµοτικά ή Κοινοτικά τέλη: Στις τιµές που διαµορφώνονται µετά τον υπολογισµό 
των προηγούµενων επιβαρύνσεων, κατά περίπτωση. δ) Στις τιµές που 
διαµορφώνονται µετά τον υπολογισµό όλων των παραπάνω επιβαρύνσεων, κατά 
περίπτωση. 5) Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, υποχρεούνται να 
αναγράφουν στους τιµοκαταλόγους για τα προσυσκευασµένα είδη που προσφέρουν 
(ζύθος, οίνοι, λοιπά οινοπνευµατώδη ποτά, µεταλλικά νερά, σόδες) τις ακόλουθες 
ενδείξεις: α) Την επωνυµία ή τον τίτλο της επιχείρησης παραγωγής τους και την 
ειδικότερη ονοµασία µε την οποία τα είδη αυτά προσφέρονται στο εµπόριο. β) Την 
ποσότητα του περιεχοµένου κάθε είδους κατά προσυσκευασία. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  235 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Διπλότυπα µπλοκ 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Διπλότυπα µπλοκ 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων του άρθρου 234, µε εξαίρεση αυτά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν σε 
κάθε τραπέζι του καταστήµατός τους διπλότυπο µπλοκ αριθµηµένο, που να έχει 
τυπωµένο τον τίτλο της επιχείρησης, στο οποίο ο σερβιτόρος να αναγράφει τα είδη 
που προσφέρονται σε κάθε πελάτη, αναλυτικά, µε τις αντίστοιχες τιµές διπλά σε κάθε 
είδος, όπως αυτές αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους που συντάσσονται, σύµφωνα 
µε το άρθρο 234 της παρούσας. Ειδικά όταν προσφέρονται προσυσκευασµένα είδη 
(ζύθος, οίνοι, λοιπά οινοπνευµατώδη ποτά, µεταλλικά νερά, σόδες) ο σερβιτόρος 
αναγράφει και τις ενδείξεις που καθορίζονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 234 
της παρούσας. Κατά την εξόφληση του λογαριασµού από τον πελάτη, ο σερβιτόρος 
αθροίζει τα επί µέρους ποσά για εξαγωγή του ποσού που πρέπει να εισπραχθεί και 
έπειτα αναγράφει την ηµεροµηνία και υπογράφει το διπλότυπο. Η αναγραφή, 



σύµφωνα µε τα παραπάνω των ειδών που προσφέρονται και των τιµών τους στο 
διπλότυπο µπλοκ, γίνεται οποτεδήποτε, από την λήψη της παραγγελίας µέχρι την 
πληρωµή του λογαριασµού από τον πελάτη. 2) Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο 
διπλότυπα µπλοκ µπορεί να τηρούνται από τους ίδιους τους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων ή από εκπροσώπους τους, πάνω στα οποία αυτοί θα αναγράφουν τους 
λογαριασµούς των πελατών , όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η ηµεροµηνία και η υπογραφή στο τέλος κάθε 
λογαριασµού πάνω στο µπλοκ, συµπληρώνεται από αυτόν που συνέταξε το 
λογαριασµό (υπεύθυνο ή εκπρόσωπό του), ο οποίος και το επιστρέφει στον πελάτη. 
3) Το πρωτότυπο του διπλότυπου που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 
του παρόντος άρθρου, παραδίδεται υποχρεωτικά στον πελάτη και το αντίγραφο 
παραµένει στο στέλεχος του µπλοκ και διατηρείται µέχρι και την 5η ηµέρα από την 
ηµεροµηνία έκδοσης του διπλότυπου. 4) Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις των 
παραπάνω παραγράφων για την τήρηση και έκδοση διπλότυπων µπλοκ λογαριασµών, 
τα εξής κέντρα και καταστήµατα: α) Οσα εφαρµόζουν το σύστηµα της έκδοσης των 
λογαριασµών µε ταµιακές µηχανές αναλυτικά, δηλαδή αναγράφεται το είδος και η 
αντίστοιχη τιµή. β) Οσα υποχρεούνται στην τήρηση διπλότυπων µπλοκ λογαριασµών 
από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., όπως ισχύει, µε την προϋπόθεση ότι τα είδη που 
προσφέρονται, αναγράφονται αναλυτικά µε τις αντίστοιχες τιµές τους. γ) Τα 
καταστήµατα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, εφόσον ο 
λογαριασµός των πελατών δεν υπερβαίνει τις 100 δρχ. και δεν έχουν τέτοια 
υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., όπως ισχύει.  

 
Αρθρο:  236 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Στρογγυλοποίηση τιµών 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  237 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµοκατάλογοι 
Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Τιµοκατάλογοι 

Σχόλια:  
Το εδ. γ' της παρ. 3 προστέθηκε µε την ΑΔ 7/7.3.1990 (ΦΕΚ Β' 
141) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι τιµοκατάλογοι εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και λοιπών 
καταστηµάτων και οι σχετικές µε τη λειτουργία τους πινακίδες, συντάσσονται 



απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται να τηρούνται και σε ξένη γλώσσα, 
για όσους υπευθύνους των παραπάνω καταστηµάτων το επιθυµούν. 2) Οι 
τιµοκατάλογοι πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθµό και τοποθετούνται τουλάχιστον 
στα 50% των τραπεζιών, αναγράφουν καθαρά την κατηγορία που είναι καταταγµένο 
το κατάστηµα και ότι αυτό υπόκειται σε αγορανοµικό έλεγχο. Εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αυτή οι υπεύθυνοι των καφενείων, οι οποίοι όµως υποχρεούνται να έχουν 
αναρτηµένο τιµοκατάλογο σε εµφανές σηµείο , εντός του καταστήµατος. (ΑΔ 14/89). 
3) Οι υπεύθυνοι των εστιατορίων, ταβερνών, µπαρ, καφετεριών, κέντρων 
διασκέδασης και λοιπών παρόµοιων καταστηµάτων υποχρεούνται να έχουν στην 
πρόσοψη των καταστηµάτων τους και σε εµφανές σηµείο της κυρίας εισόδου, 
αναρτηµένο υαλόφρακτο πλαίσιο, που να φωτίζεται επαρκώς, µε διαστάσεις 
τουλάχιστον 35Χ25 εκ., µέσα στο οποίο θα είναι τοποθετηµένα: α) Προκειµένου για 
κατάστηµα που προσφέρει είδη "α λα - κάρτ", τιµοκατάλογος µε όλα τα είδη που 
προσφέρονται από αυτό. β) Προκειµένου για κατάστηµα που προσφέρει είδη "ταµπλ 
- ντοτ", κατάλογος στον οποίο αναγράφεται η σύνθεση και η τιµή τους, και γ) 
Προκειµένου για κέντρο διασκέδασης που εφαρµόζει ελάχιστη κατανάλωση, 
τιµοκατάλογος, στο πάνω δεξιό µέρος του οποίου, πρώτο στη σειρά από τις ενδείξεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 234 της ΑΔ 14/89, αναγράφεται 
και "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΡΧ......, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει 
οποιαδήποτε είδη από τα αναγραφόµενα στον τιµοκατάλογο, µέχρι την κάλυψη της 
ελάχιστης κατανάλωσης". (ΑΔ 7/7 Μαρ. 1990, ΦΕΚ Β' 141).  

 
Αρθρο:  238 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Αµοιβή σερβιτόρων 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Αµοιβή σερβιτόρων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η αµοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των καφενείων, ζαχαροπλαστείων, 
γαλακτοπωλείων, µπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, 
κυλικείων γενικά και λοιπών παροµοίων καταστηµάτων καθορίζεται σε ποσοστό 16% 
στο λογαριασµό των πελατών. 2) Η αµοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των 
εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινοµαγειρείων, ταβερνών, πισταριών, κέντρων 
διασκέδασης γενικά, καθώς και γαλακτοπωλείων που προσφέρουν και χορτοφαγία 
και των µεικτών αυτών, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους καθορίζεται 
σε ποσοστό 13% στο λογαριασµό των πελατών, από το οποίο το µεν 10% δίνεται 
στους σερβιτόρους, το δε 3% στους βοηθούς τους, εφόσον υπάρχουν βοηθοί. Αν δεν 
υπάρχουν βοηθοί, η αµοιβή καθορίζεται σε ποσοστό 11% στους λογαριασµούς των 
πελατών. 3) Την κατά περίπτωση αµοιβή σερβιτόρου δικαιούται κάθε πρόσωπο, το 
οποίο σερβίρει πελάτες του καταστήµατος. 4) Οι σερβιτόροι δικαιούνται αµοιβής 
µόνο για τα είδη που προσφέρουν σε καθήµενους πελάτες του καταστήµατος. 5) Η 
αµοιβή σερβιτόρων υπολογίζεται στο λογαριασµό των πελατών, για τα είδη που 
κατανάλωσαν, χωρίς τις επιβαρύνσεις από φόρους και τέλη, που αποδίδονται στο 
Δηµόσιο ή στους Ο.Τ.Α.  
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Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις εξοχικών και παραλιακών κέντρων 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υποχρεώσεις εξοχικών και 
παραλιακών κέντρων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα εξοχικά και παραλιακά κέντρα και τα κέντρα των λουτροπόλεων ανεξάρτητα 
από την κατηγορία κατάταξής τους υποχρεούνται να προσφέρουν σε όσους πελάτες 
το επιθυµούν, καφέ (εφόσον σερβίρουν), ζύθο, αναψυκτικά, ούζο, κονιάκ ή άλλο 
ποτό, χωρίς υποχρέωση του πελάτη να παραγγείλει και φαγητό ή ορεκτικό. Αυτό δεν 
είναι υποχρεωτικό κατά τους θερινούς µήνες, από τις 8 µ.µ. και µετά. 2) Τα 
παραπάνω κέντρα υποχρεούνται να τοποθετούν δύο ευανάγνωστες πινακίδες σε 
εµφανή µέρη του καταστήµατός τους, διαστάσεων 50χ70 εκατοστά, που να γράφουν: 
"Κατά τους θερινούς µήνες και µετά τις 8 µ.µ. δεν είναι υποχρεωτική για το 
κατάστηµα η προσφορά καφέ, ζύθου, αναψυκτικών, ούζου, κονιάκ ή άλλου ποτού, 
χωρίς φαγητό".  

 
Αρθρο:  240 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσαύξηση τιµών λόγω τουριστικού 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  241 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προσφορά ταµπλ - ντοτ 

Λήµµατα:  Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προσφορά ταµπλ, ντοτ 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιτρέπεται στα εστιατόρια και λοιπά παρόµοια καταστήµατα, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία κατάταξής τους, να προσφέρουν "ειδικό τουριστικό ταµπλ - ντοτ". 2) 
Οι τιµοκατάλογοι των παρακάτω καταστηµάτων συντάσσονται απαραίτητα και σε 
µία ξένη γλώσσα και πρέπει να περιέχουν τις τιµές όλων των ειδών που 
προσφέρονται, καθώς και την τιµή του "ταµπλ - ντοτ", η οποία δεν πρέπει να 



υπερβαίνει το άθροισµα των τιµών, των επιµέρους ειδών από τα οποία αποτελείται 
αυτό, µειωµένο κατά 10% τουλάχιστον.  

 
Αρθρο:  242 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσφορά ειδών από Κέντρα Διασκέδασης 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προσφορά ειδών από Κέντρα 
Διασκέδασης 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιτρέπεται στα χορευτικά κέντρα και κοσµικές ταβέρνες Α' και Β' κατηγορίας η 
προσφορά "ταµπλ - ντοτ" (πλήρες), µε την παρακάτω σύνθεση: α) Ορεκτικά ή ψάρια 
(γλώσσες, λαβράκια, λιθρίνια, µπαρµπούνια, ξιφίας, συναγρίδες, τσιπούρες, 
σφυρίδες, φαγκριά) ή αστακός ή γαρίδες. β) Κρέας ή πουλερικά γαρνί. γ) Σαλάτα. δ) 
Γλυκό. ε) Φρούτο. στ) Τυρί. 2) Επιτρέπεται στα παραπάνω κέντρα µόνο κατά τις 
ηµέρες προσφοράς του "ταµπλ - ντοτ" της προηγούµενης παραγράφου και 
προκειµένου για πελάτες που επιθυµούν µόνο ποτό, µαζί µε το ποτό τους προσφέρουν 
υποχρεωτικά και φρούτο ή ξηρούς καρπούς ή παγωτό, ανάλογα µε την επιθυµία του 
πελάτη. 3) Επιτρέπεται στα παραπάνω κέντρα να προσφέρουν µειωµένο "ταµπλ - 
ντοτ" από ένα κύριο φαγητό από κρέας ή ψάρια ή πουλερικά, από αυτά που 
αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους και ένα ορεκτικό, ίσης ή µικρότερης αξίας του 
κύριου φαγητού. 4) Η προσφορά του µειωµένου "ταµπλ - ντοτ" που επιτρέπεται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν είναι υποχρεωτική προκειµένου για πελάτες που 
επιθυµούν µόνο ποτό. 5) Απαγορεύεται στα παραπάνω κέντρα να προσφέρουν την 
ίδια ηµέρα και πλήρες και µειωµένο "ταµπλ - ντοτ". 6) Οι τιµές των "ταµπλ - ντοτ" 
των προηγούµενων παραγράφων δεν µπορούν να υπερβαίνουν το άθροισµα των 
τιµών των και µέρους ειδών (α λα - καρτ), που αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους 
και αποτελούν το κατά περίπτωση "ταµπλ - ντοτ". 7) Κατά την ηµέρα προσφοράς των 
ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η τιµή του ποτού, 
καθώς και αυτή των κατά περίπτωση ειδών που προσφέρονται µε αυτό (φρούτα ή 
ξηροί καρποί ή παγωτό) δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των τιµών των 
επιµέρους ειδών (α λα - καρτ) που αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους. 8) Οι 
τιµοκατάλογοι των παραπάνω κέντρων πρέπει να περιέχουν τις τιµές όλων των ειδών 
που προσφέρονται "α λα - καρτ". 9) Οι υπεύθυνοι των παραπάνω κέντρων 
υποχρεούνται, εφόσον προσφέρουν στην πελατεία τους ένα από τα "ταµπλ - ντοτ" 
των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου , να αναγράφουν αυτό αναλυτικά µε 
τις αντίστοιχες τιµές κατ' είδος, µαζί µε την αµοιβή σερβιτόρου και όλες τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις, καθώς και το σύνολο του τµήµατος στην µπροστινή σελίδα του 
τιµοκαταλόγου και µέσα σε έγχρωµο τετράγωνο πλαίσιο, µε την ένδειξη 
"ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ " σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα: 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ 1. Κρέας µόσχου ψητό Δρχ. 
1.000 2. Ορεκτικό " 500 Συνολική αξία Δρχ. 1.500 10) Κατά την ηµέρα προσφοράς 
του πλήρους "ταµπλ - ντοτ" υποχρεούνται οι υπεύθυνοι των παραπάνω κέντρων να 
αναγράφουν στην µπροστινή σελίδα του τιµοκαταλόγου, εκτός από την ένδειξη 



"ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ" της προηγουµένης παραγράφου, και την 
ένδειξη "ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΤΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΟΥ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ή ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΤ' 
ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ".  

 
Αρθρο:  243 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προσαύξηση τιµών λόγω µουσικής 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Προσαύξηση τιµών λόγω 
µουσικής 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κέντρα και καταστήµατα, τα οποία έχουν ζωντανή µουσική, για τα είδη που 
προσφέρουν και ανήκουν στην κατηγορία των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους 
µπορούν να εισπράττουν ποσοστό 10% παραπάνω από τις τιµές που δικαιούνται, 
εφόσον έχουν µέχρι και 4 µουσικούς και ποσοστό 20% εφόσον έχουν από πέντε και 
πάνω µουσικούς. Προκειµένου για είδη που ανήκουν στην κατηγορία των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους και για τα οποία ισχύει ποσοστό κέρδους, αυτό 
προσαυξάνεται κατά 10 ή 20 µονάδες, ανάλογα µε τον αριθµό των µουσικών. 2) Το 
ποσοστό λόγω ζωντανή ς µουσικής εισπράττεται µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας 
αυτής. Τα παραπάνω κέντρα υποχρεούνται να αναγράφουν σε πινακίδες που 
τοποθετούνται σε εµφανή µέρη του καταστήµατος και στους τιµοκαταλόγους τους, 
τις ώρες λειτουργίας µουσικής, καθώς και το ποσοστό αυτής µε ευδιάκριτα στοιχεία.  

 
Αρθρο:  244 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση προσφοράς οίνων και ποτών 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υποχρέωση προσφοράς 
οίνων και ποτών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι υπεύθυνοι εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κλπ. δηµόσιων 
κέντρων, τα οποία διαθέτουν προσυσκευασµένους οίνους και ποτά, προέλευσης 
εξωτερικού, υποχρεούνται να κατέχουν και προσφέρουν και εγχώριους 
προσυσκευασµένους οίνους και ποτά. 2) Οι υπεύθυνοι εστιατορίων και λοιπών 
παροµοίων καταστηµάτων παρασκευής φαγητών, υποχρεούνται να κατέχουν και 
προσφέρουν εγχώριους οίνους χύµα. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα 
κέντρα διασκέδασης. 3) Οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστηµάτων υποχρεούνται να 
αναρτούν σε εµφανή θέση του καταστήµατός τους, πινακίδα στην οποία να 
αναγράφεται ότι διαθέτουν και εγχώριους οίνους και ποτά. 4) Οι προσυσκευασµένοι 
οίνοι και ποτά που προσφέρονται στα εστιατόρια και κέντρα, γενικά, πρέπει να 



ανοίγονται παρουσία του πελάτη. 5) Απαγορεύεται το σερβίρισµα από κέντρα ή 
καταστήµατα, γενικά, οίνων χύµα µέσα σε ανοικτές φιάλες, οι οποίες φέρουν 
ενδείξεις ή γενικά επώνυµα διακριτικά γνωρίσµατα επιχειρήσεων που 
προσυσκευάζουν οίνους. 6) Εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία και παρόµοια 
καταστήµατα, κατηγορίων Α', Β' και Γ' υποχρεούνται να κατέχουν και να 
προσφέρουν στους πελάτες τους οίνο χύµα ή εµφιαλωµένο λαϊκής κατανάλωσης.  

 
Αρθρο:  244Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρέωση προσφοράς ποτών, γενικά, σε επαναπληρώσιµες 
συσκευασίες 

Λήµµατα:  
Καταστήµατα εστίασης και αναψυχής ,Υποχρέωση προσφοράς ποτών, 
γενικά, σε επαναπληρώσιµες συσκευασίες 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 25/20.11.1991 (ΦΕΚ Β' 995) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, µπαρ, καφενεία, αναψυκτήρια, 
ζαχαροπλαστεία, καφεζαχαροπλαστεία και λοιπά παρόµοια καταστήµατα, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, εφόσον προσφέρουν στην 
κατανάλωση ποτά, γενικά (αναψυκτικά, µπίρες κλπ.), σε µη επαναπληρώσιµες 
συσκευασίες, υποχρεούνται να προσφέρουν αυτά και σε επαναπληρώσιµες (γυάλινες) 
συσκευασίες, εφ'όσον κυκλοφορούν στο εµπόριο. (ΑΔ 25/20 Νοε. 1991, ΦΕΚ Β' 
995).  

 
Αρθρο:  245 
Ηµ/νία:  19.04.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
"Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι 
εγκεκριµένα για την σφαγή βοοειδών." 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493), 
στη συνέχεια καταργήθηκε µετά την ισχύ της ΑΔ 16/92 και επανήλθε σε 
ισχύ µε το άρθρο 1 της ΑΔ 2 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-795 (ΦΕΚ Β΄ 
579/16.4.2004). 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ "1. Σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, 
Δηµοτικά κ.λπ.) στα οποία γίνεται σφαγή βοοειδών, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο 
σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των βοοειδών, τα οποία 
προσκοµίζονται σε αυτά για σφαγή. 2. Το βιβλίο σφαγών θεωρείται µε ευθύνη του 
σφαγείου από την αρµόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής πού βρίσκεται το σφαγείο. 
Το βιβλίο σφαγών κρατείται στο σφαγείο και επιδεικνύεται σε κάθε 



πραγµατοποιούµενο έλεγχο των αρµοδίων αρχών, εφόσον ζητηθεί. Τα εν λόγω 
σφαγεία είναι υποχρεωµένα για την τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου σφαγών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το 
εν λόγω βιβλίο θα φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες. 1η ΣΤΗΛΗ 
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ», Αναγράφεται η ηµεροµηνία πού σφάχθηκε το ζώο. 2η 
ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ», Αναγράφονται τα στοιχεία του 
µεταφορέα οδηγού και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος πού µετέφερε το ζώο 
στο σφαγείο. 3η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΥ», 
Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και έδρα) του κατόχου των 
ζώων καθώς και η ιδιότητα αυτού (Παραγωγός, χονδρέµπορος, εισαγωγέας, 
λιανοπωλητής κ.λπ). 4η ΣΤΗΛΗ «ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ», Αναγράφεται η φυλή του 
κάθε ζώου (π.χ. Σαρολέ, Σίµενταλ κ.λπ.). 5η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ», 
Αναγράφεται ο αριθµός ενωτίου πού φέρει το προς σφαγή ζώο. 6η ΣΤΗΛΗ 
«ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ» Αναγράφεται ο αριθµός διαβατηρίου του ζώου. 7η 
ΣΤΗΛΗ «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΟΥ» Αναγράφεται η ταξινόµιση του κάθε ζώου 
µετά την σφαγή του,σύµφωνα µε την Κοινοτική Κλίµακα κατάταξης SEUROP π.χ 
AR3.DO2 κ.λπ. 8η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΗΣ», Αναγράφεται ο αύξων αριθµός 
π.χ. 1,2,3,4,5,6 κ.λπ. σφαγής του ζώου. 9η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
ΣΦΑΓΙΟΥ», Αναγράφεται ο προορισµός του σφαγίου (Ταχ. δ/νση, Πόλη) καθώς και 
η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο θα σταλεί το σφάγιο (Κρεοπωλείο, Εργαστήριο 
κοπής-επεξεργασίας, Αλλαντοποιία κ.λπ.). 10η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Αναγράφεται ο αριθµός του τιµολογίου πώλησης του 
σφαγίου ή ο αριθµός του δελτίου αποστολής. 11η ΣΤΗΛΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ», Αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης του ζώου. 
Εξαιρούνται ζώα πού γεννήθηκαν πριν από το 1998 για τα οποία η ηµεροµηνία 
γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο."  

 
Αρθρο:  246 
Ηµ/νία:  19.04.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  "Περί Κοινοτικής Κλίµακας Κατάταξης σφαγίων βοοειδών." 

Σχόλια:  

Αρχικά καταργήθηκε από το άρθρο 19 της ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 
493. Στη συνέχεια το παρόν άρθρο επανήλθε σε ισχύ µε το άρθρο 2 της 
ΑΔ 2 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-795 (ΦΕΚ Β΄ 579/16.4.2004). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Απαγορεύεται η εµπορία-διακίνηση-διάθεση σφαγίων ή τµηµάτων σφαγίων 
βοοειδών, πού έχουν σφαγεί στην Ελλάδα και δεν φέρουν ετικέτα η οποία αναγράφει 
τα υποχρεωτικά στοιχεία της επισήµανσης του βοείου κρέατος. 2. Επίσης θα 
αναγράφεται στην ετικέτα, υπό µορφή ευανάγνωστης ένδειξης, η κατάταξη του 
σφαγίου πού έγινε µε βάση την Κοινοτική Κλίµακα Κατάταξης σφαγίων βοοειδών 
SEUROP σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Η κοινοτική κλίµακα κατάταξης περιλαµβάνει την κατηγορία του είδους 
του ζώου, την κατηγορία της διάπλασης του ζώου και τον βαθµό πάχυνσης του ζώου, 
οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στον Καν. 1208/81 και οι οποίες έχουν ως εξής: 1. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ Α. Σφάγια νεαρών µη ευνουχισµένων αρρένων ζώων,κάτω των 
δύο ετών. Β. Σφάγια άλλων µη ευνουχισµένων αρρένων ζώων. C. Σφάγια 
ευνουχισµένων αρρένων ζώων. D. Σφάγια θηλέων ζώων πού έχουν γεννήσει. Ε. 
Σφάγια άλλων θηλέων. 2. ΔΙΑΠΛΑΣΗ Βάση της ανάπτυξης των πλαγίων όψεων του 
σφαγίου και ιδίως των σηµαντικότερων µερών αυτού δηλαδή του µηρού, της ράχης 
και της ωµοπλάτης, τα σφάγια κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες διάπλασης. 
Κατηγορίες Συνοπτική περιγραφή µυϊκής διάπλασης S Ανώτερη µυϊκή διάπλαση µε 
διπλογλουτισµό Ε Εξαίρετη µυϊκή διάπλαση µε πλάγιες όψεις πολύ καµπύλες. U 
Πολύ καλή µυϊκή διάπλαση µε πλάγιες όψεις καµπύλες R Καλή µυϊκή διάπλαση µε 
πλάγιες όψεις ευθύγραµµες Ο Αρκετά καλή µυϊκή διάπλαση µε πλάγιες όψεις 
ελαφρώς κοίλες. Ρ Μέτρια µυϊκή διάπλαση µε πλάγιες όψεις κοίλες. 3. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Βάση της ποσότητας λίπους στο εξωτερικό του σφαγίου 
και στην εσωτερική όψη της θωρακικής κοιλότητας Κατηγορία Βαθµός πάχυνσης 1 
Πολύ µικρός 2 Μικρός 3 Μέσος 4 Μεγάλος 5 Πολύ µεγάλος 3. Σε όλα τα 
παραστατικά εµπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος (τιµολόγια,δελτία 
αποστολής κ.λπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η 
κατάταξη του σφαγίου, βάση της Κοινοτικής Κλίµακας Κατάταξης, όπως ορίζεται 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων 
αυτών. Επίσης επί των παραστατικών εµπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος 
αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθµός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της οµάδας 
των ζώων."  

 
Αρθρο:  247 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση σφαγής και εµπορίας αµνοεριφίων µικρού βάρους 

Λήµµατα:  
Εµπόρια κρεάτων ,Απαγόρευση σφαγής και εµπορίας αµνοεριφίων 
µικρού βάρους 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η σφαγή ζωντανών αρνιών βάρους µέχρι και 13 χιλιόγραµµα και 
ζωντανών εριφίων βάρους µέχρι 11 χιλιόγραµµα. Η εν λόγω απαγόρευση 
αναστέλλεται µόνο για τις εξής περιόδους κάθε χρόνου: α) 13 ηµέρες πριν από την 
Κυριακή του Πάσχα µέχρι και το Μ. Σάββατο. β) από 9 Αυγούστου µέχρι και 14 
Αυγούστου. γ) από 11 Δεκεµβρίου µέχρι και 31 Δεκεµβρίου. 2) Απαγορεύεται κάθε 
αγοραπωλησία και συναλλαγή σε νωπό κρέας εριφίων βάρους µέχρι και 7,5 χιλ/µα µε 
κεφάλι ή µέχρι και 7 χιλ/µα χωρίς κεφάλι και σε νωπό κρέας εριφίων βάρους µέχρι 
και 6 χιλ/µα µε κεφάλι ή µέχρι και 5,5 χιλ/µα χωρίς κεφάλι. Η εν λόγω απαγόρευση 
αναστέλλεται µόνο για τις εξής περιόδους κάθε χρόνο: α) 13 ηµέρες πριν από την 
Κυριακή του Πάσχα µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. β) από 9 Αυγούστου µέχρι και 
21 Αυγούστου. γ) από 11 Δεκεµβρίου µέχρι και 7 Ιανουαρίου. 3) Απαγορεύεται η 
µεταφορά µε οχήµατα ΔΧ και ΙΧ ζωντανών αµνοεριφίων από τον τόπο παραγωγής σε 
τόπους σφαγής και νωπών κρεάτων αµνοεριφίων από τον τόπο σφαγής σε τόπους 
κατανάλωσης εφόσον το βάρος των εν λόγω ειδών ανέρχεται µέχρι τα απαγορευτικά 



όρια των παρ. (1) και (2) του παρόντος. Υπεύθυνοι για την εφαρµογή της παρούσας 
είναι ο κύριος του εµπορεύµατος και ο οδηγός του οχήµατος. Η εν λόγω απαγόρευση 
αναστέλλεται µόνο για τις εξής περιόδους κάθε χρόνου: α) 14 ηµέρες πριν από την 
Κυριακή του Πάσχα και µέχρι την Κυριακή του Θωµά. β) από 8 Αυγούστου µέχρι 21 
Αυγούστου. γ) από 10 Δεκεµβρίου µέχρι 7 Ιανουαρίου.  

 
Αρθρο:  247Α 
Ηµ/νία:  31.01.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  27.11.2000 

Λήµµατα:  
Εµπόρια κρεάτων ,Απαγόρευση σφαγής και εµπορίας αµνοεριφίων 
µικρού βάρους 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο προστέθηκε από 27.11.2000 µε το άρθρο 1 της ΥΑ 
Α2/3928 (ΦΕΚ Β' 1437/2000). Το στοιχείο Δ του πίνακα που 
διαλαµβάνεται στην παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 
31.01.2001 µε την παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ Α2-74/2001 (ΦΕΚ Β' 75). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Απαγορευτικά µέτρα, κατά την εµπορία, διακίνηση, κ.λπ. σφαγίων βοοειδών, 
βουβαλοειδών, αιγοπροβατοειδών και παραπροϊόντων τους, σε εφαρµογή της 
απόφασης 2000/418/ΕΚ/29.6.2000 της Επιτροπής των Ε.Κ. 1. Προκειµένου για 
σφάγια κρεάτων, προερχόµενα από βοοειδή, βουβαλοειδή και αιγοπροβατοειδή, 
ηλικίας άνω των 12 µηνών ή από αιγοπροβατοειδή που έχουν εµφανίσει στα ούλα 
"ένα µόνιµο κοπτήρα", εφόσον τα ζώα αυτά, ανεξάρτητα προέλευσής τους, 
σφάζονται στην Ελληνική Επικράτεια, ορίζονται τα ακόλουθα: α) Απαγορεύεται η 
διακίνηση, κατοχή, διάθεση, εµπορία και γενικά οποιαδήποτε εµπορική συναλλαγή 
στα είδη, που κατονοµάζονται στον κατωτέρω "Πίνακα Ειδικών Υλικών 
απαγορευµένων για ανθρώπινη κατανάλωση": ΠΙΝΑΚΑΣ (Α) Σφάγια κρεάτων, από 
τα οποία, στους χώρους σφαγής δεν έχει αφαιρεθεί ο νωτιαίος µυελός της 
σπονδυλικής στήλης. (Β) Σφάγια κρεάτων αιγοπροβατοειδών (συµπεριλαµβανοµένων 
και των αµνοεριφίων ή αµνοεριφίων γάλακτος), που φέρουν αναπόσπαστα την 
συκωταριά τους, εφόσον, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί η σπλήνα. (Γ) 
Αυτοτελή κεφάλια (µε το µυαλό και τους οφθαλµούς), αυτοτελή µυαλά, οφθαλµοί, 
αµυγδαλές και νωτιαίος µυελός, από βοοειδή, βουβαλοειδή και αιγοπροβατοειδή της 
παρούσας παραγράφου. "(Δ) Εντερα (από το δωδεκαδάκτυλο έως τον ορθό) βοοειδών 
και βουβαλοειδών ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα έντερα αυτά καταστρέφονται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις". (Ε) Αυτοτελείς σπλήνες αιγοπροβατοειδών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των αµνοεριφίων ή αµνοεριφίων Γάλακτος). (ΣΤ) 
Συκωταριές αιγοπροβατοειδών (συµπεριλαµβανοµένων και των αµνοεριφίων ή 
αµνοεριφίων γάλακτος), εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί η σπλήνα. (Ζ) Σφάγια κρεάτων, 
εφόσον, στους χώρους σφαγής, δεν έχουν αφαιρεθεί από αυτά, για οποιοδήποτε λόγο, 
τα κατονοµαζόµενα είδη των, ως άνω, περιπτώσεων (Γ) και (Δ) του Πίνακα. β) Οι 
απαγορευτικές διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης α) και τα διαλαµβανόµενα 
στον παραπάνω πίνακα, ισχύουν, πέραν των άλλων φορέων εµπορίας (κτηνοτρόφων, 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χονδρεµπόρων, λιανοπωλητών, κ.λπ.) και για τις 
επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής, γενικά, για ανθρώπινη χρήση, ζωοτροφών 
και λιπασµάτων (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, κ.λπ.). γ) Την ευθύνη, για 



µέριµνα προς καταστροφή στους χώρους σφαγής των ζώων, των χαρακτηρισθέντων 
από την Επιτροπή των Ε.Κ. "ειδικών υλικών κινδύνου", όπως αυτά διαλαµβάνονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Παρ. 1 περ. (α)) της απόφασης 2000/418/ΕΚ/29.6.2000 και 
αναφέρονται στον Πίνακα της παρούσας παραγράφου, φέρουν οι, κατά περίπτωση, 
κάτοχοι του εµπορεύµατος, φορείς και επιχειρήσεις της, ως άνω περίπτωσης β). 2. Οι 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σφάγια βοοειδών, 
βουβαλοειδών και αιγοπροβατοειδών, που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον 
προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ, για τα σφάγια αυτά, 
προερχόµενα από Τρίτες Χώρες, εφαρµογή έχουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 6 της 
απόφασης 2000/418/ΕΚ/29.6.2000 και του Παραρτήµατος Π αυτής, εκδοθείσας από 
την Επιτροπή των Ε.Κ. 3. Το παρόν άρθρο δεν αναφέρεται στα σφάγια αµνοεριφίων 
(γάλακτος ή µη) υπό την επιφύλαξη βέβαια των απαγορευτικών διατάξεων των 
περιπτώσεων (Β), (Ε) και (ΣΤ) του Πίνακα της, ως άνω, παραγράφου 1.".  

 
Αρθρο:  247Β 
Ηµ/νία:  31.01.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  19.12.2000 

Τίτλος 
Αρθρου:  

"Απαγόρευση εµπορίας και διάθεσης µεταποιηµένων ζωικών 
πρωτεϊνών, κατ' εφαρµογή της απόφασης 2000/766/ΕΚ του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 ΥΑ Α2-74/2001 (ΦΕΚ 
Β 75). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Υπό την επιφύλαξη ορισµένων εξαιρέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της απόφασης 2000/766/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
απαγορεύεται η εµπορία και διάθεση στην εσωτερική αγορά των κατωτέρων 
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών, προοριζοµένων για τη διατροφή εκτρεφοµένων 
ζώων που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων, 
ήτοι: Κρεατοστάλευρα, οστεάλευρα, κρεατάλευρα, αιµατάλευρα, αποξηραµένα 
πλάσµα και άλλα προϊόντα αίµατος, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, άλευρα οπλών, 
άλευρα κεράτων, άλευρα από παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, άλευρα πτερών, 
υπολείµµατα τήξης χοιρινού λίπους σε ξηρή κατάσταση, ιχθυάλευρα, όξινο 
φωσφορικό ασβέστιο, ζελατίνη και άλλα παρόµοια προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων 
των µειγµάτων των ζωοτροφών, των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές και των 
προµειγµάτων που περιέχουν αυτά τα προϊόντα. 2. Οι ανωτέρω µεταποιηµένες ζωικές 
πρωτεϊνες, προοριζόµενες για τη διατροφή εκτρεφοµένων ζώων, που συντηρούνται, 
παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων, µε ευθύνη των κατόχων τους, 
αποσύρονται από την αγορά και από οπουδήποτε αλλού (αλυσίδα διανοµής, 
αποθήκες γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λ.π)".  

 
Αρθρο:  248 
Ηµ/νία:  06.07.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Παραπροϊόντα - υποπροϊόντα σφαγίων και τρόπος πώλησης τούτων 

Λήµµατα:  
Εµπόρια κρεάτων ,Παραπροϊόντα ,Υποπροϊόντα σφαγίων και τρόπος 
πώλησης τούτων 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 01.07.1991 µε το 
άρθρο 9 της Αγορανοµικής Διάταξης 14/1991 (ΦΕΚ Β' 493). Οι παρ. 4, 
5, 12 και 13 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από 28.11.2000 µε το 
άρθρο 2 της ΥΑ Α2/3928 (ΦΕΚ Β' 1437/2000). Το εντός " " τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε από 31.01.2001 µε την παρ. 2 άρθρου 2 
της ΥΑ Α2-74/2001 (ΦΕΚ Β' 75). Η παρ. 7 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από 01.07.2002 µε την ΥΑ Α2-1040 (ΦΕΚ Β' 
792/2002). Η περίπτ. δ της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 της ΥΑ Α2/845 (ΦΕΚ Β΄ 482/2003).Η παραγραφος 7 αυτού του 
άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την Αγορανοµική Διάταξη 5, 
ΦΕΚ Β' 1000/2004. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1) Παραπροϊόντα, κατά είδος σφαγίου, θεωρούνται: α) Δέρµα, κεφάλι, γλώσσα, 
µυαλό, µάγουλα, στοµάχι, άκρα, λίπη, συκώτι, σπλήνα, νεφρά, καρδιά, πνεύµονες, 
έντερα, προκειµένου για βοοειδή - βουβαλοειδή. β) Δέρµα, στοµάχι, άκρα, έντερα, 
προκειµένου για αιγοπροβατοειδή. γ) Στοµάχι, έντερα, τρίχωµα, προκειµένου για 
χοιρινά. 2) Υποπροϊόντα, κατά είδος σφαγίου, θεωρούνται τα παρακάτω, εφόσον 
αγοράζονται ή εισάγονται αυτοτελώς ή πωλούνται χωριστά από το κρέας από το 
οποίο προέρχονται: α) Κεφάλι, µυαλό, γλώσσα, προκειµένου για αιγοπροβατοειδή. β) 
Κεφάλι, γλώσσα, µυαλά, µάγουλα, λίπος, περινεφρικό λίπος, δέρµα, λαρδί, πανσέτα, 
λαρδοπανσέτα, άκρα, εντόσθια, προκειµένου για χοιρινά. 3) Δεν θεωρούνται 
"παραπροϊόν ή υποπροϊόν" οι συκωταριές αιγοπροβατοειδών, καθώς και τα είδη 
υποπαραγράφων α) και β) της παραγράφου 2 του παρόντος, εφόσον αυτά πωλούνται 
ως αναπόσπαστο τµήµα του σφαγίου ή τµήµατος ή τεµαχίου κρέατος που τα 
περιλαµβάνει. "4) Οι έµποροι που αγοράζουν τα παραπάνω σφάγια απ' ευθείας από 
κτηνοτρόφους ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις αυτών, υποχρεωτικά παραλαµβάνουν 
τα παραπροϊόντα της παραγράφου 1, η αξία των οποίων θα περιλαµβάνεται στην 
συµφωνούµενη τιµή κρέατος ανά χιλ/µο και δεν θα αναγράφεται αυτή η αξία χωριστά 
στο τιµολόγιο που εκδίδεται. Κατ' εξαίρεση, η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει για 
τα παραπροϊόντα "κεφάλι, µυαλό" των βοοειδών και βουβαλοειδών της παραγρ.1 του 
άρθρου 247α της παρούσας". "Επίσης η ανωτέρω υποχρέωση παύει να ισχύει, 
προκειµένου για τα έντερα βοοειδών και βουβαλοειδών". "5) Καθ' όλη την διάρκεια 
του έτους, οι επιχειρήσεις εµπορίας κρεάτων, πωλούν τα παρακάτω είδη, χωριστά του 
κρέατος από το οποίο προέρχονται υπό την επιφύλαξη βέβαια των διατάξεων του 
άρθρου 247α της παρούσας: - Τα παραπροϊόντα σφαγίων της παραγράφου 1 του 
παρόντος. - Τα υποπροϊόντα σφαγίων (πλην αµνοεριφίων - αµνοεριφίων γάλακτος) 
της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 2 του παρόντος.". 6) Καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους, οι χονδρεµπορικές επιχειρήσεις κρεάτων πωλούν τις συκωταριές 
αιγοπροβατοειδών αναπόσπαστα µαζί µε το κρέας τούτων, εφόσον διακινούν 
ολόκληρα τέτοια νωπά σφάγια. «7. Οι επιχειρήσεις χονδρεµπορίας κρεάτων, που 
εµπορεύονται και διακινούν αµνοερίφια και αµνοερίφια γάλακτος σε ολόκληρα 
σφάγια νωπού κρέατος, µπορούν να διαθέτουν τα σφάγια αυτά σε τρίτους αγοραστές, 
είτε µαζί µε τα κεφάλια τους αναπόσπαστα από το σφάγιο, είτε χωρίς τα κεφάλια 
τους. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως σε εµφανές σηµείο του 



καταστήµατος τους έχουν αναρτηµένη ή τοποθετηµένη πινακίδα, ορατή από τους 
πελάτες τους, στην οποία µε κεφαλαία και ευδιάκριτα γράµµατα, θα αναγράφουν τις 
κατωτέρω ενδείξεις, κατά περίπτωση: «ΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ή «ΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΑ 
ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ». Στην περίπτωση που οι χονδρεµπορικές επιχειρήσεις πωλούν τα 
σφάγια αυτά χωρίς τα κεφάλια τους, οι αγοραστές πελάτες τους δεν είναι 
υποχρεωµένοι να αγοράζουν, µαζί µε τα σφάγια και τα κεφάλια αυτών.» 8) Καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές 
αιγοπροβατοειδών και τα κεφαλάκια αµνοεριφίων και αµνοεριφίων γάλακτος 
χωριστά του κρέατος από το οποίο προέρχονται, µε εξαίρεση την περίοδο από 
Σάββατο Λαζάρου µέχρι και Κυριακή του Θωµά, όπου µπορούν να πωλούν νωπά 
αµνοερίφια και αµνοερίφια γάλακτος µαζί µε τα κεφάλια και τις συκωταριές τους. 9) 
Προκειµένου για χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, που διακινούν ολόκληρα ή σε 
ηµιµόρια σφάγια χοιρινών των τύπων "µαδητός" ή "γδαρτός" των παραγράφων 1, 2, 3 
και 4 του άρθρου 255 της παρούσας, πωλούν τα σφάγια αυτά µαζί µε τα 
υποπροϊόντα, κατά περίπτωση σφαγίου, της υποπαραγράφου β) της παρ. 2 του 
παρόντος, όπως αυτά παραµένουν αναπόσπαστο τµήµα του κρέατος µετά τη 
διαµόρφωση του σφαγίου σε καθεµία των µορφών (τύπων) αυτών. 10) Οι διατάξεις 
της προηγούµενης παραγράφου 9 εφαρµόζονται και σε λιανοπωλητές κρεοπώλες, 
εφόσον ο πελάτης του επιθυµεί να προµηθευτεί σε ολόκληρα ή σε µισά σφάγια τους 
τύπους χοιρινών "µαδητός" ή "γδαρτός", σε κάθε δε άλλη περίπτωση τα χοιρινά 
κεφάλια, εντόσθια και άκρα πωλούνται χωριστά του κρέατος από το οποίο 
προέρχονται. 11) Δεν θεωρούνται "υποπροϊόντα" τα είδη της υποπαραγράφου β) της 
παραγράφου 2 του παρόντος, προκειµένου για σφάγια χοιριδίων γάλακτος. "12) Κατά 
τις συναλλαγές µεταξύ κτηνοτρόφων ή Συνεταιριστικών Οργανώσεων αυτών και 
εµπόρων, τα νωπά αµνοερίφια θα αγοράζονται όλο τον χρόνο µαζί µε το κεφάλι, ενώ 
τα λοιπά αιγοπροβστοειδή (βετούλια, ζυγούρια, γίδες, πρόβατα, τράγοι, κριάρια) σε 
νωπό κρέας, θα αγοράζονται όλο τον χρόνο χωρίς κεφάλι. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, ενόψει των δεσµευτικών διατάξεων του άρθρου 247α της παρούσας, 
αίρεται το υποχρεωτικό της αγοράς των κεφαλιών αυτών". "13) Υπό την επιφύλαξη 
των δεσµευτικών διατάξεων του άρθρου 247α της παρούσας, όπου απαγορεύεται 
κάθε αγοραπωλησία αυτοτελών κεφαλών των αιγοπροβατοειδών του άρθρου αυτού, 
προκειµένου για αυτοτελή κεφάλια αµνοεριφίων (γάλακτος ή µη), η αγοραπωλησία 
και διάθεση τέτοιων κεφαλών γίνεται σε τιµή κατά τεµάχιο όλο τον χρόνο, µε 
εξαίρεση την περίοδο του Σαββάτου του Λαζάρου µέχρι και Κυριακή του Θωµά, 
όπου τα κεφάλια των αµνοεριφίων αυτών µπορούν να πωλούνται σε τιµές ανά 
χιλ/µο"".  

 
Αρθρο:  249 
Ηµ/νία:  08.08.2001 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ζύγισµα σφαγίων - έκδοση τιµολογίων 

Λήµµατα:  Εµπόρια κρεάτων ,Ζύγισµα σφαγίων ,Εκδοση τιµολογίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κάθε αγοραπωλησία ζώων (ζωντανών ή σφαγµένων) γίνεται µε ζύγισµα και µε 
ζυγιστικά όργανα, που καθορίζονται από τον Νόµο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 



της εποµένης παραγράφου. 2) Κατά τις αγοραπωλησίες ζώων µεταξύ κτηνοτρόφων 
και εµπόρων, εφόσον δεν υπάρχουν ζυγιστικά όργανα σε ακτίνα πέντε (5) 
χιλιοµέτρων από τον τόπο συναλλαγής , τότε η αγοραπωλησία µπορεί να γίνει χωρίς 
ζύγισµα και µε κοινή συµφωνία κτηνοτρόφου-εµπόρου για τον υπολογισµό του 
βάρους ζωντανού ζώου ή κρέατος. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφεται 
υποχρεωτικά στο τιµολόγιο που εκδίδεται, η ένδειξη ότι "Η ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 
ΕΓΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΖΥΓΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ". 3) Σε κάθε αγοραπωλησία 
ζωντανών ζώων ή σφαγµένων εκδίδεται υποχρεωτικά τιµολόγιο σύµφωνα µε τον 
Αγορανοµικό Κώδικα (παρ. 1 άρθρου 35), στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία 
που ορίζει ο Α.Κ. και εφόσον πρόκειται για ζωντανά ζώα, θα αναγράφονται ο 
αριθµός, το είδος και η κατηγορία των ζώων, το βάρος αυτών και η τιµή κατά χιλ/µο 
και η συνολική αξία τούτων. Ειδικά όταν τα ζώα προορίζονται για πάχυνση, στα εν 
λόγω τιµολόγια θα αναγράφεται επιπλέον και η ένδειξη "ΠΡΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗ". 4) 
Κατά τις αγοραπωλησίες ζωντανών ζώων ή σφαγµένων µεταξύ κτηνοτρόφων η 
Συν/σµών αυτών και εµπόρων, το σχετικό τιµολόγιο θα συντάσσεται σε πέντε (5) 
τουλάχιστον αντίτυπα (πρωτότυπο, τρία αντίγραφα, στέλεχος) και θα είναι τύπου 
4,καρπονιζέ", δηλαδή θα έχει ενσωµατωµένο καρµπόν στην πίσω πλευρά του 
πρωτοτύπου και των τριών αντιγράφων (όχι στο στέλεχος). Στην περίπτωση που το εν 
λόγω τιµολόγιο εκδίδεται από τον κτηνοτρόφο, αυτός παραδίδει στον αγοραστή 
τέσσερα (4) αντίτυπα "καρµπονιζέ", δηλαδή το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. 
5)Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 10 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 1055). 6) 
Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος αγοραπωλησίας ζώων πέρα από αυτόν που 
αναφέρεται στο παρόν και στο προηγούµενο άρθρο.  

 
Αρθρο:  250 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εµπορία - διακίνηση νωπών κρεάτων µέσα στην Περιφέρεια Τ.Δ. 
Πρωτεύουσας 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Εµπορία, διακίνηση νωπών κρεάτων µέσα στην 
Περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας 

Σχόλια:  
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 4/24.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 
251) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, παραθέτουµε, 
κατωτέρω, τους Δήµους και Κοινότητες, που οριοθετούν την Περιφέρεια Τ.Δ. 
Πρωτεύουσας: - Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης, Ηλιούπολης, Ζωγράφου, 
Καισαριανής, Υµηττού, Ταύρου, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Δηµητρίου, Ρέντη, Αλίµου, 
Γλυφάδας, Δραπετσώνας, Καλλιθέας, Κερατσινίου, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Αγ. 
Βαρβάρας, Καµατερού, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Κορυδαλλού, Ν. Λιοσίων, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ. Παρασκευής, Αµαρουσίου, Ηρακλείου, 
Κηφισιάς, Μεταµόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Χολαργού, Ν. Χαλκηδόνας, Βούλας, 
Βουλιαγµένης, Βριλησσίων, Εκάλης, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Ν. 
Πεντέλης, Πεντέλης, Ν. Ψυχικού, Ψυχικού, Παπάγου, Πεύκης, Φιλοθέης. 2. Στις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εντάσσονται και άλλοι Δήµοι ή Κοινότητες 



που δεν κατονοµάζονται παραπάνω, εφόσον, από τις εκάστοτε διατάξεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών οριοθετούν την Περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας. 3. Οπου 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρεται ο όρος: "Επιχείρηση χονδρικής 
πώλησης", αυτός περιλαµβάνει εισαγωγείς - χονδρεµπόρους, χονδρεµπόρους 
ζωέµπορους, βιοµηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια κοπής, τεµαχισµού, 
επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές 
οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εµπορικών φορέων ανεξαρτήτως βαθµίδος, 
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, µεµονωµένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς. 
Αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέµπορα - λιανοπωλητή, αντιπροσώπους - 
εκπροσώπους που διενεργούν εµπορικές συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων, άλλους 
µη κατανοµαζόµενους που ασκούν το επάγγελµα χονδρεµπορίας. "Αγοραστές - 
πελάτες", αυτός περιλαµβάνει: α) Επιχειρήσεις που ασκούν εµπορία και διακίνηση 
κρεάτων (λιανοπωλητές, σούπερ µάρκετ, µπουτίκ, άλλοι έµποροι κλπ.). β) 
Επιχειρήσεις που ασκούν εµπορία και διακίνηση τροφίµων από µετακίνηση κρεάτων 
(αλλαντοποιίες, κονσερβοποιίες κλπ.). γ) Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς 
φαγητών από κρέας (εργαστήρια, εστιατόρια, ψητοπωλεία κλπ.). δ) Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που προµηθεύονται κρέατα για ειδικότερο σκοπό. 4. Η χονδρική πώληση 
νωπών κρεάτων βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβατοειδών και χοιροειδών, µέσα 
στην Περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας, διενεργείται υποχρεωτικά µόνο από τις 
επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που λειτουργούν: α) Μέσα στον Οργανισµό 
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ-Ρέντης), απ' όπου ασκούν αυτές την εµπορία του 
είδους µέσω καταστηµάτων του ΟΚΑΑ. β) Μέσα στην Περιφέρεια Τ.Δ. 
Πρωτεύουσας (εκτός ΟΚΑΑ), εφόσον πρόκειται για βιοµηχανίες - βιοτεχνίες - 
εργαστήρια κοπής, τεµαχισµού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας 
κρεάτων, που εδρεύουν και λειτουργούν µέσα στην περιφέρεια αυτή και ασκούν 
χονδρεµπορία κρέατος απευθείας από το εργοστάσιο ή το εργαστήριο και όχι µέσω 
τυχόν υφισταµένων πρατηρίων τους που λειτουργούν σε χώρους ή περιοχές της εν 
λόγω περιφέρειας που κείνται έξω από τον τόπο έδρας και λειτουργίας του 
εργοστασίου ή εργαστηρίου. 5. Η εµπορία και διακίνηση των παραπάνω νωπών 
κρεάτων µε το σύστηµα της πώλησης για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή µη, 
προκειµένου για την Περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας, διενεργείται αποκλειστικά και 
µόνο µέσω των επιχειρήσεων της παραγράφου 4 του παρόντος, που λειτουργούν στον 
ΟΚΑΑ. 6. Επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης νωπών κρεάτων βοοειδών, 
βουβαλοειδών, αιγοπροβατοειδών και χοιροειδών και ζωντανών τέτοιων ζώων που 
λειτουργούν στο υπόλοιπο του Ν. Αττικής (εκτός Περιφέρειας Τ.Δ. Πρωτεύουσας) ή 
σε άλλους Νοµούς της χώρας, επιτρέπεται να πωλούν χονδρικά τα είδη αυτά σε 
αγοραστές - πελάτες της Περιφέρειας Τ.Δ. Πρωτεύουσας, υπό τον όρο ότι: α) Δεν 
κατέχουν κατάστηµα χονδρικής πώλησης του είδους µέσα στον Οργανισµό 
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ). β) Ολα τα παραστατικά στοιχεία (τιµολόγια, 
δελτία αποστολής, ζυγολόγια, φορτωτικές κλπ.) θα πιστοποιούν ότι η χονδρική 
πώληση διενεργήθηκε σε περιοχές της χώρας που κείνται εκτός Περιφ. Τ.Δ. 
Πρωτεύουσας, έστω κι αν οι εν λόγω επιχειρήσεις χονδρεµπορίας διαθέτουν δίκτυο 
διανοµής του είδους. 7. Προκειµένου για τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης των εν 
λόγω νωπών κρεάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της περίπτωσης β) της προηγούµενης 
παραγράφου β, προς πιστοποίηση ότι η χονδρική πώληση διενεργήθηκε από την έδρα 
του καταστήµατός τους, έστω κι αν οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν δίκτυο διανοµής. 
8. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι κτηνοτρόφοι, που εδρεύουν ή 
λειτουργούν σε περιοχές της χώρας, κείµενες εκτός Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, 
εφόσον εκ των κειµένων φορολογικών διατάξεων υποχρεούνται στην έκδοση 



τιµολογίων πώλησης, κατά την εµπορική τους συναλλαγή στα παραπάνω νωπά 
κρέατα ή ζωντανά ζώα µε αγοραστές - πελάτες Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, εµπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος. 9. Εξαιρούνται των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου: α) Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι 
κτηνοτρόφοι, που εδρεύουν και λειτουργούν µέσα στην Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, 
και εκ των κειµένων φορολογικών διατάξεων υποχρεούνται στην έκδοση τιµολογίων 
πώλησης. β) Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι κτηνοτρόφοι, που εδρεύουν 
και λειτουργούν σε περιοχές εκτός Τ.Δ. Πρωτεύουσας, και εκ των κειµένων 
φορολογικών διατάξεων δεν υποχρεούνται στην έκδοση τιµολογίων πώλησης. γ) 
Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι κτηνοτρόφοι, που εδρεύουν και 
λειτουργούν µέσα στην Περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας και εκ των κειµένων 
φορολογικών διατάξεων δεν υποχρεούνται στην έκδοση τιµολογίων πώλησης. 10. Η 
κατά την προηγούµενη παράγραφο 9, διαλαµβανόµενη εξαίρεση καθίσταται δυνατή, 
εφόσον, υπό των ενδιαφεροµένων, πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) 
Προκειµένου για τους αναφερόµενους στην περίπτωση α) της παραγράφου 9 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον τα εκδιδόµενα παραστατικά στοιχεία (τιµολόγια, δελτία 
αποστολής, ζυγολόγια, φορτωτικές κλπ.) πιστοποιούν ότι η χονδρική πώληση των 
παραπάνω νωπών κρεάτων και ζωντανών ζώων, προς αγοραστές - πελάτες 
Περιφέρειας Τ.Δ. Πρωτεύουσας, διενεργήθηκε στην έδρα του πωλητή, άσχετα από το 
αν αυτός διαθέτει δίκτυο διανοµής. β) Προκειµένου για τους αναφερόµενους στην 
περίπτωση β) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο πωλητής δεν 
λειτουργεί κατάστηµα χονδρικής πώλησης των εν λόγω νωπών κρεάτων µέσα στον 
Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ), άσχετα από το αν αυτός διαθέτει 
δίκτυο διανοµής. γ) Προκειµένου για τους αναφερόµενους στην περίπτωση γ) της 
παραγράφου 9 του παρόντος, εφόσον όλα τα παραστατικά στοιχεία (τιµολόγια 
αγοραστή, δελτία αποστολής, ζυγολόγια, φορτωτικές κλπ.) πιστοποιούν ότι η 
χονδρική πώληση των παραπάνω Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, διενεργήθηκε στην έδρα 
του πωλητή, άσχετα από το αν αυτός διαθέτει δίκτυο διανοµής. 11. Η άσκηση 
χονδρικής πώλησης νωπών κρεάτων βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβατοειδών και 
χοιροειδών, προς αγοραστές - πελάτες Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, διενεργούµενη από 
αντιπρόσωπο - εκπρόσωπο που πραγµατοποιεί τέτοια πώληση για λογαριασµό τρίτων 
µε προµήθεια ή µη (άσχετα µε την ιδιότητα του εκπροσωπούµενου) επιτρέπεται να 
πραγµατοποιηθεί µέσα στην εν λόγω Περιφέρεια, µόνο αν διενεργείται από τα 
καταστήµατα που µνηµονεύονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, που λειτουργούν 
στον ΟΚΑΑ. 12. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του 
παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η αγοραπωλησία µέσα στην Περιφ. Τ.Δ. 
Πρωτεύουσας, ζωντανών ζώων της παραγράφου 11. 13. Προκειµένου για αγοραστές 
- πελάτες Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, που µνηµονεύονται στις περιπτώσεις α) και β) 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η υπό τούτων αγορά των ανωτέρω νωπών 
κρεάτων και ζωντανών ζώων, λογίζεται ως γενοµένη σε επίπεδο χονδρεµπορίας και 
µόνο, άσχετα µε την ιδιότητα του πωλητή. Προκειµένου για αγοραστές - πελάτες της 
ίδιας ως άνω Περιφερείας, που µνηµονεύονται στις περιπτώσεις γ) και δ) της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η υπό τούτων αγορά των παραπάνω νωπών 
κρεάτων και ζωντανών ζώων, λογίζεται ως γενοµένη σε επίπεδο χονδρεµπορίας, 
άσχετα µε την ιδιότητα του πωλητή, υπό την επιφύλαξη βέβαια τη ς δυνατότητας 
αυτών να αγοράσουν τέτοια νωπά κρέατα από λιανοπωλητές. Συντρέχουσας της 
επιφυλακτικής αυτής διάταξης, η αγορά των νωπών αυτών κρεάτων πραγµατοποιείται 
µόνο στην έδρα του λιανοπωλητή, του εν λόγω αγοραστή - πελάτη, υποχρεουµένου 
να µεταφέρει τα νωπά κρέατα από την έδρα του λιανοπωλητή στην δική του έδρα. 14. 
Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αναφέρονται στις 



παραγράφους Θ και ΙΟ του παρόντος άρθρου, κατά την διανοµή των ανωτέρω νωπών 
κρεάτων και ζωντανών ζώων µέσα στην Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, υποχρεούνται 
όπως φέρουν µαζί τους σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας Γεωργίας ότι τα 
παραπάνω είδη είναι δική τους παραγωγή, την οποία και θα επιδεικνύουν στα 
ελεγκτικά όργανα, κατά την διάρκεια των ασκουµένων αγορανοµικών ελέγχων. 15. 
Επί νωπών κρεάτων βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβατοειδών και χοιροειδών, 
που εµπορεύονται, διακινούνται και προσφέρονται στην Περιφ. Τ.Δ. Πρωτεύουσας, η 
ευθύνη για την εφαρµογή των κτηνιατρικών διατάξεων και διαδικασιών, προς 
διασφάλιση της υγιεινής καταλληλότητας τούτων, βαρύνει, κατά περίπτωση, τους 
εµπλεκόµενους στην εµπορία του είδους, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. 16. Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 11 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 
1055).  
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Κείµενο Αρθρου 
1) Τα βοοειδή, βουβαλοειδή, αιγοπροβατοειδή και χοιρινά, ανεξάρτητα από την 
προέλευσή τους, σφάζονται υποχρεωτικά σε σφαγεία ή άλλους χώρους, που 
εγκρίνονται και ελέγχονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Γεωργίας. 2) Εξαιρούνται από την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου τα 
αµνοερίφια γάλακτος εφόσον µε απόφαση του Νοµάρχη επιτρέπεται, ειδικά σε µικρά 
νησιά ή αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές ή σε ορισµένες περιοχές µε ιδιαιτερότητα, 
η σφαγή αυτών σε εγκεκριµένα µη ελεγχόµενα από κτηνιατρικές υπηρεσίες σφαγεία, 
στέγαστρα και κοινούς χώρους σφαγής, µε την προϋπόθεση ότι τα σφάγια θα 
καταναλώνονται µέσα στην περιοχή του Νοµού, που καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 3) Προκειµένου για τα ζωντανά ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος, 
ανεξάρτητα από την προέλευση τούτων, εφόσον σφάζονται στην ελληνική 
επικράτεια, µετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο και την, επί του νωπού κρέατος τούτων, 
σφράγιση µε τις σφραγίδες καταλληλότητας και κατηγορίας ζώου (αρνί, ερίφιο, 
ζυγούρι, βετούλι, πρόβατο, γίδα, κριάρι, τράγος, µόσχος, δαµάλι, βοοειδές 
βουβαλόµοσχος, βούβαλος, χοιρινό, χοιρίδιο κλπ.), που προβλέπονται από τις 
κτηνιατρικές νοµοθεσίες και διατάξεις, τίθεται επί του εν λόγω κρέατος και η 
χαρακτηριστική σφραγίδα προέλευσης τούτου, τα δηλωτικά στοιχεία της οποίας 
ορίζονται παρακάτω: α) σφραγίδα προέλευσης που τίθεται στο νωπό κρέας 
κοινοτικής προέλευσης. - Σχήµα σφραγίδας: Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε 
διαστάσεις 6χ4 εκατοστά τουλάχιστον. - Χρώµα σφραγίδας: ιώδες του µεθυλίου. - 
Ενδείξεις σφραγίδας: "ΓΕΡΜΑΝΙΑ" ή "ΟΛΛΑΝΔΙΑ" ή "ΒΕΛΓΙΟ" ή "ΓΑΛΛΙΑ" ή 



"ΙΤΑΛΙΑ" ή "ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ" ή "ΑΓΓΛΙΑ" ή "ΙΡΛΑΝΔΙΑ" ή "ΙΣΠΑΝΙΑ" ή 
"ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ", κατά περίπτωση κοινοτικής χώρας και µε κεφαλαία γράµµατα. β)" 
Η παραπάνω σφραγίδα προέλευσης αφορά αποκλειστικά και µόνο τα νωπά κρέατα 
σφαγίων, προερχοµένων: -Από τα αιγοπροβατοειδή αµνοερίφια γάλακτος ή µη, 
βετούλια, ζυγούρια, προβατίνες, γίδες, τράγοι, κριάρια) και τα χοιρινά 
(συµπεριλαµβανοµένων και των χοιριδίων) - Από τα βοοειδή και βουβαλοειδή, που 
εισάγονται στην Χώρα µας ζωντανά από Τρίτες Χώρες, µε σκοπό την άµεση σφαγή 
τους, ανεξάρτητα αν τα σφάγια αυτών υπόκεινται στην ειδικώτερη σήµανση που 
θεσπίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση 412013/14.12.2000 των Υπουργών 
Οικονοµίας - Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίµων)." γ) 
σφραγίδα προέλευσης που τίθεται στο νωπό κρέας προέλευσης τρίτων χωρών - 
Σχήµα σφραγίδας: ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε διαστάσεις 6χ4 εκατοστά 
τουλάχιστον. - Χρώµα σφραγίδας: πράσινο του µαλαχίτου. - Ενδείξεις σφραγίδας: 
"ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" και µε κεφαλαία γράµµατα. 4) Προκειµένου για τα ζώα της 
παραγράφου 1 του παρόντος, που αποστέλλονται στη χώρα µας σε νωπό κρέας από 
κοινοτικές χώρες, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως ως "νωπά κρέατα εισαγωγής από 
χώρες ΕΟΚ", υπό την προϋπόθεση όµως ότι αυτά φέρουν την προβλεπόµενη από τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές νοµοθεσίες και διατάξεις σφραγίδα καταλληλότητας, τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία της οποίας, κατά τα ισχύοντα σήµερα (ΠΔ 599/85), είναι: - 
Σχήµα σφραγίδας: ωοειδές µε διαστάσεις πλάτους και ύψους 4,5 εκατοστά 
τουλάχιστον. - Χρώµα σφραγίδας: ιώδες του µεθυλίου. - Ενδείξεις σφραγίδας: στο 
πάνω µέρος τα αρχικά της χώρας αποστολής µε κεφαλαία ξενόγλωσσα γράµµατα, 
ακολουθούµενα από τον αριθµό της κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου ή της 
εγκατάστασης, και στο κάτω µέρος η λέξη "ΕΟΚ" µε κεφαλαία ξενόγλωσσα 
γράµµατα. 5) Προκειµένου για τα ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος, που 
αποστέλλονται στη χώρα µας σε νωπό κρέας από τρίτες χώρες, χαρακτηρίζονται 
αυτοδικαίως ως "νωπά κρέατα εισαγωγής από τρίτες χώρες", υπό την προϋπόθεση 
όµως ότι αυτά φέρουν την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες κτηνιατρικές νοµοθεσίες 
και διατάξεις σφραγίδα καταλληλότητας, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της οποίας, 
κατά τα ισχύοντα σήµερα (ΠΔ 599/85), είναι αυτά που χρησιµοποιεί κάθε τρίτη 
χώρα. Ανεξαρτήτως τούτων, η εν λόγω σφραγίδα καταλληλότητας φέρει 
υποχρεωτικά τον αριθµό έγκρισης του σφαγείου και µε ξενόγλωσσα κεφαλαία 
γράµµατα το όνοµα της τρίτης χώρας ή τα αποδεκτά αρχικά γράµµατα της τρίτης 
χώρας, σύµφωνα µε τη διεθνή σύµβαση που διέπει την εγγραφή στα µητρώα των 
οχηµάτων µε µηχανή. 6) Προκειµένου για ινδόρνιθες, που εισάγονται ζωντανές από 
το εξωτερικό και σφάζονται στην ελληνική επικράτεια σε σφαγεία ή άλλους χώρους 
σφαγής και αποπτίλωσης, επί του νωπού κρέατος τούτων τίθεται σφραγίδα που µε 
κεφαλαία γράµµατα φέρει την ένδειξη "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ", έχει σχήµα στρογγυλό και 
χρώµα πράσινο. Η σφραγίδα αυτή τίθεται σε δύο εµφανή σηµεία του στήθους, από 
µία σφραγίδα σε κάθε πλευρά τούτου. 7) Ειδικότερα, επί των ρυθµίσεων της 
παραγράφου 3 του παρόντος ορίζεται όπως, όπου από τις κείµενες κτηνιατρικές 
διατάξεις προβλέπεται ο αριθµός και η θέση σφράγισης των επί των νωπών κρεάτων 
τιθεµένων σφραγίδων καταλληλότητας και κατηγορίας ζώου, στην αυτή θέση και σε 
ίδιο αριθµό τίθενται και οι σφραγίδες προέλευσης του κρέατος. 8) Απαγορεύεται 
γενικά: α) Η µεταφορά από χώρους σφαγής σε τόπους κατανάλωσης και η εµπορία 
νωπών κρεάτων, εφόσον επ' αυτών δεν υφίστανται οι σφραγίδες καταλληλότητας, 
κατηγορίας και προέλευσης τούτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος. β) Η µεταφορά από χώρους εκτελωνισµού σε τόπους κατανάλωσης και η 
εµπορία νωπών κρεάτων εισαγωγής, εφόσον επ' αυτών δεν υφίσταται η σφραγίδα 
καταλληλότητας τούτων, που αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος. γ) 



Η µεταφορά από χώρους σφαγής σε τόπους κατανάλωσης και η εµπορία νωπών 
ινδορνίθων, που εισάγονται ζωντανές, εφόσον επί του κρέατος δεν υφίσταται η 
σφραγίδα προέλευσης τούτου, που αναφέρεται στην παράγραφο β του παρόντος. δ) Η 
αφαίρεση ή αλλοίωση, για οποιονδήποτε λόγο, των σφραγίδων καταλληλότητας, 
κατηγορίας και προέλευσης του παρόντος άρθρου. 9) Οι σφραγίσεις των νωπών 
κρεάτων, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, γίνονται µε 
µέριµνα της Αστυνοµικής Αρχής, από εντεταλµένα όργανα του σφαγείου και µε την 
επίβλεψη του κρεοσκόπου κτηνιάτρου. 10) Η ευθύνη για την ύπαρξη επί των νωπών 
κρεάτων των σφραγίδων καταλληλότητας, κατηγορίας και προέλευσης, που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 6 του παρόντος, βαρύνει τον κύριο του 
εµπορεύµατος. 11) Προκειµένου για νωπά κρέατα βοοειδών, βουβαλοειδών, 
αιγοπροβατοειδών και χοιρινών που εισάγονται στην χώρα µας από χώρες ΕΟΚ ή 
τρίτες χώρες, εφόσον από τις ισχύουσες κοινοτικές νοµοθεσίες και κτηνιατρικές 
νοµοθεσίες και διατάξεις δεν προβλέπεται η σήµανση των εν λόγω κρεάτων µε 
σφραγίδα που υποδηλώνει την κατηγορία του σφαγίου (αρνί, µοσχάρι, δαµάλι, 
χοιρινό κλπ.) δεν υφίσταται, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, αγορανοµική δέσµευση του 
εισαγωγέα για την άσκηση της εµπορίας των εν λόγω κρεάτων χωρίς τέτοια σήµανση, 
σε περίπτωση όµως τέτοιας πρόβλεψης, η µη σήµανση των εν λόγω κρεάτων µε την 
κατηγορία επισύρει για τον εισαγωγέα τις απαγορευτικές διατάξεις της 
υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του παρόντος. (ΑΔ 21/30 Σεπ. 1991, ΦΕΚ Β' 
797).  

 
Αρθρο:  252 
Ηµ/νία:  19.04.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
"Προστατευτικά µέτρα για τους κτηνοτρόφους ως προς την πληρωµή 
τους επί των πωλουµένων από αυτούς νωπών σφαγίων βοοειδών" 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο που είχε καταργηθεί από το άρθρο 19 της ΑΔ 14/8 Ιουλ. 
1991, ΦΕΚ Β' 493, επανήθλθε σε ισχύ από το άρθρο 4 της ΑΔ 2 που 
κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-795 (ΦΕΚ Β΄ 579/16.4.2004). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Επί συµφωνίας µεταξύ των κτηνοτρόφων και εµπόρων, όπως η µεταξύ τους 
αγοραπωλησία βοοειδών πραγµατοποιηθεί σε σφάγιο νωπού κρέατος, η 
αγοραπωλησία αυτή λαµβάνει χώρα υποχρεωτικά µόνο στο σφαγείο πού σφάχθηκαν, 
µε την έκδοση και του σχετικού τιµολογίου, αµέσως µετά την ζύγιση του σφαγίου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 253 της παρούσας. 2. Η 
Κοινοτική Κλίµακα Κατάταξης του σφαγίου βοοειδών πού θεσπίζεται στο άρθρο 246 
της παρούσας και πού εκφράζει την ποιότητα του σφαγίου, αποτελεί την βάση για την 
διαµόρφωση της τιµής ανά κιλό σφαγίου. 3. Συντρέχουσας της ανωτέρω παραγράφου 
2, η τιµή αγοραπωλησία του νωπού σφαγίου βοοειδών, διαµορφώνεται µεν ελεύθερα, 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, κτηνοτρόφου και εµπόρου, κατόπιν 
διαπραγµάτευσης, µε µόνη διαφορά ότι η διαπραγµατεύσιµη τιµή θα σχετίζεται και 
µε την ταξινόµιση του σφαγίου. Στην περίπτωση πού η αγορά των ζώων έγινε κατ' 
αποκοπή, το σφαγείο οφείλει να ενηµερώσει τον παραγωγό για την ταξινόµιση των 
σφαγίων του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 



και Τροφίµων. Σε περίπτωση πού, κατά την πραγµατοποίηση ελέγχων από τις 
αρµόδιες αρχές, πιστοποιηθεί αποδεδειγµένα παραβίαση της παραπάνω δέσµευσης, η 
ευθύνη βαρύνει όλους τους συµβαλλόµενους (έµπορο, κτηνοτρόφο, σφαγείο). 4. Με 
την εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, κατά την µεταφορά των 
ζωντανών βοοειδών από την έδρα του κτηνοτρόφου στο σφαγείο και δεδοµένου ότι η 
αγοραπωλησία του νωπού κρέατος διενεργείται στο σφαγείο παρουσία του 
κτηνοτρόφου, τα έξοδα της παραπάνω µεταφοράς βαρύνουν κατόπιν συµφωνίας των 
συµβαλλοµένων µερών, είτε τον κτηνοτρόφο, είτε τον έµπορο. Στην περίπτωση πού 
τα έξοδα της µεταφοράς αυτής τα αναλαµβάνει ο έµπορος, αυτό αναφέρεται στο 
τιµολόγιο."  

 
Αρθρο:  253 
Ηµ/νία:  19.04.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διαµόρφωση σφαγίων 
Λήµµατα:  Εµπορία κρέατων ,Διαµόρφωση σφαγίων 

Σχόλια:  
Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 της 
ΑΔ 2 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-795 (ΦΕΚ Β΄ 579/16.4.2004). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται γενικά: α) Η πώληση όλων των σφαγίων µε τη µουτσούνα, 
ουροδόχο κύστη και έντερα πεπτικού συστήµατος. β) Η επαφή µε το έδαφος και η 
ρύπανση των σφαγίων κατά την σφαγή, γδάρσιµο, διακίνηση και µεταφορά τούτων. 
2) Για την αποφυγή ρύπανσης των σφαγίων αιγοπροβατοειδών κατά την 
εκδοροσφαγή πρέπει: α) Μετά το γδάρσιµο και πριν από τον εκσπλαχνισµό, να 
αφαιρεθεί το λαρύγγι µαζί µε το τµήµα τη ς τραχείας σε µήκος 4-5 εκατοστών. β) 
Κατά τον εκσπλαχνισµό να αφαιρεθεί ο οισοφάγος µαζί µε το στοµάχι και να 
καθαρισθεί η τοµή στο λαιµό µε καθαρό µαχαίρι. «3. Για τα σφάγια των βοοειδών 
ορίζονται τα ακόλουθα. α. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση σφαγίων βοοειδών από τον 
χώρο του σφαγείου, εφόσον προηγουµένως το σφάγιο αυτό δεν έχει ζυγισθεί αµέσως 
µετά την σφαγή. β. Κατά την στιγµή της ζύγισης το σφάγιο φέρει όλο το εξωτερικό 
του λίπος και είναι χωρίς το κεφάλι (χωρίζεται από το σφάγιο στο ύψος της 
αντλαντοινιακής αρθρώσεως) και χωρίς τα πόδια (κόβονται στο ύψος της 
καρποµετακαρπίου ή ταρσοµεταταρσίου αρθρώσεως) και χωρίς τα όργανα πού 
περιέχονται στην θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα, τους νεφρούς, το περινεφρικό 
λίπος καθώς και το λίπος της λεκάνης, το συκώτι, το διάφραγµα και τους στύλους 
διαφράγµατος, τα γεννητικά όργανα (συµπεριλαµβανοµένων και των όρχεων) µε τους 
προσκολληµένους µύες, τον µαστό και το λίπος του µαστού,την ουρά,τον νωτιαίο 
µυελό, το λίπος γαρύφαλλου, την κορώνα και την σφαγίτιδα φλέβα. Ουδεµία 
αφαίρεση του εξωτερικού λίπους θα έχει γίνει στο σφάγιο πριν την ζύγιση. 
Οποιαδήποτε αφαίρεση του εξωτερικού λίπους του σφαγίου επιθυµεί ο αγοραστής, 
θα γίνεται µετά την ζύγιση του». 4) Η µεταφορά και φορτοεκφόρτωση βοοειδών και 
βουβαλοειδών σε σφάγια καθαρού κρέατος θα γίνεται ως εξής: α) Για σφάγια πάνω 
από 220 χιλιόγραµµα: Σε τεταρτηµόρια διαχωρισµένα µε µια κάθετη και µια 
οριζόντια τοµή στο σφάγιο. β) Για σφάγια πάνω από 150 χιλ/µα και µέχρι 220 



χιλιόγραµµα: Σε δύο ενωµένα οπίσθια τεταρτηµόρια και δύο χωρισµένα εµπρόσθια 
τεταρτηµόρια, σύνολο δηλαδή τρία κοµµάτια. γ) Για σφάγια µέχρι 150 χιλιόγραµµα: 
Σε ολόκληρα σφάγια εφόσον το µήκος τους εξασφαλίζει την µη επαφή τους µε το 
έδαφος, διαφορετικά σε τεµαχισµένα τρία µέρη ή σε τεµαχισµένα δύο µέρη µε 
οριζόντια τοµή.  

 
Αρθρο:  254 
Ηµ/νία:  19.04.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
"Επισήµανση βοείου κρέατος-Σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής 
βοοειδών,σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Καν. 1825/2000." 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο είχε τροποποιηθεί µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493), 
στη συνέχεια καταργήθηκε µετά την ισχύ της ΑΔ 16/92 και επανήλθε σε 
ισχύ µε το άρθρο 5 της ΑΔ 2 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α2-795 (ΦΕΚ Β΄ 
579/16.4.2004). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1 .Ολες οι επιχειρήσεις, οι κρεοπώλες και οι οργανώσεις πού ασχολούνται µε την 
εµπορία σφαγίων βοοειδών και βοείου-µοσχαρίσιου κρέατος, τοποθετούν ετικέτα στα 
σφάγια, τεµάχια αυτών και στο κρέας (νωπό-καταψυγµένο συσκευασµένο ή µη), 
βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας για την επισήµανση του βοείου κρέατος. Η 
διακίνηση κάθε σφαγίου ή τεµαχίων αυτού δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν συνοδεύεται 
από την προβλεπόµενη ετικέτα. Σε κάθε σηµείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά 
από τον πωλητή, για την ενηµέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά µε 
πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου 
από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά προβλεπόµενα στοιχεία. 2. Ολοι 
οι παραπάνω φορείς διαθέτουν υποχρεωτικά σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της 
παραγωγής και της πώλησης, σύστηµα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστηµα 
καταγραφής. Το παραπάνω σύστηµα εφαρµόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
ο συσχετισµός µεταξύ του κρέατος βοοειδών και των αντίστοιχων ζώων από τα οποία 
προέρχεται το κρέας. 3. Το σύστηµα καταγραφής περιλαµβάνει την ΑΦΙΞΗ/ΑΓΟΡΑ 
και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΠΩΛΗΣΗ του ζωϊκού κεφαλαίου των σφαγίων ή των τεµαχίων 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων/αγορών και 
αναχωρήσεων/πωλήσεων. 4. Ολο το ανωτέρω σύστηµα απεικονίζεται σε βιβλίο µε 
τίτλο «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ/ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 
πού θα είναι αριθµηµένο κατά σελίδα και θεωρηµένο από τις Υπηρεσίες Εµπορίου 
της έδρας της επιχείρησης ή της οργάνωσης και θα παραµένει πάντα στην έδρα αυτών 
και θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα όταν ζητηθεί. Οι 
υπόχρεοι της ανωτέρω παραγράφου 2 διαγραµµίζουν, τηρούν και ενηµερώνουν το 
βιβλίο υποχρεωτικά, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο υπόδειγµα, πού αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου. Το παραπάνω σύστηµα µπορεί να 
ενσωµατωθεί σε οποιοδήποτε σύστηµα αποθήκης τηρούν οι επιχειρήσεις ή οι 
οργανώσεις, Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, µπορούν να τηρούν 
απλοποιηµένο σύστηµα καταγραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων."  



 
Αρθρο:  255 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Περιγραφή ορισµένων τύπων σφαγίων χοίρου 

Λήµµατα:  Εµπορία κρεάτων ,Περιγραφή ορισµένων τύπων σφαγίων χοίρου 
Σχόλια:  Η παρ. 9 προστέθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τύπος "µαδητός µε κεφάλι, εντόσθια και περινεφρικό λίπος" είναι το σφάγιο 
χοίρου, όπως διαµορφώνεται µετά τη σφαγή, επιµελή αποτρίχωση, αφαίµαξη, 
εκσπλαχνισµό και κρεοσκόπηση του ζώου, αφού αφαιρεθούν τα εξής τµήµατα και 
όργανα: α) Τα νύχια από τα άκρα ή τα µπροστινά και πίσω άκρα που κόβονται στην 
άρθρωση του καρπού και ταρσού αντίστοιχα. β) Η γλώσσα. γ) Η ουρά, που κόβεται 
ανάµεσα στον πρώτο και δεύτερο κοκκυγικό σπόνδυλο. δ) Το πεπτικό σύστηµα 
(οισοφάγος, στοµάχι, έντερα και χοληδόχος κύστη που αφαιρείται από το συκώτι). ε) 
Το ουρογεννητικό σύστηµα (ωοθήκες, σάλπιγγες, µήτρα, τράχηλος, κόλπος, αιδοίο, 
πέος, όρχεις, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα). στ) Τα πνευµόνια µαζί µε την 
τραχεία. ζ) Οι υµενώδεις στήλες του διαφράγµατος και µεσεντερικού λίπους και το 
έπιπλο. 2) Τύπος "µαδητός χωρίς κεφάλι, εντόσθια και περινεφρικό λίπος" είναι το 
σφάγιο χοίρου, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 και επιπλέον έχουν αφαιρεθεί το 
κεφάλι, τα εντόσθια και το περινεφρικό λίπος. 3) Ο τύπος "γδαρτός µε κεφάλι, 
εντόσθια και περινεφρικό λίπος" είναι το σφάγιο χοίρου όπως διαµορφώνεται στην 
παρ. 1 και επιπλέον έχει αφαιρεθεί το δέρµα. 4) Ο τύπος "γδαρτός χωρίς κεφάλι, 
εντόσθια και περινεφρικό λίπος" είναι το σφάγιο χοίρου ίδιο µε αυτό της παρ. 3 και 
επιπλέον έχουν αφαιρεθεί το κεφάλι, τα εντόσθια και το περινεφρικό λίπος. 5) Ο 
τύπος "καρέ" είναι το σφάγιο χοίρου που προκύπτει από το αντίστοιχο σφάγιο των 
παρ. 1 έως 4, αφού επιπλέον αφαιρεθούν τα εξής όργανα και τµήµατα: α) Τα άκρα, 
καρδιά, συκώτι, σπλήνα, νεφρά και το κεφάλι που κόβεται στην ατλανιοϊνιακή χώρα. 
β) Το κάτω ήµισυ των κοιλιακών τοιχωµάτων και πλευρών µαζί µε τους µυς τους, µε 
τοµή που αρχίζει από το µπροστινό χείλος του τετρακέφαλου µηριαίου µυός, βαίνει 
παράλληλα, σχεδόν προς τους οσφυικούς σπονδύλους µέχρι τη µέση περίπου της 
14ης πλευράς και συνεχίζεται κατ' ευθείαν και παράλληλα προς τη σπονδυλική στήλη 
στο ύψος της ωµοβραχιόνιας άρθρωσης. γ) Ολόκληρο το λίπος της εξωτερικής και 
εσωτερικής επιφάνειας του σφαγίου µαζί µε ταυτόχρονη αφαίρεση του δέρµατος. 6) 
Ο παραπάνω τύπος "καρέ" διχοτοµείται σε δύο ηµιµόρια µε τοµή που αρχίζει από την 
ηβοϊσχιακή σύµφυση και διέρχεται κατά µήκος και στη µέση της σπονδυλικής στήλης 
σε όλο το µήκος της. 7) Μετά την αφαίρεση των παραπάνω οργάνων και τµηµάτων 
το σφάγιο τύπου "καρέ" περιλαµβάνει: α) Τον µηρό από τον ταρσό και πάνω. β) Το 
πάνω ήµισυ των κοιλιακών τοιχωµάτων. γ) Την οσφυική χώρα µαζί µε το ψαρονέφρι. 
δ) Ολόκληρη τη χώρα των θωρακικών και τραχηλικών σπονδύλων. ε) Το πάνω ήµισυ 
των πλευρών. στ) Την ωµοπλάτη µέχρι την άρθρωση του καρπού. 8) Απαγορεύεται η 
πώληση των τύπων σφαγίων χοίρων που περιγράφονται στις προηγούµενες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου, µε οποιονδήποτε άλλον ενδιάµεσο τρόπο ή 
µορφή, δηλαδή µε µερική απολίπωση ή άλλον τρόπο κοπής που είναι παραπλήσιος ή 
παραπλανητικός µε αυτόν που ορίζεται στο παρόν άρθρο. (ΑΔ 14/89). 9) 
Προκειµένου για χοιρίδια γάλακτος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις που αγόρασαν ή 
εισήγαγαν τέτοιο κρέας, πωλούν το είδος στην αρχική µορφή αγοράς ή εισαγωγής 



του, απαγορευοµένης της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαφοροποίησης της αρχικής 
µορφής. (ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493).  

 
Αρθρο:  256 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τρόπος τεµαχισµού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου 
"καρέ" και του σφάγιου βοοειδών και βουβαλοειδών 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Τρόπος τεµαχισµού από λιανοπωλητές του χοιρινού 
σφάγιου τύπου "καρέ" και του σφάγιου βοοειδών και βουβαλοειδών 

Σχόλια:  
Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 
493) Η παρ. 4 προστέθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να διαχωρίζουν και διαθέτουν τα ηµιµόρια σφάγια 
τύπου "καρέ" στα εξής τµήµατα: α) Στον µηρό, που διαχωρίζεται από το ηµιµόριο µε 
τοµή κάθετη στη σπονδυλική στήλη και η οποία διέρχεται µεταξύ του τελευταίου 
οσφυικού και πρώτου ιερού σπονδύλου. β) Στις µπριζόλες οσφύος και θώρακα, που 
διαχωρίζονται από το ηµιµόριο µε τοµή κάθετη που διέρχεται µεταξύ 3ης και 4ης 
πλευράς και των αντίστοιχων θωρακικών σπονδύλων. γ) Στην ωµοπλάτη και 
τράχηλο, που αποµένουν µετά το διαχωρισµό των παραπάνω δύο τµηµάτων. 2) Οι 
λιανοπωλητές νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών υποχρεούνται να 
εφαρµόζουν τις κτηνιατρικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά µε τα όρια 
και τον τρόπο κοπής των τεµαχίων του εν λόγω κρέατος, και να προσφέρουν τα 
σφάγια αυτά στα εξής τεµάχια: α) Κότσι µπροστινού άκρου. β) Ποντίκι. γ) Σπάλα. δ) 
Τράχηλος. ε) Στήθος. στ) Στηθοπλευρές. ζ) Μπριζόλες. η) Σπαλοµπριζόλες. θ) 
Καπάκι. ι) Φιλετάκι. ια) Διάφραγµα. ιβ) Στύλοι διαφράγµατος. ιγ) Λάπα. ιδ) Φιλέτο. 
ιε) Κόντρα. ιστ) Κιλότο. ιζ) Κότσι πίσω άκρου. ιη) Μηρός (που περιλαµβάνει το 
τρανς, νουά, ουρά, στρογγυλό). Οι εν λόγω λιανοπωλητές, όταν τεµαχίζουν από τα 
παραπάνω τεµάχια τα µε στοιχεία (ζ), (η) και (ιε), τα κόβουν σε φέτες µε πλευρά και 
χωρίς πλευρά και τα πωλούν στον πελάτη στη σειρά (δηλαδή µια φέτα µε πλευρά και 
µια φέτα χωρίς πλευρά). (ΑΔ 14/89). 3) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται υποχρεωτικά και από άλλες επιχειρήσεις χοιρινών κρεάτων 
(χονδρεµπόρους, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια). 4) Οι κτηνιατρικές διατάξεις 
του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικά µε τα όρια και τον τρόπο κοπής των τεµαχίων 
νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών, εφαρµόζονται υποχρεωτικά και από τις 
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια κοπής, τεµαχισµού, επεξεργασίας, 
µεταποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων. (ΑΔ 14/89 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493),  

 
Αρθρο:  257 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Υποχρεωτική παράδοση στους πελάτες λογαριασµού πληρωµής τους 



Αρθρου:  για αγορές κρεάτων - Μη περιτύλιξη κρεάτων, µε διαφορετικές τιµές, 
στο ίδιο πακέτο 

Λήµµατα:  

Εµπορία κρεάτων ,Υποχρεωτική παράδοση στους πελάτες λογαριασµού 
πληρωµής τους για αγορές κρεάτων ,Μη περιτύλιξη κρεάτων, µε 
διαφορετικές τιµές, στο ίδιο πακέτο 

Σχόλια:  
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 21/23.10/2.11.1992 (ΦΕΚ Β' 
639) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι λιανοπωλητές κρεάτων, κιµάδων, πουλερικών και βρωσίµων παραπροϊόντων - 
υποπροϊόντων σφαγίων, εφόσον τηρούν το σύστηµα της δια µηχανικών µέσων 
(ταµιακών µηχανών ή αριθµοµηχανών), έκδοσης λογαριασµών πελατείας τους ή 
εκδίδουν δελτία ή αποδείξεις λιανικής πώλησης υποχρεούνται όπως παραδίδουν 
στους πελάτες τους τα αποκόµµατα λογαριασµών των ανωτέρω µηχανικών µέσων ή 
τα δελτία (ή αποδείξεις) λιανικής πώλησης, µέσω των οποίων πιστοποιείται η αξία 
που πλήρωσε ο πελάτης στο κρεοπωλείο, για την αγορά των παραπάνω ειδών. 2) 
Απαγορεύεται στους παραπάνω λιανοπωλητές να περικλείουν στο ίδιο πακέτο τα είδη 
(ή τµήµατα ή τεµάχια) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε αυτά είναι της 
ίδιας ή όχι µορφής, είτε είναι όµοια ή ανόµοια µεταξύ τους, είτε είναι της αυτής ή όχι 
προέλευσης εφόσον µε βάση τις πινακίδες, τιµοκαταλόγους κλπ., πωλούνται σε 
διαφορετικές τιµές ανά χιλ/µο ή και τεµάχιο. (ΑΔ 21/23 Οκτ. - 2 Νοε. 1992, ΦΕΚ Β' 
639).  

 
Αρθρο:  258 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μορφές εµπορίας νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Μορφές εµπορίας νωπού κρέατος βοοειδών και 
βουβαλοειδών 

Σχόλια:  Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 32/30.8.1990 (ΦΕΚ Β' 559) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η διακίνηση και εµπορία νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών (εγχωρίων 
και εξωτερικού) επιτρέπεται να διενεργείται σε οποιαδήποτε µορφή (ζωντανά, 
χονδροκοµµάτια κρέατος, τµήµατα ή τεµάχια αυτού κλπ. µε οστά ή χωρίς οστά, 
γυµνά ή σε επώνυµη και κλειστή προσυσκευασία κλπ.). 2) Υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες νωπού 
κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών και οι βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια 
κοπής, τεµαχισµού, επεξεργασίας, µεταποίησης και προσυσκευασίας του εν λόγω 
κρέατος υποχρεωτικά πωλούν το είδος µόνο στα παρακάτω τεµάχια ή τµήµατα, µε 
οστά ή χωρίς οστά, γυµνά ή σε επώνυµη και κλειστή προσυσκευασία: - Τρανς, νουά, 
ουρά, στρογγυλό, κιλότο, σπάλα, φιλετάκι, καπάκι, µπριζόλα, κόντρα, 
σπαλοµπριζόλα, λάπα, τράχηλος, όρχεις, παραφιλέτο, διάφραγµα, στύλοι 



διαφράγµατος, κότσι, ποντικός, στήθος, στηθοπλευρές και φιλέτο (χωρίς οστά, λίπη, 
τένοντες, νεύρα). (ΑΔ 32/30 Αυγ. 1990, ΦΕΚ Β' 559).  

 
Αρθρο:  259 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Μορφές εµπορίας χοιρινών κρεάτων 

Λήµµατα:  Εµπορία κρεάτων ,Μορφές εµπορίας χοιρινών κρεάτων 
Σχόλια:  Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η διακίνηση και εµπορία χοιρινών κρεάτων (νωπών - κατεψυγµένων), ανεξάρτητα 
από την προέλευσή τους, επιτρέπεται να διενεργείται σε οποιαδήποτε µορφή 
(ζωντανά, χονδροκοµµάτια ή τµήµατα ή τεµάχια κρέατος κλπ. µε οστά ή χωρίς οστά, 
γυµνά ή σε επώνυµη και κλειστή προσυσκευασία κλπ.). 2) Υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες και 
βιοµηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια κοπής, τεµαχισµού, επεξεργασίας, 
µεταποίησης, προσυσκευασίας κρεάτων, ανεξαρτήτως της µορφής χοιρινών κρεάτων 
που προµηθεύονται, πωλούν το είδος στα παρακάτω τµήµατα ή τεµάχια, µε οστά ή 
χωρίς οστά, γυµνά ή σε επώνυµη και κλειστή προσυσκευασία: Μπούτι ή τεµάχια 
µπουτιού (τρανς, ουρά, νουά, στρογγυλό), κιλότο, µπριζόλες, κόντρα, ωµοπλάτη, 
τράχηλος, µε οστά ή χωρίς οστά, µε δέρµα (µαδητά), µε λίπος χωρίς δέρµα (γδαρτά), 
απολιπωµένα (καρέ). Φιλέτο χωρίς οστά, λίπη, τένοντες, νεύρα (καρέ). Ηµιµόρια 
τύπου καρρέ µε οστά σύµφωνα µε τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 255 της παρούσας, 
προκειµένου για βιοµηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια. Ενιαίο τµήµα καρέ (που 
περιλαµβάνει τράχηλο, ωµοπλάτη, µπριζόλες, µπούτι χωρίς οστά, προκειµένου για 
βιοµηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια). Τµήµατα ή τεµάχια κρέατος χοιριδίων 
γάλακτος. Ολόκληρα σφάγια ή ηµιµόρια χοιριδίων γάλακτος, προκειµένου για 
λιανοπωλητές. Ολόκληρα σφάγια ή ηµιµόρια των περιγραφοµένων τύπων χοιρινού 
στις παραγράφους 1-4 του άρθρου 255 της παρούσας, προκειµένου για λιανοπωλητές, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 248 της παρούσας. (ΑΔ 
14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493).  

 
Αρθρο:  260 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Στοιχεία - ενδείξεις στα τιµολόγια πώλησης νωπών βοοειδών και 
χοιρινών νωπών - κατεψυγµένων 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Στοιχεία, ενδείξεις στα τιµολόγια πώλησης νωπών 
βοοειδών και χοιρινών νωπών, κατεψυγµένων 

Σχόλια:  Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493) 
 
Κείµενο Αρθρου 



1) Επί των εκδιδοµένών τιµολογίων πώλησης νωπών κρεάτων βοοειδών και 
βουβαλοειδών και χοιρινών κρεάτων νωπών - κατεψυγµένων αναγράφεται και 
κατονοµάζεται πλήρως και ολοκληρωµένα η περιγραφή κάθε πωλούµενης µορφής 
των εν λόγω κρεάτων. 2) Προκειµένου για τα παραπάνω κρέατα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του νωπού κιµά βοοειδών - βουβαλοειδών, που πωλούνται 
σε προσυσκευασµένη µορφή, υποχρεωτικά αναγράφεται επί του σχετικού τιµολογίου 
πώλησης η ένδειξη "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ" ή "ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ", κατά περίπτωση πώλησης της προσυσκευασίας αυτής. 3) 
Ανάλογα µε την κατηγορία του σφαγίου, από την οποία προέρχεται κάθε µορφή των 
παραπάνω κρεάτων, υποχρεωτικά αναγράφεται επί του τιµολογίου πώλησης η 
κατηγορία του σφαγίου, ήτοι µοσχάρι γάλακτος ή µοσχάρι ή δαµάλι ή αγελάδα ή 
βοδινό ή χοιρινό ή χοιρίδιο γάλακτος. 4) Συντρεχουσών των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του παρόντος, οι αναγραφόµενες στο τιµολόγιο ενδείξεις "µε οστά" ή 
"χωρίς οστά", µπορούν να αντικαθίστανται µε τις ενδείξεις "Μ/Ο" ή "Α/Ο" 
αντίστοιχα. (ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493).  

 
Αρθρο:  261 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Συντελεστές µετατροπής από τους χονδρεµπόρους του κόστους µιας 
µορφής νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών σε κόστος άλλης 
µορφής 

Λήµµατα:  

Εµπορία κρεάτων ,Συντελεστές µετατροπής από τους χονδρεµπόρους 
του κόστους µιας µορφής νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών 
σε κόστος άλλης µορφής 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από το άρθρο 7 της ΑΔ 32/30 Αυγ. 1990, ΦΕΚ Β' 559 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  262 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Μέση ισοσταθµισµένη τιµή αγοράς (Μ.Ι.Τ.Α.) - Διαµόρφωση 
λιανικών τιµών κρέατος 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Μέση ισοσταθµισµένη τιµή αγοράς (Μ.Ι.Τ.Α.) 
,Διαµόρφωση λιανικών τιµών κρέατος 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από το άρθρο 19 της ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  



 
Αρθρο:  263 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προσυσκευασµένα κρέατα 

Λήµµατα:  Εµπορία κρεάτων ,Προσυσκευασµένα κρέατα 
Σχόλια:  Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 493) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιτρέπεται η παραγωγή, κατοχή, εµπορία και διακίνηση, σε προσυσκευασίες, των 
νωπών ή κατεψυγµένων κρεάτων, κιµάδων και βρωσίµων παραπροϊόντων - 
υποπροϊόντων των σφαγίων βοοειδών, βουβαλοειδών, χοιρινών και 
αιγοπροβατοειδών, εφόσον πληρούνται οι κτηνιατρικές νοµοθεσίες που διέπουν τα 
προσυσκευασµένα εν λόγω είδη, οι διατάξεις που διέπουν τα περί τρόπων, όρων και 
προϋποθέσεων συντήρησης και κατάψυξης τούτων, καθώς και οι κείµενες διατάξεις 
που διέπουν τα περί αναγραφής ενδείξεων στις προσυσκευασίες και των τιµών 
πώλησης αυτών. 2) Η προσυσκευασία των παραπάνω ειδών χαρακτηρίζεται ως: α) 
"ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ" εφόσον το συνολικό βάρος του περιεχοµένου σ' αυτήν είδους 
δεν υπερβαίνει τα 2 χιλ/µα (µαζί µε τη συσκευασία). β) "ΕΜΠΟΡΙΚΗ" εφόσον το 
συνολικό βάρος του περιεχοµένου σ' αυτήν είδους υπερβαίνει τα 2 χιλ/µα (µαζί µε το 
βάρος της συσκευασίας). 3) Επί των προσυσκευασιών παραπάνω ειδών αναγράφεται 
η ένδειξη "ΑΠΟΒΑΡΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ...." εφόσον η πώληση γίνεται σε καθαρό βάρος 
περιεχοµένου, ενώ, επί πωλήσεων προσυσκευασµένων εν λόγω ειδών σε µεικτό 
βάρος, το βάρος της συσκευασίας δεν θα υπερβαίνει τα 20 γραµµ. ανεξαρτήτως 
βάρους περιεχοµένου. 4) Προκειµένου για τα προσυσκευασµένα είδη της παρ. 1 του 
παρόντος: α) Απαγορεύεται η πώληση προς το καταναλωτικό κοινό εµπορικών 
προσυσκευασιών. β) Απαγορεύεται η επανασυσκευασία περιεχοµένου εµπορικών 
προσυσκευασιών που αποσυσκευάσθηκαν. γ) Απαγορεύεται η αποσυσκευασία 
οικογενειακών προσυσκευασιών προς διάθεση χύµα του περιεχοµένου τους. δ) 
Επιτρέπεται η αποσυσκευασία εµπορικών προσυσκευασιών προς διάθεση χύµα του 
περιεχοµένου τους στην κατανάλωση, όπου κάτι τέτοιο επιτρέπεται από άλλες 
διατάξεις, µε εξαίρεση τους προσυσκευασµένους κιµάδες των οποίων η 
αποσυσκευασία και διάθεση τούτων χύµα απαγορεύεται. ε) Εφαρµόζονται αναλογικά 
οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 260 της παρούσας. (ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 
493),  

 
Αρθρο:  264 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Κοπή και πώληση κιµά 

Λήµµατα:  Εµπορία κρεάτων ,Κοπή και πώληση κιµά 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση 
έτοιµο κιµά, δηλαδή κοµµένο εκ των προτέρων από νωπό ή κατεψυγµένο κρέας. 2) 



Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν τον κιµά από κοµµάτι κρέατος µε οστά ή 
χωρίς οστά που διαλέγει ο πελάτης, και η κοπή να γίνεται πάντα µπροστά στον 
πελάτη. 3) Η τιµή λιανικής πώλησης του κιµά είναι αυτή στην οποία πωλείται το 
κοµµάτι κρέατος (µε οστά ή χωρίς οστά), από το οποίο παρασκευάσθηκε ο κιµάς και 
απαγορεύεται κάθε προσαύξηση της τιµής λόγω φύρας, κοπής, περιποίησης, 
αφαίρεσης οστών, κλπ. 4) Εφόσον ο κιµάς κοπεί από κρέας µε οστά που διάλεξε ο 
πελάτης, ο κιµάς παραδίδεται στον πελάτη µε τα οστά. Στην περίπτωση που ο 
πελάτης αγόρασε κοµµάτι µε οστά από νωπό κρέας βοοειδών και βουβαλοειδών, το 
βάρος του είδους που θα του παραδοθεί, πρέπει να αποτελείται από ποσοστό κιµά και 
οστών κατά την αναλογία που καθορίζεται για το κοµµάτι αυτό στην παρ. 1 του 
άρθρου 265 της παρούσας. 5) Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν το κρέας σε 
κιµά σε διαφορετικές µηχανές ανάλογα µε το εάν αυτό είναι νωπό ή κατεψυγµένο. 6) 
Οι παραπάνω µηχανές πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε ορατό από τον πελάτη 
σηµείο του κρεοπωλείου και η πάνω επιφάνεια αυτών να βρίσκεται σε ύψος που δεν 
θα υπερβαίνει το 1,40 µ., από το δάπεδο του καταστήµατος. 7) Πριν από την κοπή 
κρέατος σε κιµά, ο κρεοπώλης υποχρεούται να καθαρίσει τελείως τη µηχανή από 
υπολείµµατα προηγούµενης κοπής, εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση το υπόλειµµα κιµά που υπάρχει στη µηχανή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε 
βάρος τα 100 γραµµ.  

 
Αρθρο:  265 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Πωλήσεις κρέατος µε οστά - Αναλογία οστών 

Λήµµατα:  Εµπορία κρεάτων ,Πωλήσεις κρέατος µε οστά ,Αναλογία οστών 
Σχόλια:  Η παρ. 8 προστεθηκε µε την ΑΔ 32/30.8.1990 (ΦΕΚ Β' 559) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά τις λιανικές πωλήσεις νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών µε οστά, 
επιτρέπεται αναλογία οστών, κατά οµάδα και τεµάχιο κρέατος, ως εξής: α) ΟΜΑΔΑ 
Α' (1) Μπούτι, µπριζόλα, κόντρα, σπαλοµπριζόλα, σπάλα, φιλετάκι, καπάκι: 
Αναλογία οστών 15%, δηλαδή κατά χιλ/µο κρέατος µε οστά, 850 γραµµ. κρέας και 
150 γραµµ. οστά. (2) Κιλότο: Αναλογία οστών 20%, δηλαδή κατά χιλ/µο κρέατος µε 
οστά, 800 γραµµ. κρέας και 200 γραµµ. οστά. β) ΟΜΑΔΑ Β' (1) Λάπα, παραφιλέτο, 
στύλοι, διάφραγµα: Αναλογία οστών 9%, δηλαδή κατά χιλ/µο κρέατος µε οστά, 910 
γραµµ. κρέας και 90 γραµµ. οστά. (2) Τράχηλος: Αναλογία οστών 14%, δηλαδή κατά 
χιλ/µο κρέατος µε οστά, 860 γραµµ. κρέας και 140 γραµµ. οστά. γ) ΟΜΑΔΑ Γ' 
Κότσια, ποντικός: Αναλογία οστών 30%, δηλαδή κατά χιλ/µο κρέατος µε οστά, 700 
γραµµ. κρέας και 300 γραµµ. οστά. δ) ΟΜΑΔΑ Δ' Στήθος, στηθοπλευρές: Αναλογία 
οστών 25%, δηλαδή κατά χιλ/µο κρέατος µε οστά, 750 γραµµ. κρέας και 250 γραµµ. 
οστά. 2) Κατά τη λιανική πώληση του παραπάνω κρέατος µε οστά, εφόσον η 
αναλογία οστών είναι µικρότερη από αυτήν της παρ. 1, απαγορεύεται να προστεθούν 
οστά για τη συµπλήρωση του βάρους της αναλογίας που καθορίζεται. 3) Σε 
περίπτωση που ο πελάτης αγοράζει το παραπάνω κρέας µε οστά σε τεµάχια 
περισσότερα από ένα, ο υπολογισµός της αναλογίας οστών της παρ. 1, γίνεται στο 
συνολικό βάρος του κρέατος που αγοράσθηκε. 4) Εφόσον ο πελάτης που αγόρασε το 
παραπάνω κρέας µε οστά, ζητήσει από τον κρεοπώλη να του το αποστεώσει (µερικά 



ή ολικά) είτε για κοπή κιµά είτε για περιποίηση, ο κρεοπώλης υποχρεούται να 
παραδώσει στον πελάτη και τα οστά που αφαιρέθηκαν. 5) Σε περίπτωση που ο 
πελάτης επιθυµεί να αγοράσει κάποιο από τα τεµάχια κρέατος µε οστά της 
προηγούµενης παρ. 1 σε αυτοτελή µορφή (ολόκληρο και όχι κοµµατιασµένο ή 
τµηµατικά χωρισµένο), ο κρεοπώλης υποχρεωτικά το πωλεί έτσι, χωρίς να το 
διαχωρίσει σε επιµέρους κοµµάτια ή τµήµατα. Στην περίπτωση αυτή το ολόκληρο 
τεµάχιο κρέατος δεν ελέγχεται για το ποσοστό οστών της παρ. 1, µε την προϋπόθεση 
όµως ότι ο κρεοπώλης έχει διαχωρίσει το ολόκληρο αυτό τεµάχιο από το υπόλοιπο 
σφάγιο σύµφωνα µε το Π .Δ. 186/81 και δεν έχει αφαιρέσει µυικές µάζες από το 
συγκεκριµένο τεµάχιο. 6) Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να πωλούν στην 
κατανάλωση τον καρπό και τα άκρα βραχιόνιων οστών που προέρχονται από σφάγια 
νωπών βοοειδών και βουβαλοειδών. 7) Κατά τις πωλήσεις κάθε είδους κρέατος, 
απαγορεύεται η προσθήκη τσόντας οστών. (ΑΔ 14/89). 8) Οι διατάξεις της παρ. 1 του 
παρόντος έχουν εφαρµογή και για τις επιχειρήσεις παραγωγής (βιοµηχανίες, 
βιοτεχνίες, εργαστήρια) προσυσκευασµένων νωπών κρεάτων βοοειδών - 
βουβαλοειδών, εφόσον πρόκειται για οικογενειακή προσυσκευασία του είδους. (ΑΔ 
32/30 Αυγ. 1990, ΦΕΚ Β' 559).  

 
Αρθρο:  266 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τοποθέτηση πινακίδων - Εκθεση κρεάτων προς πώληση 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Τοποθέτηση πινακίδων ,Εκθεση κρεάτων προς 
πώληση 

Σχόλια:  

Τα Υποδείγµατα Α' και Β' των πινακίδων ΜΙΤΑ που ακολουθούσαν, 
καταργήθηκαν από το άρθρο 19 της ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493. 
Το εδ. ε τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β' 
493) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι λιανοπωλητές κρεάτων υποχρεούνται να τοποθετούν σε ορατό σηµείο του 
καταστήµατός τους, τα εξής: α) Πινακίδα µε την ένδειξη "ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΙΜΑΣ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". Η αναγραφή πρέπει να γίνεται µε 
κεφαλαία γράµµατα. β) Πινακίδα µε την ένδειξη "ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΔΙΝΟ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GATT". Η πινακίδα έχει διαστάσεις 20χ20 εκατοστά και η αναγραφή 
πρέπει να γίνεται µε κεφαλαία γράµµατα. Η τοποθέτηση της πινακίδας αυτής είναι 
υποχρεωτική, εφόσον το κατάστηµα κατέχει προς πώληση τέτοιο κρέας. γ) 
(Καταργήθηκε από το άρθρο 19 της ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 493). δ) Ειδικό 
πίνακα του Υπ. Εµπορίου, στον οποίο απεικονίζονται έγχρωµα τα τεµάχια του νωπού 
κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών µε τις αντίστοιχες ονοµασίες τους. (ΑΔ 14/89). 
ε) Πινακίδα µε την ένδειξη "ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ή ΧΟΙΡΙΝΩΝ", προκειµένου για κρεοπώλες που πωλούν 
αποκλειστικά και µόνο εγχώρια νωπά κρέατα ή για κρεοπώλες, οι οποίοι, τόσο κατά 
την ηµέρα πώλησης των εν λόγω εγχωρίων κρεάτων όσο και 15 ηµέρες τουλάχιστον 
από την ηµέρα πώλησης τούτων δεν προµηθεύτηκαν αντίστοιχα νωπά κρέατα 



εξωτερικού. (ΑΔ 14/8 Ιουλ, 1991, ΦΕΚ Β' 493). στ) Πινακίδα διαστάσεων 40χ30 
εκατοστά στους χώρους (προθήκες ψυγείων, πάγκους, τσιγκέλια κλπ.) όπου 
εκθέτονται προς πώληση τα κρέατα, βρώσιµα παραπροϊόντα και κυνήγια, στην οποία 
µε κεφαλαία γράµµατα ύψους τουλάχιστον 3 εκατοστών και αριθµούς ύψους 
τουλάχιστον 5 εκατοστών, αναγράφονται κατά περίπτωση οι εξής ενδείξεις: (1) Το 
είδος (π.χ. µοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι µόσχου, κεφάλι αρνίσιο, γλώσσα 
µόσχου, κλπ.). (2) Το τεµάχιο κρέατος (π.χ. σπάλα, κόντρα, σπέσιαλ, µπάλα, καπάκι, 
στήθος, λάπα, ελιά κλπ.). (3) "ΝΩΠΟ" ή "ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ". (4) "ΜΕ ΟΣΤΑ" ή 
"ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ". (5) "ΕΓΧΩΡΙΟ" ή "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ". (6) Την τιµή λιανικής 
πώλησης κατά µονάδα βάρους, τεµάχιο κλπ. 2) Οι λιανοπωλητές, σε όποιο µέρος του 
καταστήµατός τους εκθέτουν προς πώληση νωπά κρέατα και νωπά πουλερικά, 
υποχρεούνται να τα τοποθετούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε: α) Τα είδη αυτά του 
εξωτερικού να είναι χωριστά από τα αντίστοιχα εγχώρια. β) Τα αρνιά να είναι 
χωριστά από τα κατσίκια (είτε εκθέτονται ολόκληρα είτε κοµµατιασµένα). γ) Τα 
κρέατα βοοειδών, βουβαλοειδών και χοιρινών µε οστά να είναι χωριστά από τα 
αντίστοιχα χωρίς οστά. 3) Οι λιανοπωλητές κρεάτων και πουλερικών (νωπών - 
κατεψυγµένων) υποχρεούνται να εκθέτουν ταυτόχρονα προς πώληση, τεµάχια από 
όλα τα είδη και µέρη των σφαγίων και πουλερικών που κατέχουν. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  267 
Ηµ/νία:  08.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποβολή στοιχείων αποθεµάτων κρεάτων από ψυκτικές επιχειρήσεις 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Υποβολή στοιχείων αποθεµάτων κρεάτων από 
ψυκτικές επιχειρήσεις 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καταργήθηκε από το άρθρο 1 περ. 12 της ΑΔ 3/2002 (ΦΕΚ Β 1055).  

 
Αρθρο:  268 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σήµανση - Εισαγωγή - Εµπορία ζωντανών ζώων εξωτερικού 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Σήµανση, Εισαγωγή, Εµπορία ζωντανών ζώων 
εξωτερικού 

Σχόλια:  

Οι παραγρ. 5, 8, 9 και 14 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 
1 της ΑΔ 4/1994 και ισχύουν από 20.4.1994, ΦΕΚ Β' 313/1994.Η παρ. 
12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/8.7.1991 (ΦΕΚ Β'493). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Προκειµένου για ζωντανά ζώα (βοοειδή, αιγοπροβατοειδή και χοιρινά) 



προέλευσης τρίτων χωρών, που εισάγονται στη χώρα µας για σφαγή ή πάχυνση, η 
είσοδος τούτων στο ελληνικό έδαφος είναι επιτρεπτή µόνο εφόσον φέρουν ειδική 
σήµανση, αναλόγως του σκοπού εισαγωγής τους (πάχυνση ή σφαγή) και 
συγκεκριµένα: α) Ενώτιο ή τατουάζ στο αριστερό αυτί ζώων προοριζοµένων για 
πάχυνση. β) Ενώτιο ή τατουάζ στο δεξί αυτί ζώων προοριζοµένων για σφαγή. 2) 
Απαγορεύεται η προώθηση των παραπάνω ζώων στο εσωτερικό της χώρας εφόσον 
δεν πληρούνται οι όροι σήµανσης της προηγούµενης παραγράφου. 3) Ο έλεγχος 
ύπαρξης των ειδικών σηµάνσεων της παρ. 1 γίνεται από τελωνειακό υπάλληλο του 
σηµείου εισόδου και από εντεταλµένο κτηνίατρο του Υπ. Γεωργίας και συντάσσεται 
γι' αυτό το σκοπό σχετικό πρακτικό, που κοινοποιείται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία 
και στη Δ/νση Γεωργίας της έδρας του εισαγωγέα ή παχυντή. 4) Ειδικά για ζωντανά 
αµνοερίφια τρίτων χωρών, που θα εισάγονται µόνο για σφαγή κατά το χρονικό 
διάστηµα δεκατρείς ηµέρες (13) πριν από το Πάσχα και µέχρι το Μ. Σάββατο, δεν 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3. (ΑΔ 14/89). "5. Προκειµένου για 
βοειδή βουβαλοειδή αιγοπροβατοειδή και χοιρινά προέλευσης τρίτων χωρών που 
εισάγονται ζωντανά για σφαγή οι εισαγωγείς τούτων υπόκεινται στις κατωτέρω 
υποχρεώσεις: α) Τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη στα σύνορα κάθε εισαγόµενης 
παρτίδας των ζώων, ενηµερώνουν την Κτηνιατρική Υπηρεσία του συνοριακού 
σταθµού, αναφορικά µε την εισαγωγή αυτή. β) Ενηµερώνουν την αρµόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία σχετικά µε το σφαγείο, όπου προτίθενται να σφάξουν τα ζώα 
προκειµένου το εν λόγω σφαγείο να µνηµονευθεί στην άδεια που χορηγεί η Τοπική 
Κτηνιατρική Υπηρεσία. γ) Αµέσως µετά την είσοδο των ζώων (ελευθέρων 
εισαγωγής) στην χώρα µας, µεταφέρουν ολόκληρη την παρτίδα εισαγωγής µόνο στο 
σφαγείο της ως άνω υποπαγράφου β) όπου προβαίνουν στην σφαγή των ζώων το 
αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία εισόδου των ζώων 
στο σφαγείο". 6) Ζωντανά ζώα τρίτων χωρών, που εισάγονται για πάχυνση, 
θεωρούνται "εγχώρια" εφόσον παραµείνουν στα χέρια των παχυντών προς εκτροφή 
τουλάχιστον 90 ηµέρες προκειµένου για βοοειδή και 60 ηµέρες προκειµένου για 
αιγοπροβατοειδή και χοιρινά, από την ηµέρα του εκτελωνισµού τους. Σε περίπτωση 
που για οποιονδήποτε λόγο τα παραπάνω ζώα σφαγούν σε χρονικό διάστηµα 
µικρότερο από αυτό που χρειάζεται για να θεωρηθούν "εγχώρια", τότε τα ζώα αυτά 
και το κρέας τους θεωρούνται προέλευσης "εξωτερικού". 7) Εισαγωγείς ζωντανών 
ζώων τρίτων χωρών προς πάχυνση, εφόσον τα διαθέτουν σε τρίτους, υποχρεούνται να 
τα πωλήσουν αποκλειστικά σε αγοραστές που φέρουν την ιδιότητα του παχυντή. (ΑΔ 
14/89). "8. Προκειµένου για τα ανωτέρω ζώα τρίτων χωρών, προοριζόµενα για 
σφαγή, η αγοραπωλησία εµπορία διακίνηση και κάθε άλλη εµπορική συναλλαγή 
διενεργείται, σε επίπεδο εισαγωγέα και τρίτων, µόνο σε βάρος νωπού κρέατα και όχι 
σε βάρος ζωντανού ζώου. Στις ρυθµίσεις αυτές υπάγονται και οι κάτοχοι τέτοιων 
ζώων που εισήχθησαν για πάχυνση εφ' όσον αυτοί προβούν στην σφαγή των ζώων 
πριν να συµπληρωθεί ο χρόνος εκτροφής αυτών, που κατά περίπτωση ορίζεται στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου". "9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγρ. 8 
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αγοραπωλησία αιγοπροβατοειδών και σε βάρος 
ζωντανού ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η εµπορική πράξη θα λάβει χώρα µόνο στο 
σφαγεί όπου ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος πωλητής µετέφερε τα ζώα για σφαγή. 
Συντρεχούσης της αγοραπωλησίας αυτής ο αγοραστής των αιγοπροβατοειδών φυτών 
υποχρεούται να προβεί στην σφαγή των ζώων στο ίδιο παραπάνω σφαγείο και το 
αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοραπωλησίας του 
είδους" 10) Απαγορεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο η αφαίρεση ή παραποίηση των επί 
των ζώων εισαγωγής φεροµένων ειδικών σηµάνσεων της παρ. 1 πριν από τη σφαγή 
τους. 11) Προκειµένου για ζωντανά ζώα, που εισάγονται από χώρες της ΕΟΚ για 



σφαγή, αµέσως µετά την είσοδο τους στη χώρα, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
554/85 (άρθρο 6 παρ. 6). (ΑΔ 14/89). 12) Ο παχυντής βοοειδών, βουβαλοειδών, 
αιγοπροβατοειδών και χοιρινών θεωρείται κτηνοτρόφος, εφόσον τα παραπάνω ζώα 
που εκτρέφει δεν τα έσφαξε πριν συµπληρωθεί ο χρόνος εκτροφής τους, που 
προσµετράται από την ηµέρα που προµηθεύτηκε τα ζώα αυτά και ορίζεται, κατά 
περίπτωση είδους, στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα από την 
προέλευση των ζώων και τις πηγές προµήθειάς τους. Μη τηρουµένων των 
προϋποθέσεων αυτών, ο παχυντής θεωρείται έµπορος. (ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991, ΦΕΚ Β' 
493). 13) Οι παχυντές, κατά την έννοια της παρ., 12, εφόσον αγοράζουν προς εµπορία 
και σφάγια βοοειδών, αιγοπροβατοειδών και χοιρινών εγχώριας παραγωγής από 
κτηνοτρόφους, η εν λόγω αγορά θα γίνεται µόνο σε βάρος κρέατος και όχι σε βάρος 
ζωντανού ζώου. (ΑΔ 14/89). "14. Μετά την µεταφορά των παραπάνω ζώων στο 
σφαγείο (ή άλλο χώρο σφαγής) που έχει εγκριθεί και ελέγχεται από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, οι εµπίπτοντες στις διατάξεις των παραγράφων 
5 και 8 του παρόντος όρθρου εισαγωγείς ή κάτοχοι των ζώων, καθώς και οι 
αγοραστές αυτών της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στην 
κατωτέρω υποχρέωση: Πριν την πραγµατοποίηση της σφαγής των ζώων επιδεικνύουν 
στα δηµόσια όργανα του σφαγείου (Κτηνίατρο, Κρεοσκόπο και Αστυνοµικό 
Οργανο), κατά περίπτωση, επίσηµο έγγραφο του Τελωνείου (πχ. διασάφηση 
τελωνισµού σε ανάλωση της παρτίδας εισαγωγής των ζώων) από το οποίο να 
πιστοποιείται το είδος του ζώου (πχ. αρνιά), η προέλευση τούτου (πχ. Ουγγαρία) και 
η ποσόητα της παρτίδας εισαγωγής (πχ. 500 κεφάλια ή 10.000 κιλά ή 10 τόννοι) η το 
σχετικό τιµολόγιο αγοράς των ζώων". 15) Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από την ισχύ της παρούσας, οι παχυντές ζώων υποχρεούνται να υποβάλλουν στις 
αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας της έδρας τους βεβαίωση του Δήµου ή 
Κοινότητας που να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος εκτρέφει ζώα προς πάχυνση. Η 
υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους παχυντές ζώων που έχουν ήδη υποβάλει την 
παραπάνω βεβαίωση. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι ασχολούµενοι για 
πρώτη φορά από την ισχύ της παρούσας µε παχύνσεις ζώων, της βεβαίωσης 
υποβαλλοµένης σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη πρώτη αγορά ζώων προς 
πάχυνση. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  269 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εµπορία και διακίνηση κατεψυγµένων κρεάτων βοοειδών 
κατανοµής GATT 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  270 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  

Ειδικές υποχρεώσεις χονδρεµπόρων και λιανοπωλητών κρεάτων και 
πουλερικών 

Λήµµατα:  
Εµπορία κρεάτων ,Ειδικές υποχρεώσεις χονδρεµπόρων και 
λιανοπωλητών κρεάτων και πουλερικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές κρεάτων, πουλερικών και βρωσίµων 
παραπροϊόντων να χρησιµοποιούν τεχνητό φωτισµό (ερυθρό φως ή άλλο χρώµα), που 
παραλλάζει το φυσικών χρωµατισµό των εν λόγω ειδών που εκτίθενται προς πώληση. 
2) Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές κρεάτων, πουλερικών και βρωσίµων 
παραπροϊόντων να πωλούν τα είδη αυτά σε άλλους για µεταπώληση και εµπορία, µε 
εξαίρεση την πώληση αυτών σε εστιατόρια και κέντρα για παρασκευή και προσφορά 
φαγητών. 3) Απαγορεύεται στους χονδρεµπόρους νωπών και κατεψυγµένων κρεάτων 
να τοποθετούν πάνω σ' αυτά που εκθέτουν προς πώληση, πινακίδα µε την ένδειξη 
"ΠΩΛΗΘΗΚΕ". Εφόσον όµως τα εν λόγω κρέατα πωλήθηκαν, οι χονδρέµποροι 
τοποθετούν πάνω σ' αυτά το τιµολόγιο πώλησης που εκδόθηκε.  

 
Αρθρο:  271 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εισαγόµενα κατεψυγµένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών µε 
ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες 

Λήµµατα:  

Εµπορία κρεάτων ,Εισαγόµενα κατεψυγµένα κρέατα βοοειδών και 
βουβαλοειδών µε ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και 
κονσερβοποιίες 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται στις αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες, που προµηθεύονται 
κατεψυγµένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών µε ειδικό καθεστώς (παρεµβατικά, 
κατανοµής (GΑΤΤ, κρέατα τρίτων χωρών µε ευνοϊκούς όρους), να πωλήσουν σε 
οποιονδήποτε τρίτο τα εν λόγω κρέατα. 2) Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να 
αγοράσει τα κρέατα της παρ. 1 από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες. 3) Κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 µπορεί να επιτραπεί η συναλλαγή στα 
παραπάνω κρέατα µόνο µε έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, εφόσον βέβαια οι λόγοι 
αδυναµίας χρησιµοποίησής τους από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις κριθούν 
δικαιολογηµένοι.  

 
Αρθρο:  271Α 
Ηµ/νία:  01.12.2000 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  01.12.2000 

Λήµµατα:  
ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ,ΝΩΠΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ 
,ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 



Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 ΑΔ 7/2000, η οποία 
εγκρίθηκε µε την ΥΑ Α2-3999/2000 (ΦΕΚ Β 1452). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Απαγορεύεται η πώληση νωπών και κατεψυγµένων κρεάτων (πλην πουλερικών) στις 
Λαϊκές Αγορές της χώρας, ανεξάρτητα της ιδιότητας των πωλητών (παραγωγών ή 
επαγγελµατιών)".  

 
Αρθρο:  272 
Ηµ/νία:  07.07.1995 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρέωση υποβολής τιµοκαταλόγων από αλλαντοποιίες - 
Διαµόρφωση παραγωγικών τιµών συσκευασµένων αλλαντικών 

Σχόλια:  
Καταργήθηκε µε το άρθρο 2 της ΑΔ 6 (ΦΕΚ Β΄ 600/7.7.1995) και µε 
το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  273 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµολόγια ξηρών καρπών µε κέλυφος 

Λήµµατα:  
Ξηροί καρποί, µπαχαρικά, µαστίχα Χίου ,Τιµολόγια ξηρών καρπών 
µε κέλυφος 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ Στα 
τιµολόγια αγοράς και στα τιµολόγια πώλησης ξηρών καρπών µε κέλυφος 
υποχρεωτικά θα αναγράφεται, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από τις 
κείµενες διατάξεις, και το ποσοστό απόδοσης των ξηρών καρπών σε ψίχα, καθώς και 
η ποικιλία αυτών.  

 
Αρθρο:  274 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Φύρα ψησίµατος ξηρών καρπών 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  



 
Αρθρο:  275 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πώληση ξηρών καρπών από βιοµηχανίες και βιοτεχνίες 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  276 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ψίχα βερίκοκων 

Λήµµατα:  Ξηροί καρποί, µπαχαρικά, µαστίχα Χίου ,Ψίχα βερίκοκων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η ψίχα που παράγεται κατά την αποφλοίωση των πυρήνων βερίκοκων 
(κουκούτσια), πρέπει να διατίθεται στο εµπόριο αυτούσια, είτε πριν είτε µετά την 
αποξήρανσή της, µε την ονοµασία "ψίχα βερίκοκων", απαγορεύεται δε η ανάµειξή 
της µε άλλους ξηρούς καρπούς ή η χρησιµοποίησή της για την υποκατάσταση ξηρών 
καρπών, όπου καθορίζεται από άλλες διατάξεις η πρόσµειξή τους για Παρασκευή 
ειδών διατροφής. 2) Οι βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κοµποστών, 
µαρµελάδων και λοιπών προϊόντων από οπώρες, εφόσον διαθέτουν στο εµπόριό τους 
πυρήνες από τα βερίκοκα που επεξεργάζονται, πρέπει αµέσως µόλις τελειώσει η κατ' 
έτος παραγωγική περίοδος των παραπάνω καρπών και πάντως όχι αργότερα από τις 
15 Σεπτεµβρίου, να υποβάλλουν στις οικείες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου, 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται οι ποσότητες πυρήνων βερίκοκων 
που παρήγαγαν και διέθεσαν, καθώς και ονοµαστική κατάσταση των αγοραστών µε 
τις διευθύνσεις τους, τις ποσότητες που προµηθεύτηκε καθένας και την τιµή 
πώλησης. 3) Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας ξηρών καρπών που παράγουν και 
διαθέτουν στην κατανάλωση "ψίχα βερίκοκου" πρέπει µέσα στο πρώτο δεκαήµερο 
µετά το τέλος κάθε τριµήνου, να υποβάλλουν στις παραπάνω υπηρεσίες, υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία να αναγράφονται για το τρίµηνο που πέρασε, οι ποσότητες 
πυρήνων βερίκοκων που αγόρασαν, οι ποσότητες "ψίχας βερίκοκων" που παρήγαγαν 
και το υπόλοιπο που απέµεινε για κάθε είδος χωριστά, καθώς και ονοµαστική 
κατάσταση των αγοραστών µε τις διευθύνσεις τους, τις ποσότητες που προµηθεύτηκε 
καθένας και την τιµή πώλησης.  

 
Αρθρο:  277 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Αποµείωση των συσκευασµένων ξηρών σύκων 

Λήµµατα:  
Ξηροί καρποί, µπαχαρικά, µαστίχα Χίου ,Αποµείωση των 
συσκευασµένων ξηρών σύκων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Το ανώτατο ανεκτό ποσοστό αποµείωσης, λόγω αποβολής υγρασίας, των ξηρών 
σύκων που είναι συσκευασµένα σε πακέτα, καθορίζεται σε 2% του βάρους τους.  

 
Αρθρο:  278 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάρος περιεχοµένου µπαχαρικών σε φακελάκια 

Λήµµατα:  
Ξηροί καρποί, µπαχαρικά, µαστίχα Χίου ,Βάρος περιεχοµένου 
µπαχαρικών σε φακελάκια 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα φακελάκια που περιέχουν µπαχαρικά ή τσάι πρέπει να είναι καθαρού βάρους, σε 
περιεχόµενο όχι λιγότερο από 2 γραµµάρια. Η κυκλοφορία τους µε µικρότερο βάρος 
περιεχοµένου, απαγορεύεται.  

 
Αρθρο:  279 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση κατοχής ξένων ουσιών στα εργαστήρια µπαχαρικών 

Λήµµατα:  
Ξηροί καρποί, µπαχαρικά, µαστίχα Χίου ,Απαγόρευση κατοχής ξένων 
ουσιών στα εργαστήρια µπαχαρικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η κατοχή από τα εργαστήρια συσκευασίας µπαχαρικών, ουσιών που 
δεν έχουν σχέση µε τα προς συσκευασία µπαχαρικά, δηλαδή σιναπόσπορου, 
λιναρόσπορου, πιπερόλης, µαλλιών αγγέλου κλπ., εκτός από τις αναγκαίες για τη 
συσκευασία αυτών ύλες, όπως χαρτί, κόλλα κλπ.  

 
Αρθρο:  280 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Μαστίχα Χίου 



Λήµµατα:  Ξηροί καρποί, µπαχαρικά, µαστίχα Χίου 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η χύµα προσφορά και πώληση στον τελικό καταναλωτή µαστίχας 
Χίου και επιτρέπεται µόνο σε προσυσκευασία. 2) Η συσκευασία της µαστίχας 
επιτρέπεται να γίνεται µόνο µέσα στα όρια του Νοµού Χίου και µε τρόπο που το 
περιεχόµενο των προσυσκευασιών (κουτιά, φακελάκια, σακουλάκια κλπ.) να µην 
µπορεί να µεταβληθεί χωρίς παραβίαση της συσκευασίας. 3) Η ονοµαστική ποσότητα 
περιεχοµένου των προσυσκευασιών µαστίχας πρέπει να ανήκει στην παρακάτω σειρά 
ονοµαστικών ποσοτήτων (σε γραµµάρια): 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500. 4) 
Πάνω στις προσυσκευασίες µαστίχας πρέπει να αναγράφεται: α) Το είδος του 
περιεχοµένου . β) Το ονοµαστικό βάρος του περιεχοµένου. γ) Η επωνυµία και η 
διεύθυνση του συσκευαστή. 5) Η ονοµαστική ποσότητα µαστίχας, που συνοδεύει 
κατά οποιονδήποτε τρόπο παιχνίδια, τουριστικά είδη, κλπ. ή περιέχεται σ' αυτά, 
πρέπει να ανήκει στην παραπάνω σειρά ονοµαστικών ποσοτήτων και να αναγράφεται 
στα είδη αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.  

 
Αρθρο:  281 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις χονδρεµπόρων οπωρολαχανικών 
Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Υποχρεώσεις χονδρεµπόρων οπωρολαχανικών 

Σχόλια:  

Η παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 15/31.7/7.8.1991 
(ΦΕΚ Β' 658) Οι παρ. 3, 4 καταργήθηκαν από το άρθρο. 2 ΑΔ 
5/31.7/7.8.1991 (ΦΕΚ Β' 658) Η παρ. 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε 
την ΑΔ 2/21.1/5.2.1992 (ΦΕΚ Β' 56) 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 1) Χονδρέµπορος ή αντιπρόσωπός του, που 
αγοράζει οπωρολαχανικά από παραγωγούς, υποχρεούται να εκδίδει τιµολόγιο 
αγοράς, στο οποίο να αναγράφονται η τιµή κτήσης του προϊόντος, η ποσότητα, η 
ποιότητα, το ονοµατεπώνυµο του παραγωγού, ο τόπος παραγωγής και η ηµεροµηνία 
αγοράς. 2) Κάθε χονδρέµπορος που πουλάει προϊόντα της προηγούµενης 
παραγράφου για λογαριασµό του παραγωγού αυτών µε προµήθεια, έχει υποχρέωση, 
πριν από την έναρξη της πώλησης των προϊόντων αυτών, να κατέχει το θεωρηµένο 
πρωτότυπο του δελτίου αποστολής που εκδίδεται και συµπληρώνεται υποχρεωτικά 
από τον αποστολέα των προϊόντων παραγωγούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Φ.Σ. (ΑΔ 15/31 Ιουλ. - 7 Αυγ. 1991, ΦΕΚ Β' 658). 3-4) Παραλείπονται ως µη 
ισχύουσες 5) Προκειµένου για οπωρολαχανικά της αγορανοµικής κατηγορίας των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους ειδών, που πωλούνται από χονδρεµπόρους για 
λογαριασµό παραγωγών ή για λογαριασµό οποιασδήποτε Ενωσης αυτών µε 
προµήθεια, το ύψος της προµήθειας αυτής ορίζεται σε: 5% προκειµένου για 
αγκινάρες και ξερά κρεµµύδια. 7% προκειµένου για λοιπά οπωρολαχανικά (ΑΔ 2/21 
Ιαν. - 5 Φεβ. 1992, ΦΕΚ Β' 56). 6) Απαγορεύεται η πώληση οπωρ/κών από τους 
λιανοπωλητές για λογαριασµό των παραγωγών. 7) Απαγορεύεται η πώληση 



µπανανών µε προµήθεια από εµπόρους γενικά, για λογαριασµό των παραγωγών ή 
οποιασδήποτε µορφής ένωσης αυτών. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για τους 
Γεωργικούς Συνεταιρισµούς και Ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 
νόµιµα, εάν και εφόσον πωλούν µπανάνες που δεν ανήκουν στα µέλη τους. Αντίθετα, 
η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς ή Ενώσεις 
αυτών που πωλούν µπανάνες για λογαριασµό των µελών τους. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  282 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεώσεις χονδρεµπόρου που πουλάει για λογαριασµό άλλου 
εµπόρου 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Υποχρεώσεις χονδρεµπόρου που πουλάει για 
λογαριασµό άλλου εµπόρου 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κάθε χονδρέµπορος που πουλάει οπωρ/κά για λογαριασµό άλλου εµπόρου µε 
προµήθεια, υποχρεούται να κατέχει Δελτίο αποστολής που έχει εκδώσει ο έµπορος 
που έστειλε τα προϊόντα. Στο Δελτίο Αποστολής που εκδίδεται σύµφωνα µε το 
Κ.Φ.Σ. πρέπει να αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία: α) ποιοτική κατηγορία 
των οπωρ/κών και ποικιλία τους, κατ' είδος, β) τιµή πώλησης κατά µονάδα, γ) 
αριθµός του τιµολογίου αγοράς και τιµή αγοράς κατά µονάδα. 2) Το τιµολόγιο 
αγοράς που αναγράφεται στο παραπάνω Δελτίο Αποστολής εάν το ζητήσουν τα 
αρµόδια όργανα ελέγχου από τον χονδρέµπορο του τόπου κατανάλωσης, υποχρεούται 
αυτός να ειδοποιήσει τον αποστολέα έµπορο (αντιπροσωπευόµενο) ώστε σε 
προθεσµία 5 ηµερών από της ειδοποίησής του να στείλει το τιµολόγιο που ζητήθηκε.  

 
Αρθρο:  283 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υποχρεώσεις µεταφορέων οπωροκηπευτικών 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Υποχρεώσεις µεταφορέων οπωροκηπευτικών 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι αυτοκινητιστές που µεταφέρουν οπωρ/κά από τους τόπους παραγωγής στις 
αγορές, έχουν υποχρέωση να ζυγίζουν πριν τη φόρτωση τα προϊόντα που 
παραλαµβάνουν από κάθε παραγωγό, µε τα νόµιµα ζυγιστικά όργανα. Επίσης έχουν 
υποχρέωση να ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα Δελτία 
Αποστολής.  

 
Αρθρο:  284 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ενδείξεις παραστατικών στοιχείων 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Ενδείξεις παραστατικών στοιχείων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Στα τιµολόγια αγοράς και πώλησης των οπωρ/κών όπως και στα Δελτία Αποστολής 
αυτών υποχρεωτικά αναγράφεται το είδος, η προέλευση του προϊόντος, η ποιότητα 
και η ποικιλία του.  

 
Αρθρο:  285 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεωτική πώληση πατάτας, σκόρδων και κρεµµυδιών από την 
Κεντρική Αγορά Αθηνών 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Υποχρεωτική πώληση πατάτας, σκόρδων και 
κρεµµυδιών από την Κεντρική Αγορά Αθηνών 

Σχόλια:  
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 10/2/10.11.1994 (ΦΕΚ Β' 
849) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Προκειµένου για πατάτες, σκόρδα και κρεµµύδια ξηρά, στην φυσική τους 
κατάσταση, ανεξάρτητα προέλευσης, που πωλούνται χύµα ή σε µορφή τυποποιηµένη 
και συσκευασµένη (συσκευασία απλή ή όχι, ορίζονται τα ακόλουθα: α) 
Απαγορεύεται η χονδρική πώληση των, ως άνω, ειδών µέσα στην περιφέρεια των 
παρακάτω κατονοµαζοµένων Δήµων και Κοινοτήτων, που υπάγονται στις Νοµαρχίες 
Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής του Νοµού Αττικής: Δήµοι: 
Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης, Ηλιούπολης, Ζωγράφου, Καισαριανής, 
Υµηττού, Ταύρου, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Δηµητρίου, Αλίµου, Γλυφάδας, Καλλιθέας, 
Μοσχάτου, Ν. Σµύρνης, Π. Φαλήρου, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, 
Καµατερού, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Ν. Λιοσίων, Περιστερίου, Πετρούπολης, 
Χαϊδαρίου, Αγ. Παρασκευής, Αµαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφισίας, Μεταµόρφωσης, 
Ν. Ιωνίας, Χολαργού, Ν. Χαλκηδόνας, Βριλισίων, Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Ν. 
Ψυχικού, Ψυχικού, Παπάγου, Πεύκης, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Πειραιά, Νίκαιας, 
Περάµατος, Κορυδαλλού, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Βούλας, 
Βουλιαγµένης, Αχαρνών, Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου. Κοινότητες: Εκάλης, 
Λυκόβρυσης, Ν. Πεντέλης, Πεντέλης. β) Υπό την επιφύλαξη των απαγορευτικών 
διατάξεων της προηγούµενης υποπαραγράφου α) η χονδρική πώληση των ανωτέρω 
ειδών διενεργείται υποχρεωτικά µέσα από τους χώρους της Κεντρικής Αγοράς 
Αθηνών (ΟΚΑΑ-Ρέντη). 2. Λιανοπωλητές νωπών οπωρολαχανικών, που λειτουργούν 
καταστήµατα µέσα στην περιφέρεια των Δήµων και Κοινοτήτων της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, εφόσον αγοράζουν πατάτες, σκόρδα και κρεµµύδια ξηρά από 
τους ασκούντες χονδρική πώληση των ειδών αυτών µέσα στην ίδια παραπάνω 
περιφέρεια, η αγορά αυτή πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µέσα από τους 
χώρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ-Ρέντη). 3. Κάθε εµπορική 
συναλλαγή στις πατάτες, σκόρδα και κρεµµύδια ξηρά, που διενεργείται µεταξύ των 



ασκούντων χονδρική πώληση νωπών οπωρολαχανικών µέσα στην περιφέρεια των 
Δήµων και Κοινοτήτων της ως άνω παραγράφου 1 και τρίτων (παραγωγών, Συνετ. 
Οργανώσεων Παραγωγών, άλλων Χονδρεµπόρων κλπ.), καθίσταται επιτρεπτή, 
εφόσον αποκλειστικά και µόνο αφορά τους διενεργούντες χονδρική πώληση 
οπωρολαχανικών µέσα από τους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ-
Ρέντη). (ΑΔ 10/2-10 Νοεµ. 19941 ΦΕΚ Β' 849).  

 
Αρθρο:  286 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Βάρη ξυλοκιβωτίων 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Βάρη ξυλοκιβωτίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Το βάρος που πρέπει να έχουν τα ξυλοκιβώτια οπωροκηπευτικών που διατίθενται από 
τους κατασκευαστές στο εµπόριο (τελάρα δίσειρα - µονόσειρα) ορίζεται ως 
ακολούθως: 1) Μονόσειρα. Το βάρος καθενός από τα µονόσειρα ξυλοκιβώτια που 
κατασκευάζονται κατά τη συνήθη πρακτική από ξυλεία πεύκης ή πλατάνου, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τα 1600 γραµµάρια, ενώ εκείνων που κατασκευάζονται από 
οξιά δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1700 γραµµάρια. 2) Δίσειρα. Το βάρος καθενός από 
τα δίσειρα ξυλοκιβώτια που κατασκευάζονται από ξυλεία πεύκης ή πλατάνου δεν 
µπορεί να υπερβαίνει: α) Προκειµένου για ξυλοκιβώτια µε ύψος πλευρών 12-13 εκατ. 
τα 2200 γραµµάρια. β) Προκειµένου για ξυλοκιβώτια µε ύψος πλευρών 14,5-15 εκατ. 
τα 2500 γραµµάρια. γ) Προκειµένου για ξυλοκιβώτια µε ύψος πλευρών 21 εκατ. τα 
2700 γραµµάρια. Για δίσειρα ξυλοκιβώτια κατασκευασµένα από οξιά µε ύψος 
πλευρών 13 εκατ. το βάρος τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2500 γραµµάρια. Για 
δίσειρα ξυλοκιβώτια κατασκευασµένα από λεύκα, µε ύψος πλευρών 13 εκατ. το 
βάρος τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2000 γραµµάρια.  

 
Αρθρο:  287 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εκδοση τιµολογίων πώλησης και εκκαθαρίσεων - Ηρτηµένη 
παραγωγή 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Εκδοση τιµολογίων πώλησης και εκκαθαρίσεων 
,Ηρτηµένη παραγωγή 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα τιµολόγια που εκδίδουν οι χονδρέµποροι όταν πωλούν οπωρολαχανικά σε 
λιανοπωλητές για λογαριασµό παραγωγών πρέπει να συντάσσονται σε τρία (3) 
αντίτυπα, από τα οποία το ένα στέλνεται µαζί µε την σχετική εκκαθάριση στους 
παραγωγούς. 2) Στα παραπάνω τιµολόγια πώλησης πρέπει να αναγράφονται, πέρα 
από όσα προβλέπει ο Κ.Φ.Σ. και το ονοµατεπώνυµο του παραγωγού στον οποίο 
ανήκει το προϊόν. 3) Οι έµποροι που εκδίδουν εκκαθαρίσεις προς τους παραγωγούς 



υποχρεούνται να επισυνάπτουν σ' αυτές και κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται 
πλήρη στοιχεία καθενός από τα τιµολόγια που εκδόθηκαν (αριθµός και ηµεροµηνία 
έκδοσης, το µεικτό και καθαρό βάρος, η τιµή πώλησης κατά µονάδα προϊόντος, η 
συνολική αξία κάθε τιµολογίου) και ο αριθµός του παραγωγικού Δελτίου Αποστολής. 
Η παραπάνω κατάσταση εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από µπλοκ αριθµηµένο και 
θεωρηµένο από την κατά τόπο αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. 4) Σε περίπτωση 
ανειλικρίνειας των εκκαθαρίσεων ή των παραπάνω καταστάσεων οι έµποροι έχουν 
τις ίδιες ευθύνες που προβλέπονται για την ανειλικρίνεια των τιµολογίων. 5) Η 
εκκαθάριση πρέπει να εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
πώληση ολόκληρης της ποσότητας του προϊόντος. 6) Εµποροι που αγοράζουν 
οπωρ/κά ως ελπιζόµενο πράγµα (ηρτηµένη παραγωγή) υποχρεούνται κατά το χρόνο 
κατάστασης της σύµβασης στο σχετικό συµφωνητικό να επισυνάπτουν το τιµολόγιο 
αγοράς ή πώλησης κατά περίπτωση, στο οποίο θα αναγράφεται απαραίτητα η 
ποσότητα που υπολογίσθηκε ότι θα παραλειφθεί, η τιµή µονάδος και η συνολική αξία 
αυτής. Τα στοιχεία των παραπάνω τιµολογίων, βεβαιώνονται από τη Νοµαρχιακή 
Δ/νση Γεωργίας στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει το κτήµα. Στις σχετικές 
συµβάσεις µε τους παραγωγούς, εκτός της τιµής που έχει συµφωνηθεί αναγράφεται 
και η προβλεπόµενη παραγωγή του κτήµατος.  

 
Αρθρο:  288 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Χρονική διάρκεια τιµολογίων 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Χρονική διάρκεια τιµολογίων 
Σχόλια:  Η παρ. 4 προστεθηκε µε την ΑΔ 8/8/22.8.1994 (ΦΕΚ Β' 630) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι λιανοπωλητές οπωρ/κών περιφέρειας τέως Δ/σεως Πρωτευούσης υποχρεούνται 
να διαµορφώνουν τις τιµές πώλησης των παρακάτω ειδών νωπών οπωρ/κών µε βάση 
τα τιµολόγια κτήσης αυτών που η χρονική διάρκειά τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
αντίστοιχες για κάθε είδος ηµέρες συµπεριλαµβανοµένης και της ηµέρας έκδοσης του 
σχετικού τιµολογίου. α) Τοµάτες, αγγούρια, κολοκύθια, πιπεριές 3 ηµέρες β) 
Σπανάκι, πατζάρια, ραδίκια, αντίδια, µαρούλια, κρεµµύδια χλωρά 3 ηµέρες γ) 
Πράσσα, µελιτζάνες 4 ηµέρες δ) Μπιζέλια, αρακάς 4 ηµέρες ε) Φασολάκια, 
αγγινάρες 4 ηµέρες στ) Λάχανα, κουνουπίδι, µπρόκολα 4 ηµέρες. ζ) Μπάµιες 4 
ηµέρες. η) Φράουλες, σύκα 2 ηµέρες. θ) Ροδάκινα, βερίκοκα 3 ηµέρες ι) Κεράσια, 
βύσσινα 4 ηµέρες 2) Οι επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών και οι πλανόδιοι ή 
στάσιµοι πωλητές καθώς επίσης και οι λιανοπωλητές Δηµοτικών αγορών, 
υποχρεούνται να διαµορφώνουν τις τιµές πώλησης των παραπάνω νωπών οπωρ/κών 
µε βάση τα τιµολόγια κτήσης αυτών που η χρονική διάρκειά τους δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις δύο (2) ηµέρες συµπεριλαµβανοµένης και της ηµέρας έκδοσης του 
σχετικού τιµολογίου. 3) Οι Νοµάρχες του Κράτους, πλην Αττικής εξουσιοδοτούνται 
να εκδώσουν Αγορανοµική Διάταξη που να ισχύει µόνο στην περιφέρεια της 
Πρωτεύουσας του Νοµού µε ρυθµίσεις αντίστοιχες των παραπάνω παραγράφων. Με 
την Αγορανοµική Διάταξη που θα εκδόσουν µπορεί να γίνει διαφορετική ρύθµιση 
µόνο ως προς τη χρονική διάρκεια των τιµολογίων κτήσης για τη διαµόρφωση των 
τιµών πώλησης των παραπάνω ειδών. (ΑΔ 14/89). Σηµ: Με το άρθρο 2 της ΑΔ 2/22 



Μαρ. - 7 Απρ. 1994, ΦΕΚ Β' 244 ορίστηκε ότι: "Στην περίπτωση που, κατά τις 
εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 288 του κεφαλαίου 14 της 
Α.Δ. 14/89, οι Νοµάρχες Δωδεκανήσου, Χίου, Λέσβου, Σάµου και Κυκλάδων έχουν 
εκδώσει, ειδικά για τις Πρωτεύουσες των Νοµών τους, Αγορανοµικές Διατάξεις 
"Περί χρονικής διάρκειας τιµολογίων οπωρολαχανικών" δύναται, εφόσον κρίνουν 
σκόπιµο και µετά από εκτίµηση των συνθηκών εµπορίας του είδους που επικρατούν 
στο Νοµό τους , να εκδώσουν Αγορανοµική Διάταξη, µε την οποία να εξαιρούν τους 
λιανοπωλητές της πρωτεύουσάς τους από το περιοριστικό µέτρο της χρονικής 
διάρκειας τέτοιων τιµολογίων, εφόσον οι λιανοπωλητές αυτοί αντικαθιστούν τα 
επιδοτούµενα είδη οπωρολαχανικών µε ίδια είδη τούτων, πάλι επιδοτούµενα". 4) Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται, ως έχουν, και στην περίπτωση, κατά 
την οποία , αντί του ως άνω τιµολογίου κτήσης υφίσταται το προεκδοθέν τούτου 
Δελτίου Αποστολής ή στοιχείο περί των οποίων γίνεται µνεία στο άρθρο 2978 της 
παρούσας. Κατ' ακολουθία των προαναφεροµένων οι περιοριστικές ρυθµίσεις περί 
του χρόνου έκδοσης και ισχύος του εν λόγω τιµολογίου κτήσης, εφαρµόζονται 
αντίστοιχα και για το παραπάνω Δελτίο Αποστολής ή στοιχείο (απόδειξη ποσοτικής 
παραλαβής, κ.λπ.). (ΑΔ 8/8-22 Αυγ. 1994, ΦΕΚ Β' 630).  

 
Αρθρο:  289 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ωράριο διενέργειας πράξεων αγοραπωλησιών οπωρ/κών στις 
Κεντρικές Λαχαναγορές 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Ωράριο διενέργειας πράξεων αγοραπωλησιών 
οπωρ/κών στις Κεντρικές Λαχαναγορές 

Σχόλια:  Καταργήθηκε ΑΔ 10/11 -22 Ιουν. 1993, ΦΕΚ Β ' 446 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  290 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τρόπος πώλησης οπωρολαχανικών 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Τρόπος πώλησης οπωρολαχανικών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται οι χονδρέµποροι και οι λιανοπωλητές να ανασυσκευάζουν και να 
αναµιγνύουν προϊόντα διαφορετικών ποιοτήτων, ποικιλιών και περιοχών προέλευσης. 
Η πώληση των προϊόντων από τους χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές πρέπει να 
γίνεται ή απευθείας από τα µέσα συσκευασίας στα οποία θα είναι τοποθετηµένη 
πινακίδα µε την τιµή πώλησης, την ποιότητα, την ποικιλία και την προέλευση του 
προϊόντος ή προσυσκευασµένα που πρέπει να έχουν τις ίδιες ενδείξεις. Επιτρέπεται η 
λιανική πώληση οπωρ/κών και από πάγκους εφόσον όµως είναι τοποθετηµένα 



προϊόντα της ίδιας προέλευσης, ποικιλίας και ποιότητας χωρίς καµµιά ανάµειξη. Στα 
προϊόντα αυτά έχουν υποχρέωση οι λιανοπωλητές να τοποθετούν πινακίδα µε την 
ποιότητα την ποικιλία, την προέλευση και την τιµή. 2) Στη συσκευασία των πατατών 
επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώµα κλπ.) µέχρι 1% στο καθαρό βάρος. 3) Το 
βάρος των υλικών (χαρτί κλπ.) που χρησιµοποιούνται από τους παραγωγούς ή 
εµπόρους για περιτύλιγµα και τοποθέτηση των οπωρι/κών στα µέσα συσκευασίας, 
δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 150 γραµµ. κατά ξυλοκιβώτιο. 4) Οι εισαγωγείς - 
χονδρέµποροι εισαγοµένων οπωρ/κών έχουν υποχρέωση να αναγράφουν στα 
τιµολόγια πώλησης που εκδίδουν, πέρα από τα προβλεπόµενα στοιχεία στο άρθρο 35 
του Αγορανοµικού Κώδικα, και τη χώρα παραγωγής τους.  

 
Αρθρο:  291 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εφαρµογή Κοινοτικών κανονισµών ποιότητας στα νωπά 
οπωροκηπευτικά 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Εφαρµογή Κοινοτικών κανονισµών ποιότητας στα 
νωπά οπωροκηπευτικά 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα νωπά οπωροκηπευτικά που προορίζονται να διατεθούν στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει να πληρούν τους κανόνες ποιότητας που ορίζονται στους σχετικούς 
κανονισµούς της Ε.Ο.Κ.  

 
Αρθρο:  292 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Διακίνηση πράσινων µπανανών 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Διακίνηση πράσινων µπανανών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση πράσινων µπανανών. 2) Οι αγοραστές 
πράσινων µπανανών (εγχωρίων και ξενικής προέλευσης) που έχουν την έδρα τους 
στην περιφέρεια του Ν. Αττικής και της Θεσ/νίκης, υποχρεούνται πριν από την 
τοποθέτηση των πράσινων µπανανών στους ειδικούς θαλάµους για ωρίµανση 
(ωριµαντήρια) να τις προσκοµίσουν στις αντίστοιχες Κεντρικές Λαχαναγορές, όπου 
και θα υποβάλλουν στις οικείες Αστυνοµικές Υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση µε την 
οποία θα δηλώνουν τα εξής στοιχεία: α) ηµεροµηνία προσκόµισης των µπανανών 
στην αγορά, β) ονοµατεπώνυµο και Δ/νση του κατόχου, γ) ονοµατεπώνυµο και Δ/νση 
του πωλητή, δ) τόπο προέλευσης, ε) Αριθµό κυκλοφορίας µεταφορικού µέσου, στ) 
ποσότητα σε καθαρό βάρος, ζ) πλήρη στοιχεία και Δ/νση των ειδικών θαλάµων που 
θα τοποθετούνται για ωρίµανση. 3) Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε 
δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται στον υπόχρεο αφού προηγουµένως 
θεωρηθεί από την Αστυνοµική Υπηρεσία. Το αντίτυπο της δήλωσης που 



επιστρέφεται κρατείται, υποχρεωτικά, από τον κάτοχο των µπανανών για διάστηµα 
τριών µηνών και επιδεικνύεται σε κάθε Αγορανοµικό Ελεγχο.  

 
Αρθρο:  293 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Επισήµανση µε ξενόγλωσσες ενδείξεις 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Επισήµανση µε ξενόγλωσσες ενδείξεις 
 
Κείµενο Αρθρου 
Νωπά φρούτα, συµπεριλαµβανοµένων και των εσπεριδοειδών, τυποποιηµένα και 
συσκευασµένα, προκειµένου να εξαχθούν στο εξωτερικό και τα οποία δεν εξήχθησαν, 
µπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά ως έχουν και µε τις ξενόγλωσσες 
ενδείξεις µε τις οποίες είναι επισηµασµένα.  

 
Αρθρο:  294 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Διαµόρφωση τιµής πώλησης αποφλοιωµένης - τεµαχισµένης πατάτας 
από βιοτεχνίες 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Διαµόρφωση τιµής πώλησης αποφλοιωµένης, 
τεµαχισµένης πατάτας από βιοτεχνίες 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από το άρθρο 9 της ΑΔ 18/3-30 Σεπ. 1991, ΦΕΚ Β' 804 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχόυν.  

 
Αρθρο:  295 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ελεγχος εξαγοµένων πατατών 

Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Ελεγχος εξαγοµένων πατατών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι εξαγωγείς πατατών υποχρεούνται να επιστρέφουν στους παραγωγούς, από τους 
οποίους αγοράστηκαν, τις ποσότητες των πατατών που απορρίπτονται µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρακάτω παράγραφο 2. 2) Κατά την παράδοση 
των πατατών από τους παραγωγούς στους εξαγωγείς, θα παρευρίσκεται εκτιµητής 
γεωπόνος που ορίζεται από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Γεωργίας, ο οποίος θα 
αποφαίνεται για το ποσοστό των ακαταλλήλων πατατών και της φύρας αυτών λόγω 
ύπαρξης ξένων υλών (χώµα κλπ.).  



 
Αρθρο:  296 
Ηµ/νία:  05.02.1992 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διαµόρφωση τιµής πώλησης συσκευασµένων οπωρολαχανικών 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Διαµόρφωση τιµής πώλησης συσκευασµένων 
οπωρολαχανικών 

Σχόλια:  
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 2/21.1/5.2.1992 (ΦΕΚ Β' 
56) 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Προκειµένου για οπωρολαχανικά της αγορανοµικής κατηγορίας των διατιµηµένων ή 
ελεγχοµένου κέρδους ειδών, που είναι συσκευασµένα σε δίσκους από πεπιεσµένο 
χαρτί που καλύπτεται µε film PVC και σε δίχτυ, οι τιµές πώλησης τούτων θα 
διαµορφώνονται µε βάση το κόστος κτήσης, την αξία των υλικών συσκευασίας που 
αποδεικνύεται από επίσηµα παραστατικά στοιχεία και το κατά περίπτωση πώλησης 
ποσοστό κέρδους. (ΑΔ 2/21 Ιαν. - 5 Φεβ. 1992, ΦΕΚ Β' 56)."  

 
Αρθρο:  297 
Ηµ/νία:  12.11.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εξοδα διαλογής - συσκευασίας οπωρολαχανικών 
Λήµµατα:  Οπωρολαχανικά ,Εξοδα διαλογής, συσκευασίας οπωρολαχανικών 

Σχόλια:  

Οι εντός παρενθέσεων κατηγορίες οπωρολαχανικών καταργήθηκαν από 
την παρ. 1 του άρθρου 9 της ΑΔ 18/3-30 Σεπ. 1991 ΦΕΚ Β' 804 ως και 
από την παρ. 5 του άρθρου 5 της ΑΔ 2/21 Ιαν. - Φεβ. 1992, ΦΕΚ Β ' 56). 
Η παρ. 4 προστέθηκε µε την ΑΔ 14 (ΦΕΚ Β΄ 1666/12.11.2003). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καθορίζονται παρακάτω, κατά ανώτατο όριο ανά χιλ/µο, το κόστος διαλογής - 
συσκευασίας και τα λοιπά έξοδα πλην συγκοµιδής των νωπών οπωρολαχανικών που 
πραγµατοποιούνται στον τόπο παραγωγής. Τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν την 
τιµολογιακή τιµή αγοράς µε τον όρο ότι θα αναγράφεται στο τιµολόγιο αγοράς 
(πρωτότυπο - αντίγραφο) η ένδειξη: -ΚΕΡΑΣΙΑ, ΒΥΣΣΙΝΑ 7 δρχ./χιλ/µο -
ΠΕΠΟΝΙΑ 4,50 δρχ./χιλ/µο (ΛΕΜΟΝΙΑ 3,50 δρχ./χιλ/µο) (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 5 
δρχ./χιλ/µο) -ΡΟΔΑΚΙΝΑ 5 δρχ./χιλ/µο -ΤΟΜΑΤΑ 4,50 δρχ./χιλ/µο -ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 
2,50 δρχ./χιλ/µο -ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ 7 δρχ./χιλ/µο -ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ, 
ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΑ, ΡΟΔΙΑ 3,50 δρχ./χιλ/µο (ΠΑΤΑΤΕΣ), ΚΟΡΟΜΗΛΑ 2 δρχ./χιλ/µο 
-ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 2,50 δρχ./χιλ/µο -ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 4,50 δρχ./χιλ/µο -
ΑΓΓΟΥΡΙΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ 4,50 δρχ./χιλ/µο -ΜΠΑΜΙΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΑΡΑΚΑΣ 4 
δρχ./χιλ/µο -ΜΠΙΖΕΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ 4 δρχ./χιλ/µο (ΑΧΛΑΔΙΑ 7 δρχ./χιλ/µο) (ΜΗΛΑ 



6,50 δρχ./χιλ/µο) (ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΑ 5 δρχ./χιλ/µο) -ΣΤΑΦΥΛΙΑ 4,50 δρχ./χιλ/µο -
ΚΥΔΩΝΙ 6 δρχ./χιλ/µο -ΒΕΡΙΚΟΚΑ 6 δρχ./χιλ/µο -ΛΑΧΑΝΑ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 3,50 
δρχ./χιλ/µο -ΜΠΡΟΚΟΛΑ 3,50 δρχ./χιλ/µο -ΡΑΔΙΚΙΑ, ΣΙΝΑΠΙΑ 3 δρχ./χιλ/µο -
ΑΝΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3 δρχ./χιλ/µο 2) Η συγκοµιδή των νωπών 
οπωρολαχανικών υποχρεωτικά πραγµατοποιείται µε δαπάνη των παραγωγών, µε την 
επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου. 3) Επιτρέπεται µόνο στα παρακάτω είδη η 
συγκοµιδή να πραγµατοποιείται µε δαπάνη του αγοραστή εµπόρου η οποία 
παρακρατείται από τον παραγωγό και σε καµία περίπτωση δεν θα συνιστά 
προσαυξητικό στοιχείο της τιµολογιακής τιµής αγοράς. Η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται για κάθε είδος όπως παρακάτω: -ΚΕΡΑΣΙΑ, 
ΒΥΣΣΙΝΑ 10 δρχ./χιλ/µο (ΛΕΜΟΝΙΑ 2,50 δρχ./χιλ/µο) (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 3 
δρχ./χιλ/µο) -ΡΟΔΑΚΙΝΑ 3 δρχ./χιλ/µο (ΑΧΛΑΔΙΑ 4 δρχ./χιλ/µο) (ΜΗΛΑ 3 
δρχ./χιλ/µο) (ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΑ 3 δρχ./χιλ/µο) -ΒΕΡΙΚΟΚΑ 3,50 δρχ./χιλ/µο (ΑΔ 
14/89) "4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και 
επί του είδους πατάτες της κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχόµενου κέρδους. Για 
το ως άνω είδος καθορίζονται, παρακάτω, κατ' ανώτατο όριο ανά χιλιόγραµµο, το 
κόστος διαλογής - συσκευασίας και τα λοιπά έξοδα, πλην συγκοµιδής, που 
πραγµατοποιούνται στον τόπο παραγωγής: -πατάτες ένα (1) λεπτό του ευρώ ανά 
χιλιόγραµµο."  

 
Αρθρο:  297Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαγόρευση πώλησης για λογαριασµό τρίτων ορισµένων 
οπωρολαχανικών 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Απαγόρευση πώλησης για λογαριασµό τρίτων 
ορισµένων οπωρολαχανικών 

Σχόλια:  Προστεθηκε µε την ΑΔ 18/5/20.9.1991 (ΦΕΚ Β' 804) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η πώληση πατατών, µήλων και αχλαδιών µε το σύστηµα της 
"πώλησης για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή µη", στις παρακάτω ειδικότερες 
περιπτώσεις: α) Για λογαριασµό παραγωγών. β) Για λογαριασµό φορέων παραγωγών 
(Συν/κές Οργανώσεις, Ενώσεις, Τοπικές Ενώσεις, Ε.Γ.Σ. κλπ.) εφόσον οι εν λόγω 
φορείς δεν προµηθεύτηκαν προηγουµένως τα παραπάνω είδη µε αγορές προς άσκηση 
εµπορίας. 2) Εξαιρούνται της παραπάνω απαγορεύσεως οι Πρωτοβάθµιες 
Οργανώσεις Παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα πωλούν τα εν λόγω 
οπωρολαχανικά για λογαριασµό αποκλειστικά και µόνο παραγωγών µελών τους. (ΑΔ 
18/3-30 Σεπ. 1991, ΦΕΚ Β' 804). Σηµ.: Με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ΑΔ 18/3 
Σεπτ. 1991 ορίστηκε ότι: Εφόσον, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπάρχουν 
αδιάθετες ποσότητες πατατών, µήλων και αχλαδιών εις χείρας κατόχων, µε σκοπό να 
πωληθούν για λογαριασµό τρίτων, οι οποίες στάλθηκαν στους κατόχους αυτούς µε 
βάση νόµιµα παραστατικά αποστολής φέροντα ηµεροµηνία προγενέστερη από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Αγορανοµικής Διάταξης µπορούν να 
διατεθούν µέχρι την εξάντλησή τους χωρίς τις δεσµευτικές ρυθµίσεις του άρθρου 8 
(παράγραφος 3) της ΑΔ 18/3-30 Σεπ. 1991, ΦΕΚ Β' 804.  



 
Αρθρο:  297Β 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Αναγραφή της τιµής αγοράς οπωρολαχανικών στα Δελτία Αποστολής 
κλπ. 

Λήµµατα:  
Οπωρολαχανικά ,Αναγραφή της τιµής αγοράς οπωρολαχανικών στα 
Δελτία Αποστολής κλπ. 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 8/8/22.8.1994 (ΦΕΚ Β' 630) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγεται αποκλειστικά και µόνο η περίπτωση, 
κατά την οποία, υπό την επίκληση των διατάξεων του Κώδικος Βιβλίων και 
Στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών, που διέπουν τα περί δυνατότητας έκδοσης 
τιµολογίων σε χρόνο µεταγενέστερο από τον χρόνο τέλεσης της πράξης 
αγοραπωλησίας αγαθών, δεν εκδίδεται άµεσα το τιµολόγιο της πράξης αυτής όσον 
αφορά τα οπωρολαχανικά, αλλά προηγείται η προβλεπόµενη έκδοση κατά τον 
Κ.Φ.Σ., του σχετικού Δελτίου Αποστολής ή άλλου στοιχείου (απόδειξη ποσοτικής 
παραλαβής κλπ.). 2. Προκειµένου για οπωρολαχανικά, περί των οποίων γίνεται µνεία 
στις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας, ορίζονται τα 
ακόλουθα: α) Χονδρέµποροι και Λιανοπωλητές, των ως άνω ειδών, που τα έχουν 
αγοράσει, για να διαµορφώσουν τις τιµές πώληση ς αυτών, λαµβάνουν υπόψη, ως 
τιµολογιακή τιµή αγοράς, την τιµή κατά χιλ/µο, τεµάχιο, κλπ. στην οποία ο πωλητής 
του είδους τους προµήθευσε τα οπωρολαχανικά, ανεξαρτήτως της ιδιότητος τούτου 
(παραγωγός, Συνεταιρισµός Παραγωγών, έµπορος κλπ.) και η οποία τιµή, µε ευθύνη 
αµφοτέρων των κατά την αγοραπωλησία συµβαλλοµένων (πωλητή, αγοραστή), 
υποχρεωτικά αναγράφεται επί του Δελτίου Αποστολής ή άλλου στοιχείου (απόδειξη 
ποσοτικής παραλαβής, κλπ.) και µάλιστα πλησίον κάθε είδους προς το οποίο 
αντιστοιχεί και διαλαµβάνεται στο εν λόγω Δελτίο ή στοιχείο. β) Το ως άνω Δελτίο 
Αποστολής ή στοιχείο, υποχρεωτικά επιδεικνύεται στα ασκούντα αγορανοµικό 
έλεγχο όργανα ή παραδίδεται (σε φωτοτυπία) σ' αυτά, εφόσον ζητηθεί, προκειµένου 
να ελέγχεται η νοµιµότητα των διαµορφουµένων τιµών πώλησης. γ) Κατά την 
έκδοση, µεταγενέστερα, του σχετικού τιµολογίου, που αντιστοιχεί στο Δελτίο 
Αποστολής ή στοιχείο, όπως αναφέρονται στην ως άνω υποπαράγραφο, α) η 
αναγραφόµενη στο τιµολόγιο τιµή (κατά χιλ/µο, τεµάχιο, κ.λ.π), δεν µπορεί να 
διαφέρει από την αντίστοιχη τιµή, που αναγράφεται στο συναφές, µε το τιµολόγιο 
Δελτίο Αποστολής ή στοιχείο (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής, κ.λ.π.). (ΑΔ 8/8-22 
Αυγ. 19941 ΦΕΚ Β' 630).  

 
Αρθρο:  297Γ 
Ηµ/νία:  01.06.2006 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  29.11.2000 
Τίτλος 

Αρθρου:  
"Γνωστοποίηση στοιχείων για εισαγόµενες από Τρίτες Χώρες, πατάτες 
πρώιµες Κωδικού Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 0701.90.50" 



Λήµµατα:  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
,ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 ΑΔ 6/2000, η οποία 
εγκρίθηκε µε την ΥΑ Α2/3968/2000 (ΦΕΚ Β 1452).-Το παρόν άρθρο 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 3/2006, ΦΕΚ Β' 
826/2006. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρονται αποκλειστικά και µόνο στις 
νωπές πρώιµες πατάτες Κωδικού Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 0701.90.50, που 
έχουν εισαχθεί στην Χώρα µας από Τρίτες Χώρες, µέσω εισαγωγικών επιχειρήσεων, 
οι οποίες τις διαθέτουν χονδρικά, είτε µε τιµολόγια πώλησης, είτε µε το σύστηµα της 
πώλησης για λογαριασµό τους, σε χονδρεµπόρους που ασκούν εµπορία στην 
ευρύτερη περιφέρεια της Πρωτεύουσας (Αθήνα Πειραιά και Προάστια αυτών), 
οριοθετηµένη σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ «Οριοθέτηση της 
πρωτεύουσας, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης, Ηλιούπολης, Ζωγράφου, 
Καισαριανής, Υµηττού, Ταύρου, Ν.Φιλαδέλφειας, Αγ.Δηµητρίου, Ρέντη, Αλίµου, 
Γλυφάδας, Δραπετσώνας, Καλλιθέας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Πειραιά, Ν. Σµύρνης, 
Νίκαιας, Π. Φαλήρου, Περάµατος, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, 
Καµατερού, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Κορυδαλλού, Ν. Λιοσίων, Περιστερίου, 
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ,Παρασκευής, Αµαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφισίας, 
Μεταµόρφωσης, Ν.Ιωνίας, Χολαργού, Ν. Χαλκηδόνας, Βούλας, Βουλιαγµένης, 
Βριλησσίων, Εκάλης, Λυκόβρυσης, Μελισσιών, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, 
Πεντέλης, Ν. Ψυχικού, Ψυχικού, Παπάγου, Πεύκης, Φιλοθέης 2. Προκειµένου να 
διαµορφωθεί η δασµολογητέα αξία των νωπών πρώιµων πατατών Κωδικού 
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 0701.90.50, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Ε.Ε., 
οι εισαγωγείς του είδους αυτού, αµέσως µετά τον εκτελωνισµό κάθε παρτίδας 
προϊόντος, υποχρεούνται στη διαµόρφωση «της κατά µονάδα αξίας ανά 100 
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους πατάτας» που θα γνωστοποιείται στη Δ/νση Τιµών 
Τροφίµων - Ποτών του Υπουργείου µας. Για να προσδιορισθεί η κατά µονάδα αξία 
της πατάτας από κάθε εισαχθείσα παρτίδα, ο εισαγωγέας διαµορφώνει την τιµή 
χονδρικής πώλησης του είδους (πριν από τον υπολογισµό του Φ.Π.Α.) και στην 
συνέχεια αφαιρεί από αυτήν τα κατωτέρω κοστολογικά στοιχεία: α) Το εµπορικό 
κέρδος του εισαγωγέα. β) Τα έξοδα µεταφοράς από το τελωνείο τελωνισµού σε 
ανάλωση µέχρι το κέντρο εµπορίας. γ) Τα έξοδα ασφάλισης από το τελωνείο 
τελωνισµού σε ανάλωση µέχρι το κέντρο εµπορίας και άλλα συναφή έξοδα. δ) Τον 
εισαγωγικό δασµό. ε) Τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή. Η αξία που θα προκύπτει µετά 
την αφαίρεση των ανωτέρω στοιχείων θα είναι «η κατά µονάδα αξία των νωπών 
πρωίµων πατατών». 3. Η προκύπτουσα, κατά τα ως άνω, αξία κατά µονάδα των 
πατατών αυτών καθαρού βάρους 100 χιλιόγραµµων, γνωστοποιείται από τον 
εισαγωγέα απευθείας στο fax. της Υπηρεσίας µας 210.3840752 ή 210.3842642 ή 
210.3838916. Για τη γνωστοποίηση της ανωτέρω πληροφόρησης ορίζονται τα εξής: 
α) ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -Πέµπτη µέχρι την 16η 
µεταµεσηµβρινή ώρα το αργότερο. β) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙ-ΩΝ - Κάθε ηµέρα Πέµπτη που θα απέχει από την προηγούµενη Πέµπτη 14 
ηµέρες. Λόγω των διαδικασιών που θεσπίζουν οι διατάξεις της Ε.Ε., τηρείται 
επακριβώς η ηµέρα και ώρα γνωστοποίησης των στοιχείων αυτών. γ) ΑΛΛΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Η αξία κατά µονάδα νωπών πρωίµων πατατών Κωδικού 



Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 0701.90.50 ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους 
προσδιορίζεται χωριστά, εφόσον κάθε παρτίδα εισαγωγής προέρχεται από 
διαφορετική Τρίτη Χώρα, οπότε κατά την πληροφόρηση της αξίας αυτής προς την 
Υπηρεσία µας θα µνηµονεύεται κάθε φορά η Χώρα αυτή. - Εφόσον µέσα στο ως άνω 
χρονικό διάστηµα των 14 ηµερών (από Πέµπτη σε Πέµπτη) έχουν προσδιορισθεί 
τέτοιες αξίες διαφορετικές µεταξύ τους, έστω και αν οι πατάτες προέρχονται από την 
ίδια Χώρα, η αναφορά κατά την ως άνω πληροφόρηση θα γίνεται στις διαφορετικές 
αυτές αξίες, π.χ.: «Έστω πληροφόρηση για εισαγωγές πατατών από 12.5.2006 έως 
25.5.2006 - Πατάτες Αιγύπτου - Αξίες ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους 19,79 
ευρώ, 19,75 ευρώ, 19,69 ευρώ, 19,63 ευρώ Κ.Ο.Κ. - Πατάτες Συρίας - Αξίες ανά 100 
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους 18,98 ευρώ, 18,94 ευρώ, 18,88 ευρώ, 18,81 ευρώ 
Κ.Ο.Κ.». 4. Η ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης των πληροφοριών για τις πατάτες 
αυτές ισχύει και στην περίπτωση αρνητικών δεδοµένων π.χ. «Δεν έγιναν εισαγωγές 
και ως εκ τούτου δεν υφίσταται αξία». 5. Από έναρξη ισχύος της παρούσας και µετά, 
ως πρώτη ηµέρα γνωστοποίησης των ως άνω στοιχείων ορίζεται η Πέµπτη 8.6.2006 
και θα αφορά το χρονικό διάστηµα από 26.5.2006 έως και 8.6.2006. Ειδικά όµως για 
το χρονικό διάστηµα 28.4.2006 έως και 11.5.2006 και από 12.5.2006 έως και 
25.5.2006, η γνωστοποίηση των ως άνω στοιχείων θα γίνει το αργότερο µέχρι 
1.6.2006. 6. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους."  

 
Αρθρο:  297Δ 
Ηµ/νία:  17.11.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  17.11.2003 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Νέος τρόπος απεικόνισης ορισµένων στοιχείων επί των τιµοκαταλόγων 
κατά την άσκηση χονδρεµπορίας νωπών οπωρολαχανικών. 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 ΑΔ 15, η οποία εγκρίθηκε 
µε την ΥΑ Α2/2435 (ΦΕΚ Β΄ 1675/13.11.2003). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Οι χονδρεµπορικές επιχειρήσεις της Χώρας που διακινούν και εµπορεύονται 
εγχώρια ή εισαγώµενα νωπά οπωρολαχανικά, χύµα ή συσκευασµένα, υπόκεινται στην 
κατωτέρω υποχρέωση: Κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους έχουν ανηρτηµένο 
ή τοποθετηµένο τιµοκατάλογο σε ορατό για τους πελάτες σηµείο (έµπροσθεν του 
καταστήµατος) στον οποίο µε καθαρά και ευανάγνωστα γράµµατα αναγράφονται οι 
κατωτέρω ενδείξεις ανάλογα µε τις στήλες διαγράµµισης του τιµοκαταλόγου αυτού, 
όπως παρακάτω περιγράφονται. Στην έννοια του χονδρεµπόρου περιλαµβάνεται και ο 
παραγωγός που µεταφέρει ο ίδιος τα προϊόντα του στους τόπους κατανάλωσης και τα 
πωλεί σε εµπόρους λιανοπωλητές. Α. ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ/(ΠΟΙΟΤΗΤΑ)". Στη στήλη αυτή αναγράφονται µε πλήρη περιγραφή 
(είδος, ποικιλία, τυχόν κοινότυπα χαρακτηριστικά) όλα τα πωλούµενα προϊόντα π.χ. 
τοµάτες Κρήτης, τοµάτες Μαλεσίνας, κρεµµύδια βατικιώτικα, κρεµµύδια στιφάδο, 
ροδάκινα λευκόσαρκα µονόσειρα 25-30, ροδάκινα Χάλλ δίσειρα 20-25, κεράσια 
Βοδενών, κεράσια πετροκέρασα, πιπεριές φλάσκες Μακεδονίας, πιπεριές µακριές, 
πιπεριές κέρατα κλπ. καθώς επίσης και η ποιότητα για κάθε είδος του τιµοκαταλόγου 
π.χ. (ΕΞΤΡΑ),(Α'), (Β'), (Γ) κλπ. κάτω από την περιγραφή. Β. ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 



«ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)«. Στη στήλη αυτή αναγράφεται η προέλευση κάθε 
είδους (τόπος παραγωγής ή χώρα εισαγωγής) π.χ. Τυµπάκι Ηρακλείου, Μαλεσίνα 
Φθιώτιδας, Βάτικα Λακωνίας, Θήβα Βοιωτίας, Νάουσα Ηµαθείας, Σκάλα Λακωνίας, 
Αγια Λάρισας κλπ. προκειµένου για εγχώρια είδη και π.χ. Ολλανδίας, Βελγίου, Χιλής 
κλπ προκειµένου για εισαγώµενα είδη από Ε.Ε ή Τρίτες Χώρες, ενώ σε παρένθεση 
(.......) κάτω από την προέλευση αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του παραγωγού σε 
εκείνα τα είδη του τιµοκαταλόγου που αγοράζονται απευθείας από παραγωγό ή 
πωλούνται για λογαριασµό του. Γ. ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ» Η στήλη αυτή διαχωρίζεται σε µία ή περισσότερες «ΥΠΟΣΤΗΛΕΣ» 
που η κάθε µία φέρει τον τίτλο «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ». Ο αριθµός των «ΥΠΟΣΤΗΛΩΝ» 
εξαρτάται από το πλήθος των τιµών πώλησης εκείνου του είδους του τιµοκαταλόγου 
που η τιµή του µεταβλήθηκε τις περισσότερες φορές ανάλογα µε τις συνθήκες της 
αγοράς από το άνοιγµα µέχρι το κλείσιµο του καταστήµατος. 2. Για την ορθότητα του 
τρόπου συµπλήρωσης της µιας ή περισσοτέρων υποστηλών «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ» της 
στήλης «ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ" του ανωτέρω τιµοκαταλόγου θεσπίζονται 
οι παρακάτω υποχρεωτικές διατάξεις: α) Με την έναρξη των εργασιών της 
χονδρεµπορικής επιχείρησης (άνοιγµα καταστήµατος) διαγραµµίζεται η πρώτη 
υποστήλη «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ» όπου αναγράφεται η ώρα του ανοίγµατος του καταστήµατος 
και δίπλα ακριβώς µε διαχωριστική παύλα (-) αναγράφεται η τιµή πώλησης για κάθε 
είδος οπωρολαχανικού που ήδη υπάρχει προς διάθεση στο χώρο του καταστήµατος. 
Η εν λόγω εναρκτήρια τιµή πώλησης λογίζεται ως πρώτη τιµή βάσης χονδρικής 
πώλησης η οποία και θα αναγράφεται υποχρεωτικά στα εκδιδόµενα παραστατικά 
πώλησης ως τιµή µονάδας για κάθε είδος οπωρολαχανικού για όλο το διάστηµα που 
παραµένει αµετάβλητη. Εάν νέο είδος εισέρχεται στο χώρο του καταστήµατος προς 
πώληση, µετά το άνοιγµα, θα αναγράφεται στην πρώτη υποστήλη η ώρα παραλαβής 
του και η πρώτη τιµή βάσης χονδρικής πώλησης. β) Στην περίπτωση που η 
χονδρεµπορική επιχείρηση για οποιονδήποτε λόγο (αλλαγή των συνθηκών της 
αγοράς κλπ) επιθυµεί να µεταβάλει την πρώτη τιµή βάσης χονδρικής πώλησης σε ένα 
ή περισσότερα είδη του τιµοκαταλόγου, διαγραµµίζεται δεύτερη υποστήλη στον 
τιµοκατάλογο όπου αναγράφεται η ώρα µεταβολής της πρώτης τιµής βάσης και η νέα 
τιµή πώλησης του είδους ή των ειδών, η οποία λογίζεται ως δεύτερη τιµή βάσης 
χονδρικής πώλησης για κάθε είδος, και θα αναγράφεται υποχρεωτικά στα 
παραστατικά πώλησης που εκδίδονται ως τιµή µονάδας από την ώρα που ισχύει η 
δεύτερη τιµή βάσης χονδρικής πώλησης και πέρα και για όλο το χρονικό διάστηµα 
που παραµένει αµετάβλητη. γ) Σε περίπτωση που η χονδρεµπορική επιχείρηση 
επιθυµεί και τρίτη, τέταρτη κλπ. µεταβολή της τιµής πώλησης ενός ή περισσοτέρων 
ειδών του τιµοκαταλόγου θα διαγραµµίζεται ανάλογα τρίτη, τέταρτη κλπ. υποστήλη 
στον τιµοκατάλογο κ.ο.κ. Με βάση τα προαναφερόµενα η πρώτη τιµή βάσης 
χονδρικής πώλησης κάθε είδους θα αναγράφεται στην πρώτη υποστήλη «ΩΡΑ-
ΤΙΜΗ» του τιµοκαταλόγου µαζί µε την ακριβή ώρα έναρξης ισχύος της, η δεύτερη 
τιµή βάσης χονδρικής πώλησης στη δεύτερη υποστήλη «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ» κ.ο.κ. δ) Για 
κάθε τιµή βάσης χονδρικής πώλησης των ειδών που περιλαµβάνονται στον 
τιµοκατάλογο παρέχεται η δυνατότητα ποσοστιαίας µείωσης που δεν θα υπερβαίνει 
το 6% και θα εµφανίζεται υποχρεωτικά µε τη µορφή έκπτωσης επί των εκδιδοµένων 
παραστατικών πώλησης. 3. Το µέγεθος του τιµοκαταλόγου θα είναι ανάλογο µε τον 
αριθµό των ειδών που περιλαµβάνει, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση 
µεγάλου αριθµού ειδών να υπάρχουν δύο τιµοκατάλογοι για λαχανικά και φρούτα 
αντίστοιχα. Τα είδη που αναγράφονται στον τιµοκατάλογο θα διαχωρίζονται µεταξύ 
τους µε οριζόντια διαγράµµιση που θα προεκτείνεται σε όλες τις στήλες και 
υποστήλες του τιµοκαταλόγου. 4. Επί του ανωτέρω τιµοκαταλόγου και στην 



επικεφαλίδα αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ........(π.χ. 
2/9/2003)» εάν το κατάστηµα ανοίγει µετά την 12η νυκτερινή ή 
«ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ........... ΠΡΟΣ........(π.χ. 1/9/2003 προς 2/9/2003)» εάν το 
κατάστηµα ανοίγει πριν την 12η νυκτερινή ώρα. 5. Από την έναρξη της εργασίας 
µέχρι το πέρας αυτής απαγορεύεται στην χονδρεµπορική επιχείρηση 
οπωρολαχανικών να αλλοιώσει, καταστρέψει, διαγράψει κλπ όλα τα παραπάνω 
στοιχεία του τιµοκαταλόγου συµπεριλαµβανοµένων και όλων των στοιχείων κάθε 
διαγραµµιζόµενης υποστήλης, ανεξαρτήτως αριθµού διαγραµµίσεων. 6. 
Επισυνάπτεται υπόδειγµα τήρησης του ως άνω τιµοκαταλόγου που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου."  

 
Αρθρο:  298 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΟΣΠΡΙΑ - ΡΥΖΙ Απαγορεύεται να προσφέρονται στην κατανάλωση 
σε κλειστή συσκευασία, όσπρια που δεν είναι τυποποιηµένα και προσυσκευασµένα, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της Κοινής Απόφασης 37227/25-9-87 
των Υπουργών Γεωργίας και Εµπορίου (ΦΕΚ 541/8/87). Οσπρια γενικώς 
συσκευαζόµενα απλώς για διευκόλυνση της διάθεσής τους από τους κατόχους τους 
µε τις ποιοτικές προδιαγραφές και την ποιοτική κατάταξη που προβλέπεται από το 
άρθρο 300 της παρούσας, θεωρείται ότι διατίθενται χύµα.  

 
Αρθρο:  299 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση τήρησης όρων προσυσκευασίας οσπρίων εισαγωγής 

Λήµµατα:  
Οσπρια ,Ρύζι ,Υποχρέωση τήρησης όρων προσυσκευασίας οσπρίων 
εισαγωγής 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα προσυσκευασµένα όσπρια προέλευσης εξωτερικού (φασόλια, ρεβύθια, φακή, 
βρώσιµο λαθούρι), είτε εισάγονται έτοιµα από το εξωτερικό, είτε παράγονται στην 
Ελλάδα από όσπρια εισαγωγής, πρέπει να πληρούν τους όρους της 37227/25-9-87 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Εµπορίου (ΦΕΚ 541/τ. 8/9-10-87) µε 
την οποία καθορίζονται οι όροι εµπορίας των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων.  

 
Αρθρο:  300 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Κατηγορίες χύµα οσπρίων 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Κατηγορίες χύµα οσπρίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα όσπρια που διατίθενται χύµα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: α) Ξηρά 
άσπρα φασόλια. (1) Γίγαντες - ελέφαντες: Σχήµα κυλινδρικό ή πλακέ, βάρος 1.000 
κόκκων πάνω από 1.000 γραµµάρια. (2) Φασόλια µεγαλόσπερµα (φασόλια χονδρά): 
σχήµα κυλινδρικό ή πλακέ, βάρος 1.000 κόκκων 501-700 γραµµ. (3) Φασόλια 
µεσόσπερµα (φασόλια µέτρια): σχήµα κυλινδρικό ή πλακέ, βάρος 1.000 κόκκων 351 
-500 γραµµάρια. (4) Φασόλια µικρόσπερµα (φασόλια ψιλά): σχήµα κυλινδρικό ή 
πλακέ, βάρος 1.000 κόκκων 150-350 γραµµάρια. β) Βρώσιµη φακή. (1) Φακή 
πλατύσπερµη (φακή χονδρή): σχήµα φακής πεπλατυσµένο κατά τον κύριο άξονα, 
βάρος 1.000 κόκκων 60 γραµµ. και πάνω. (2) Φακή λεπτόσπερµη (φακή ψιλή): σχήµα 
φακής µε εξόγκωση κατά τον κύριο άξονα, βάρος 1.000 κόκκων 30-50 γραµµάρια. γ) 
Ρεβύθια (1) Ρεβύθια µεγαλόσπερµα (ρεβύθια χονδρά): βάρος 1.000 κόκκων 551 
γραµµάρια και πάνω. (2) Ρεβύθια µεσόσπερµα (ρεβύθια µέτρια): βάρος 1.000 κόκκων 
380-550 γραµµάρια. (3) Ρεβύθια µικρόσπερµα (ρεβύθια ψιλά): βάρος 1.000 κόκκων 
380 γραµµάρια και κάτω. 2) Οι ποιοτικές προδιαγραφές των παραπάνω οσπρίων 
καθορίζονται ως εξής: ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα 
και µε οµοιόµορφη ποικιλιακή εµφάνιση.  

 
Αρθρο:  301 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Βιβλίο αποθήκης οσπρίων 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Βιβλίο αποθήκης οσπρίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι χονδρέµποροι γενικά και οι συσκευαστές - τυποποιητές οσπρίων, καθώς και οι 
Συν/σµοί και Ενώσεις που απαλλάσσονται, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Σ. από την 
υποχρέωση να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, 
το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα 
αρµόδια αγορανοµικά όργανα, όταν το ζητούν. Στο βιβλίο αυτό, που πριν τη 
χρησιµοποίησή του πρέπει να θεωρείται από τη Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου της 
έδρας της επιχείρησης, καταχωρίζονται κατά είδος, κατηγορία, ποσότητα και αξία, οι 
αγορές και οι πωλήσεις οσπρίων.  

 
Αρθρο:  302 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Μεγέθη προσυσκευασιών 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Μεγέθη προσυσκευασιών 



 
Κείµενο Αρθρου 
Τα όσπρια που διατίθενται στην εσωτερική αγορά προσυσκευασµένα και 
τυποποιηµένα, πρέπει να προσφέρονται στα ακόλουθα µεγέθη προσυσκευασιών: 125 
- 250 - 500 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 5.000 - 7.500 - 10.000 γραµµάρια.  

 
Αρθρο:  303 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Πρόσθετες ενδείξεις στις προσυσκευασίες οσπρίων 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Πρόσθετες ενδείξεις στις προσυσκευασίες οσπρίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Στις προσυσκευασίες των οσπρίων εκτός από τις ενδείξεις που καθορίζονται στην 
37227/25-9-87 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εµπορίου (ΦΕΚ 
541/8/87), πρέπει να αναγράφονται και οι ακόλουθες ενδείξεις: Για τα εγχώρια 
όσπρια η φράση "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και για τα αντίστοιχα εισαγωγής η 
φράση "ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".  

 
Αρθρο:  304 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ελεγχος προσυσκευασµένων οσπρίων 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Ελεγχος προσυσκευασµένων οσπρίων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Ο ποιοτικός έλεγχος των προσυσκευασµένων τυποποιηµένων οσπρίων διενεργείται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
Αρθρο:  305 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση διαχωρισµού οσπρίων της ίδιας κατηγορίας 

Λήµµατα:  
Οσπρια ,Ρύζι ,Απαγόρευση διαχωρισµού οσπρίων της ίδιας 
κατηγορίας 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται στους εµπόρους να διαχωρίζουν κατά µεγέθη, όσπρια της ίδιας 
κατηγορίας, τα οποία διατίθενται χύµα στην κατανάλωση.  

 306 



Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Απαγόρευση αποσυσκευασίας ρυζιού εισαγωγής 

Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Απαγόρευση αποσυσκευασίας ρυζιού εισαγωγής 
 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η ανασυσκευασία, η αποσυσκευασία και η πώληση χύµα ρυζιού 
προέλευσης εξωτερικού.  

 
Αρθρο:  306Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Λήµµατα:  Οσπρια ,Ρύζι ,Προσυσκευασµένο ,Συσκευασµένο 
Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 7/25.7/8.8.1994 (ΦΕΚ Β' 611) 

 
Κείµενο Αρθρου 
Το ρύζι που διατίθεται στην εσωτερική αγορά προσυσκευασµένο και τυποποιηµένο 
πρέπει να προσφέρεται στα ακόλουθα µεγέθη προσυσκευασιών: 125 - 250 - 500 - 
1.000 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 5.000 γραµµάρια (ΑΔ 7/25 Ιουλ. - 8 Αυγ. 1994, ΦΕΚ 
Β' 611). Σηµ.: Η προσυσκευασία µεγέθους 3.000 γραµµ. προστέθηκε από το άρθρο 1 
της ΑΔ 11/16-28 Νοεµβρίου 1994, ΦΕΚ Β' 882. Επίσης µε το άρθρο 2 της ίδιας ΑΔ 
µετατέθηκε η έναρξη ισχύος της ΑΔ 7/1994 για την 1η Ιουλίου 1995.  

 
Αρθρο:  307 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μονάδα µέτρησης στη διακίνηση γλεύκους (µούστου) και οίνου 

Λήµµατα:  
Οίνος ,Ζύθος ,Μονάδα µέτρησης στη διακίνηση γλεύκους (µούστου) 
και οίνου 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι αγοραπωλησίες τόσο του γλεύκους (µούστου) όσο και του οίνου διενεργούνται 
υποχρεωτικά σταθµικά, δηλαδή µε ζύγιση χωριστά του απόβαρου καθώς και του 
µεικτού βάρους, µε την νόµιµη µονάδα µέτρησης δηλ. το χιλ/µο. 2) Στα τιµολόγια 
που θα εκδίδουν οι οινοπαραγωγοί ή οι οινοποιητικοί Συν/σµοί η τιµή χονδρικής 
πώλησης του γλεύκους και του οίνου εκφράζεται επίσης µε βάση την σταθµική 
ένδειξη σε χιλ/µα.  

 
Αρθρο:  308 
Ηµ/νία:  08.08.2001 



Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποβολή τιµοκαταλόγων οίνων και ποτών 
Λήµµατα:  Οίνος ,Ζύθος ,Υποβολή τιµοκαταλόγων οίνων και ποτών 

Σχόλια:  

-Το άρθρο 2 της ΑΔ 6 (ΦΕΚ Β΄ 600/7.7.1995) όρισε ότι το παρόν 
άρθρο δεν αφορά τον ζύθο.-Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το 
άρθρο 1 περ. 13 της ΑΔ 3/2001 (ΦΕΚ Β 1055). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  309 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Βάση υπολογισµού του καθαρού κέρδους στις βιοµηχανίες 
παραγωγής ζύθου 

Λήµµατα:  
Οίνος ,Ζύθος ,Βάση υπολογισµού του καθαρού κέρδους στις 
βιοµηχανίες παραγωγής ζύθου 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από το άρθρο 3 της ΑΔ 6/5 Μαρ. 1990, ΦΕΚ Β' 120 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  310 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προσυσκευασίες οίνου 

Λήµµατα:  Οίνος ,Ζύθος ,Προσυσκευασίες οίνου 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις κατασκευής ή εµπορίας υλικών συσκευασίας να 
κατασκευάζουν ή να πωλούν περιέκτες οίνου από οποιαδήποτε ύλη και µε 
χωρητικότητα που δεν περιλαµβάνεται στην παρακάτω σειρά χωρητικοτήτων (σε 
λίτρα): 0,10 0,25 0,35 0,375 0,50 0,70 0,75 1 1,25 1,5 2 3 5 2) Επίσης απαγορεύεται 
στις ίδιες επιχειρήσεις να αναλαµβάνουν παραγγελίες των επιχειρήσεων παραγωγής 
προσυσκευασιών οίνου για την παραγωγή ή προµήθεια περιεκτών µε χωρητικότητα 
που δεν περιλαµβάνεται στη σειρά χωρητικοτήτων της προηγούµενης παραγράφου. 
3) Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις προσυσκευασιών οίνου η ανάθεση παραγγελιών 
για την κατασκευή ή προµήθεια καθώς και η αγορά περιεκτών µε χωρητικότητα που 
δεν περιλαµβάνεται στη σειρά χωρητικοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.  



 
Αρθρο:  311 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προσυσκευασίες µπίρας 

Λήµµατα:  Οίνος ,Ζύθος ,Προσυσκευασίες µπίρας 
 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση προσυσκευασιών µπίρας 
ονοµαστικής ποσότητας περιεχοµένου µέχρι πέντε (5) λίτρων, εάν η ποσότητα αυτή 
δεν ανήκει στην ακόλουθη σειρά (σε λίτρα): 0,25 0,33 0,50 0,75 1 2 3 4 και 5  

 
Αρθρο:  312 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ποιότητα κρουνών οίνου 

Λήµµατα:  Οίνος ,Ζύθος ,Ποιότητα κρουνών οίνου 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι κρουνοί που χρησιµοποιούνται από τους οινοπώλες για την άντληση του οίνου 
από τα οινοβάρελα, πρέπει να είναι από ανοξείδωτο µέταλλο ή από ξύλο ή από 
πλαστικό που πληροί τις ισχύουσες διατάξεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε 
τρόφιµα, απαγορεύεται δε η χρήση κρουνών από ορείχαλκο.  

 
Αρθρο:  313 
Ηµ/νία:  24.12.2003 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τύποι σφαγµένων πουλερικών 
Λήµµατα:  Τύποι σφαγµένων ,Πουλερικά 

Σχόλια:  

Το εδ. δ της παρ. 1 προστέθηκε µε την ΑΔ 12/29.12.1994 Η παρ. 5 
τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 12/29.12.1994. Η περ. γ΄ της 
παρ. 1, η παρ. 4 και η παρ. 5 αντικαταστάθηκαν από την ΥΑ Α2-2848 
(ΦΕΚ Β΄ 1926/24.12.2003). 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1) Τα πουλερικά που 
προσφέρονται στην κατανάλωση κατατάσσονται στους παρακάτω τύπους: α) 
Κοτόπουλα τύπου 65% και 70%. β) Κότες τύπου 65% και 70%. «γ) ινδιάνοι τύπου 
67%, 73% και 83%», δ) Πετεινοί τύπου 84%. (ΑΔ 12/29 ΦΕΚ 1994). 2) Τα 
κοτόπουλα και οι κότες τύπου 65% και οι ινδιάνοι τύπου 67% πρέπει να είναι 
σφαγµένα, αποπτερωµένα χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα 



εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, το στοµάχι και την Καρδιά. 3) Τα 
κοτόπουλα και οι κότες τύπου 70% και οι ινδιάνοι τύπου 73% πρέπει να είναι 
σφαγµένα, αποπτερωµένα χωρίς το κεφάλι και τα πόδια που κόβονται στους ταρσούς 
ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς, χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήµατος εκτός 
από τα βρώσιµα δηλαδή το στοµάχι, το συκώτι και την καρδιά. «4. Οι ινδιάνοι τύπου 
83% έχουν υποστεί αφαίµαξη, είναι αποπτερωµένοι και απεντερωµένοι, φέρουν όµως 
αναπόσπαστα την καρδιά, τους πνεύµονες, το συκώτι, τον µυώδη στόµαχο, τον 
πρόλοβο, τα νεφρά, τα πόδια, το κεφάλι, τον οισοφάγο και την τραχεία.» 4α) Οι 
πετεινοί τύπου 84% προσφέρονται υποχρεωτικά σε ολόκληρο σφάγιο κρέατος, 
παντελώς αφαιµατωµένο και αποπτερωµένο (χωρίς αίµα, φτερά και πούπουλα), χωρίς 
τα έντερα, την τραχεία, τον οισοφάγο , τον πρόλοβο και το αδενώδες στοµάχι, ενώ 
φέρουν αναπόσπαστα (άκοπα) το κεφάλι και τα πόδια, απαγορευοµένης της 
αφαίρεσης από το σφάγιο της καρδιάς, του συκωτιού, του µυώδους στοµάχου, των 
πνευµόνων, των νεφρών, της σπλήνας και των όρχεων. Το συνολικό βάρος του ως 
άνω τύπου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των δύο (2) χιλ/µών. «5. Όλοι όσοι πωλούν 
σφαγµένα πουλερικά υποχρεούνται να εκθέτουν προς πώληση ξεχωριστά κάθε 
κατηγορία πουλερικών και να τοποθετούν πινακίδα που να αναγράφει τον τύπο του 
πουλερικού, ήτοι 70% και 65% για τα κοτόπουλα και τις κότες, 67%, 73% και 83% 
για τους ινδιάνους και 84% για τους πετεινούς.» 6) Απαγορεύεται η πώληση 
σφαγµένων πουλερικών απεντεροµένων ή όχι µε το λοβό γεµάτο τροφή. (ΑΔ 14/89).  

 
Αρθρο:  314 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση πώλησης τεµαχισµένων πουλερικών 

Λήµµατα:  
Τύποι σφαγµένων ,Απαγόρευση πώλησης τεµαχισµένων 
πουλερικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση µορφών τεµαχισµένου κρέατος 
πουλερικών και των βρωσίµων παραπροϊόντων αυτών από επιχειρήσεις που δεν 
έχουν ειδική γι' αυτό άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες Υγειονοµικές και 
Κτηνιατρικές Αρχές.  

 
Αρθρο:  315 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υποχρεώσεις πωλητών αβγών 

Λήµµατα:  Τύποι σφαγµένων ,Υποχρεώσεις πωλητών αβγών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι πωλητές αβγών είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν µέσα σε ξεχωριστά κιβώτια, 
κοφίνια ή καλάθια τα αυγά που προέρχονται από το εξωτερικό και να τοποθετούν σ' 
αυτά πινακίδα που να αναγράφει τη χώρα προέλευσής τους. 2) Απαγορεύεται η 



εξάλειψη από τα αβγά, που εισάγονται από το εξωτερικό της σφράγισης που φέρουν 
σχετικά µε τη χώρα προέλευσής τους. 3) Απαγορεύεται µε οποιοδήποτε µέσο, 
µηχανικό ή χηµικό, επιβλαβές ή όχι, το πλύσιµο ή ο καθαρισµός γενικά των αβγών 
που προορίζονται για εµπόριο, είτε αυτά είναι εγχώριας παραγωγής είτε είναι 
προέλευσης εξωτερικού.  

 
Αρθρο:  316 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εξοδα συσκευασίας αβγών 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  317 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χαρακτηριστικά καρπών για παρασκευή χυµών 

Λήµµατα:  
Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Χαρακτηριστικά καρπών για παρασκευή 
χυµών 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1) Οι καρποί που χρησιµοποιούνται 
από τις βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χυµών για την παρασκευή των χυµών αυτών 
πρέπει να είναι ακέραιοι, επαρκώς ώριµοι, εντελώς υγιείς και να έχουν συλλεγεί 
πρόσφατα. 2) Απαγορεύεται η βιοµηχανοποίηση καρπών: α) που έχουν προσβληθεί 
από έντοµα ή µύκητες γενικώς, β) που έχουν ρωγµές ή τραύµατα στον φλοιό, γ) που 
έχουν υποστεί ζηµιές από παγετό και δεν έχουν συλλεγεί αµέσως µετά την προσβολή 
και δ) που είναι παλαιοί ή των οποίων ο χυµός παρουσιάζει δυσάρεστη οσµή ή γεύση. 
3) Οι καρποί που πέφτουν από το δέντρο αυτόµατα λόγω ανέµου ή γενικά λόγω 
καιρικών συνθηκών, µπορούν να χρησιµοποιούνται για την παρασκευή χυµών 
εφόσον έχουν συλλεγεί µέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο από την πτώση και δεν 
παρουσιάζουν λύση της συνέχειας του φλοιού (σκασίµατα ή τραύµατα) και 
γενικότερα εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας.  

 
Αρθρο:  318 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ενδείξεις δοχείων που περιέχουν χυµούς 

Λήµµατα:  Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Ενδείξεις δοχείων που περιέχουν χυµούς 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Βιοµήχανοι και βιοτέχνες που επεξεργάζονται καρπούς για την παραγωγή χυµών, 
υποχρεούνται στη συσκευασία των χυµών που πωλούν (βαρέλια, δοχεία, φιάλες, 
σακίδια πλαστικά κλπ.) να κολλούν ετικέτα όπου, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, θα αναγράφεται και: α) Ο βαθµός 
πυκνότητας (Baume) του περιεχοµένου χυµού, β) το συντηρητικό που τυχόν 
χρησιµοποιήθηκε, γ) Ο βαθµός συµπύκνωσης (π.χ. 1:6) στην περίπτωση 
συµπυκνωµένου χυµού. 2) Οι ενδείξεις της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να 
αναγράφονται και στα τιµολόγια πώλησης.  

 
Αρθρο:  319 
Ηµ/νία:  09.08.2001 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Επισήµανση και προσυσκευασίες αναψυκτικών ποτών και χυµών 

Λήµµατα:  
Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Επισήµανση και προσυσκευασίες αναψυκτικών 
ποτών και χυµών 

Σχόλια:  

Η εντός " " ποσότητα στο σηµείο β της παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ. 1 
άρθρου 1 της ΥΑ Ζ3-679/2001 (ΦΕΚ Β' 1059/09.08.2001). Η εντός " " 
ποσότητα και η εντός " " αντίστοιχη ανοχή στον πίνακα της παρ. 4 
προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 της ίδιας ως άνω ΥΑ. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η επισήµανση των αναψυκτικών ποτών και χυµών διενεργείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων. 2) Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
που εµφιαλώνουν: αναψυκτικά ποτά από χυµούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών, 
αεριούχα ή µη, καθώς και τεχνητά αναψυκτικά ποτά (γκαζόζες, κλπ.) µεταλλικά νερά 
και µπίρα, απαγορεύεται να χρησιµοποιούν για την εµφιάλωση ποτών, φιάλες που 
έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσµατα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία 
ή µη, εφόσον από άλλα εµφανή και ευδιάκριτα στοιχεία που υπάρχουν στις φιάλες 
(ετικέτες και πώµατα), δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εµφιαλωµένου ποτού, 
µεταλλικού νερού και µπίρας. 3) Ολες γενικά οι προσυσκευασίες αναψυκτικών ποτών 
πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά µε περιεχόµενη ποσότητα που να αντιστοιχεί σε 
µια από τις παρακάτω: α) Ποσότητα 0,232 λίτρα (δηλαδή περίπου 240 γραµµάρια). β) 
Ποσότητα 0,125-"0,150"-0,20-0,25-0,33-0,50-0,75-1 -1,5 και 2 λίτρα. 4) Για καθεµία 
χωριστά από τις παραπάνω προσυσκευασίες αναγνωρίζεται µεγίστη προς τα κάτω 
ανοχή, επί του ονοµαστικού περιεχοµένου, που ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
Ονοµαστικό περιεχόµενο Ανοχή προς τα κάτω σε λίτρα σε χιλιοστόλιτρα 0,125 5,6 
"0,150" "6,8" 0,20 9 0,232 9,3 0,25 10 0,33 9,9 0,50 15 0,75 15 1 15 1,5 22,5 2 30 5) 
Καµία από τις παραπάνω προσυσκευασίες δεν επιτρέπεται να τεθεί σε κυκλοφορία αν 
έχει πραγµατικό περιεχόµενο µικρότερο από εκείνο που υπολογίζεται µετά τις 
παραπάνω αρχές.  

 
Αρθρο:  320 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Πώληση χυµών 

Λήµµατα:  Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Πώληση χυµών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η πώληση χύµα, για εσωτερική κατανάλωση, χυµών εσπεριδοειδών, από τις 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο σε αναγνωρισµένες 
βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παρασκευής αναψυκτικών ή εµφιάλωσης χυµών. 2) Η 
πώληση χυµών ζαχαρούχων ή µη, από τις επιχειρήσεις παρασκευής ή εµφιάλωσης 
χυµών προς τα διάφορα καταστήµατα, επιτρέπεται µόνο σε φιάλες περιεκτικότητας 
µέχρι δύο λίτρων, που πρέπει να έχουν τις ενδείξεις που επιβάλλονται από τις 
κείµενες διατάξεις. Τα καταστήµατα αυτά υποχρεούνται να τις διαθέτουν όπως είναι, 
απαγορεύεται δε η αποσφράγισή τους και η πώληση του περιεχοµένου τους χύµα. 3) 
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κυλικεία, µπαρ και λοιπά 
παρόµοια καταστήµατα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, να 
προσφέρουν χύµα στους πελάτες τους, συµπυκνωµένους ή φυσικούς χυµούς 
εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών ή λαχανικών, από προσυσκευασίες µέχρι δύο 
χιλιόγραµµα. 4) Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ειδικού τύπου ψυκτικών µηχανηµάτων 
στα καταστήµατα για την απευθείας πώληση χυµών (σερβίρισµα σε ποτήρι) για 
επιτόπια κατανάλωση. Τα µηχανήµατα αυτά πρέπει να διατηρούνται απολύτως 
καθαρά, να είναι τοποθετηµένα σε εµφανές µέρος του καταστήµατος, ο δε κρουνός 
εκροής του χυµού (κάνουλα σερβιρίσµατος) να είναι ορατός από τον πελάτη. Σε κάθε 
µηχάνηµα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής 
του χυµού που προσφέρεται. 5) Επιτρέπεται στα καφενεία, ζαχαροπλαστεία, κυλικεία 
και λοιπά παρόµοια καταστήµατα να προσφέρουν στην πελατεία τους αυτούσιους 
χυµούς εσπεριδοειδών. Οι χυµοί αυτοί πρέπει να λαµβάνονται µε στύψιµο των 
καρπών εσπεροδοειδών αµέσως πριν από την προσφορά τους στον πελάτη.  

 
Αρθρο:  321 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μηχανήµατα επιτόπιας παρασκευής αναψυκτικών 

Λήµµατα:  
Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Μηχανήµατα επιτόπιας παρασκευής 
αναψυκτικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 319, 320 επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση στα καταστήµατα, ειδικών αυτόµατων µηχανηµάτων που 
παρασκευάζουν επιτοπίως µη αλκοολούχα αναψυκτικά από χυµούς οπωρών ή 
τεχνητά αναψυκτικά και η διάθεσή τους χύµα σε ποτήρι, εφόσον το επιθυµεί ο 
καταναλωτής. 2) Στα µηχανήµατα αυτά πρέπει να αναγράφονται µε γράµµατα ύψους 
τουλάχιστον 1 εκατοστού, τα παρεχόµενα από αυτά είδη αναψυκτικών και µε 
γράµµατα ύψους 0,5 εκατ. όλες οι λοιπές ενδείξεις που προβλέπονται βάσει του 
άρθρου 319 για τα προσυσκευασµένα αναψυκτικά. 3) Κάθε χορηγούµενη δόση 



αναψυκτικού από τα µηχανήµατα αυτά, πρέπει να έχει βάρος 240 γραµµάρια µε 
ανοχή επί έλαττον µέχρι 4%. 4) Τα παραπάνω καταστήµατα υποχρεούνται να 
προσφέρουν τα εν λόγω ποτά και σε συνήθη προσυσκευασία φιαλών 0,232 λίτρων, 
δηλαδή περίπου 240 γραµµ. 5) Σε περίπτωση λήψης δειγµάτων αναψυκτικού από τα 
παραπάνω αυτόµατα µηχανήµατα και διαπίστωσης ότι αυτά δεν πληρούν τους 
καθορισµένους βάσει του Κώδικα Τροφίµων ποιοτικούς όρους, την ευθύνη έχει το 
κατάστηµα που διαθέτει τα εν λόγω ποτά. Επίσης, η επιχείρηση έχει την ευθύνη καθ' 
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος, παράλληλα µε τα τεχνητά 
αναψυκτικά, που ενδεχόµενα προσφέρει, να διαθέτει οπωσδήποτε και δύο 
τουλάχιστον ποτά από φυσικούς χυµούς και να φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασµό 
της µε τους απαραίτητους χυµούς.  

 
Αρθρο:  322 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τήρηση βιβλίου αδιάθετων υπολοίπων χυµών 

Λήµµατα:  Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Τήρηση βιβλίου αδιάθετων υπολοίπων χυµών 
 
Κείµενο Αρθρου 
Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παρασκευής χυµών υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου 
στο οποίο να αναγράφουν το αδιάθετο υπόλοιπο από κάθε είδος χυµών την 1η και 
16η κάθε µήνα, το ονοµατεπώνυµο των παρασκευαστών αναψυκτικών, εµπόρων, 
κλπ., στους οποίους πώλησαν τους χυµούς, τη διεύθυνσή τους, την τιµή πώλησης και 
τον αριθµό τιµολογίου.  

 
Αρθρο:  323 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πώληση χυµών χύµα ή σε συσκευασίες καθορισµένες 

Λήµµατα:  
Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Πώληση χυµών χύµα ή σε συσκευασίες 
καθορισµένες 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η πώληση χυµών χύµα από τις επιχειρήσεις παρασκευής χυµών 
εσπεριδοειδών σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, µπαρ και λοιπά παρόµοια 
καταστήµατα, εκτός από τις επιχειρήσεις παρασκευής αναψυκτικών ή εµφιάλωσης 
χυµών που αναφέρονται στο άρθρο 320. 2) Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις 
παρασκευής αναψυκτικών ή εµφιάλωσης χυµών να πωλούν σε οποιονδήποτε χυµούς 
χύµα. 3) Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η πώληση χυµών φυσικών ή συµπυκνωµένων 
από τις επιχειρήσεις παραγωγής ή εµφιάλωσης χυµών, σε συσκευασίες µεγαλύτερες 
των 2 λίτρων, σε νοσοκοµεία και λοιπά πάσης φύσεως ιδρύµατα, για τις ανάγκες των 
σιτιζοµένων σ' αυτά. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι σφραγισµένες και να έχουν το 
σήµα της επιχείρησης, τη διεύθυνση, το ονοµατεπώνυµο, το περιεχόµενο είδος, το 
συντηρητικό, καθώς επίσης αν πρόκειται για συµπυκνωµένο ή µη χυµό, στην 



περίπτωση δε συµπυκνωµένου το βαθµό της συµπύκνωσης. 4) Κατ' εξαίρεση επίσης, 
επιτρέπεται η πώληση από τις παραπάνω επιχειρήσεις, χυµών φυσικών ή 
ζαχαρούχων, σε προσυσκευασία µέχρι 25 λίτρα και µε τους όρους που αναφέρονται 
στην προηγούµενη παράγραφο 3 , σε ξενοδοχεία που προσφέρουν πρωινό στους 
πελάτες τους, όπως επίσης και σε καταστήµατα που διαθέτουν αυτόµατους πωλητές 
αναψυκτικών για τροφοδοσία των µηχανηµάτων αυτών.  

 
Αρθρο:  324 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Συνθετικοί χυµοί - κατοχή χρωστικών ουσιών 

Λήµµατα:  Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Συνθετικοί χυµοί ,Κατοχή χρωστικών ουσιών 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η παρασκευή εν όλω ή εν µέρει συνθετικών χυµών εσπεριδοειδών 
είτε υπό µορφή υγρή ή σιροπώδη ή στερεή (σκόνη). 2) Απαγορεύεται η χρώση των 
χυµών εσπεριδοειδών και των παρασκευαζοµένων από αυτούς αναψυκτικών µε 
οποιαδήποτε χρωστική ουσία (φυσική ή τεχνητή), καθώς και η κατοχή, από τις 
επιχειρήσεις παραγωγή ς χυµών εσπεριδοειδών και παρασκευής αναψυκτικών, 
χρωστικών υλών, έστω και από τις εγκεκριµένες για χρώση άλλων ειδών, άσχετων µε 
τα αναψυκτικά.  

 
Αρθρο:  325 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Χρήση και κατοχή σαρκοκυττάρων 

Λήµµατα:  Χυµοί ,Αναψυκτικά ,Χρήση και κατοχή σαρκοκυττάρων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται στις βιοµηχανίες παρασκευής χυµών, να πωλούν σαρκοκύτταρα 
εσπεριδοειδών στις επιχειρήσεις παρασκευής και εµφιάλωσης αναψυκτικών από 
χυµούς. Απαγορεύεται, επίσης, η κατοχή σαρκοκυττάρων εσπεριδοειδών από τις 
βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παρασκευής αναψυκτικών από χυµούς, καθώς και η 
χρησιµοποίησή τους για την παρασκευή των αναψυκτικών.  

 
Αρθρο:  326 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ορισµός τροφίµων και ποτών "χύµα" και "προσυσκευασµένων" - Τιµή 
κατά µονάδα µέτρησης 

Λήµµατα:  Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Ορισµός τροφίµων και ποτών 



"χύµα" και "προσυσκευασµένων" ,Τιµή κατά µονάδα µέτρησης 

Σχόλια:  
Η παρ. 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 25/27.7.1990 (ΦΕΚ Β 
489) 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 1) Τρόφιµο ή 
ποτό "χύµα" είναι το είδος, που µετράται ή ζυγίζεται παρουσία του τελικού 
καταναλωτή, χωρίς να είναι προσυσκευασµένο. 2) Τρόφιµο ή ποτό 
"προσυσκευασµένο" είναι το είδος που έχει υποστεί προηγουµένως προσυσκευασία 
(ή εµφιάλωση) , στην οποία αναγράφεται το βάρος ή ο όγκος, ανεξάρτητα από το αν 
η προσυσκευασία αυτή καλύπτει το είδος εξ ολοκλήρου ή µερικά, χωρίς να είναι 
παρών στις διαδικασίες αυτές ο καταναλωτής. 3) Τα προσυσκευασµένα τρόφιµα ή 
ποτά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Σ' αυτά που η ποσότητα που περιέχουν 
είναι προκαθορισµένη, δηλαδή η ποσότητα αντιστοιχεί σε αξία που καθορίζεται από 
πριν. β) Σ' αυτά που η ποσότητα που περιέχουν είναι µεταβλητή, δηλαδή η ποσότητα 
δεν αντιστοιχεί σε αξία που καθορίζεται από πριν. 4) Τιµή λιανικής πώλησης των 
προσυσκευασµένων τροφίµων ή ποτών είναι η τιµή που αφορά µία συγκεκριµένη 
προσυσκευασία, ενώ τιµή λιανικής πώλησης κατά µονάδα µέτρησης (Τ.Μ.Μ.) των 
ειδών αυτών είναι η τιµή που ισχύει για ποσότητα ενός χιλ/µου ή ενός λίτρου και 
αφορά τα τρόφιµα ή ποτά που πωλούνται µε τον όγκο ή το βάρος και ως εκ τούτου 
έχουν, αντίστοιχα, ως µονάδα µέτρησης το λίτρο ή το χιλ/µο. Η τιµή λιανικής 
πώλησης κατά µονάδα µέτρησης αφορά πάντα το καθαρό περιεχόµενο του 
προσυσκευασµένου τροφίµου ή ποτού. 5) Για τρόφιµα ή ποτά, που πωλούνται "χύµα" 
επειδή προσφέρονται µε το χιλ/µο ή το λίτρο, η τιµή λιανικής πώλησής τους είναι η 
Τ.Μ.Μ. (ΑΔ 25/27 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β' 489).  

 
Αρθρο:  326Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εµπορία τροφίµων - ζωοτροφών, που απολαµβάνουν οικονοµικής 
ενίσχυσης, κατά τη διάθεσή τους σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

Λήµµατα:  

Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Εµπορία τροφίµων, ζωοτροφών, 
που απολαµβάνουν οικονοµικής ενίσχυσης, κατά τη διάθεσή τους σε 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

Σχόλια:  

Η παρ. 7 προστέθηκε µε την ΑΔ 2/22.3/7.4.1994 (ΦΕΚ Β' 244) Η εντός 
"..." παρ. 7α προστέθηκε µε την παραγρ. 1 της ΑΔ 3/25.4.1994 (ΦΕΚ Β' 
313) Η περ. 3 του εδ. α της παρ. 10 προστεθηκε µε την ΑΔ 8/8/22.8.1994 
(ΦΕΚ Β' 630) Η παρ. 11 προστέθηκε µε την ΑΔ 2/22.3/7.4.1994 (ΦΕΚ 
Β' 244) Η περ. β της παρ. 12 προστεθηκε µε την ΑΔ 8/8/22.8.1994 (ΦΕΚ 
Β' 630) α) Με την παρ. 1 του άρθρου 3 της ΑΔ 2/1 994 ορίστηκε ότι οι 
ρυθµίσεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 326Α τίθενται σε 
ισχύ από την εποµένη της ανακοινώσεως της άνω ΑΔ 2/1994 στον 
ηµερήσιο Τύπο. β) Με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ιδίας ΑΔ ορίστηκε 
ότι οι ρυθµίσεις των παρ. 7, 9, 10 και 11 τίθενται σε ισχύ από 31.3.1994. 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται αποκλειστικά και µόνο τα 
παρακάτω προϊόντα, όπως αυτά ρητά κατονοµάζονται στο άρθρο 2 της κοινής 
απόφασης 443790/22.12.93 των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, 
Γεωργίας, Εµπορίου, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου (ΦΕΚ 927/8/93), που 
απολαµβάνουν οικονοµικής ενίσχυσης σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση, κατά τη 
διάθεσή τους στα κατωτέρω νησιά του Αιγαίου Πελάγους: α) Προϊόντα: Λαχανικά, 
Οπώρες, Πατατόσπορος, Ζάχαρη, Αλευρα, Γιαούρτια, Ζωοτροφές, (Βρώµη, Σίκαλη, 
Κριθάρι, Καλαµπόκι, Σιτάρι, Χορτονοµές, Παρασκευάσµατα για διατροφή ζώων, 
κατάλοιπα - απορρίµµατα βιοµηχανικών τροφίµων) και πατάτα φαγητού. β) Νησιά: 
Που ανήκουν στην οµάδα Α σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού ΕΟΚ 
2958/93, ήτοι: Θάσος, Σαµοθράκη, Σποράδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αµολιανή, 
Νησιά του Νοµού Ευβοίας (πλην νησιού Ευβοίας) και νησιά του Νοµού Κυκλάδων 
(Κέα, Κύθνος, Γυάρος, Ανδρος, Τήνος, Σύρος, Μύκονος, Δήλος, Ρήνεια). γ) Νησιά: 
Που ανήκουν στην οµάδα Β, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού ΕΟΚ 
2958/93, ήτοι: Νησιά των Νοµών Δωδεκανήσου, Χίου, Λέσβου, Σάµου και λοιπά 
νησιά του Νοµού Κυκλάδων (πλην αυτών της οµάδας Α). 2) Υπάγονται υποχρεωτικά 
τα ανωτέρω προϊόντα στο καθεστώς της οικονοµικής ενίσχυσης της Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών 443790/22.12.93, εφόσον εκδίδεται προηγουµένως το 
σχετικό πιστοποιητικό για τέτοια ενίσχυση, περί του οποίου γίνεται µνεία στην εν 
λόγω απόφαση, ανεξάρτητα από το αν οι ενδιαφερόµενοι θα εισπράξουν ή όχι την 
οικονοµική αυτή ενίσχυση (επιδότηση). 3) Συντρεχούσης της υποχρεώσεως της 
προηγούµενης παραγράφου 2, κατά την εµπορία και διακίνηση των, ως άνω, 
επιδοτουµένων προϊόντων, απαγορεύεται: α) Η προώθηση - διάθεση - κατανάλωση 
αυτών σε περιφέρειες της Χώρας, πέρα από τα νησιά της παραγράφου 1 ή σε 
περιφέρειες πέραν του νησιωτικού Νοµού για τον οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικόν 
οικον. ενίσχυσης, ή σε άλλα νησιά διαφορετικά απ' αυτά που ήθελαν κατονοµάσει τα 
επίσηµα έγγραφα Δηµοσίων Αρχών ή σε νησιά της οµάδας Α από νησιά της οµάδας 
Β ή σε νησιά της οµάδας Β από νησιά της οµάδας Α. β) Η αποστολή ή επαναποστολή 
σε χώρες ΕΟΚ ή εξαγωγή σε Τρίτες Χώρες. 4) Κατ' εξαίρεση των απαγορευτικών 
ρυθµίσεων της ως άνω παραγράφου 3, επιτρέπεται η προώθηση - διάθεση - 
κατανάλωση σε νησιά της οµάδας Α από το νησί Χίου των µανταρινιών (παραγωγής 
νήσου Χίου), σε νησιά της οµάδας Α από το νησί Νάξου των πατατών (παραγωγής 
νησιού Νάξου) και σε νησιά της οµάδας Β από το νησί Σύρου των τοµατών και 
κολοκυθιών (παραγωγής νησιού Σύρου). 5) Επί όλων των τιµολογίων αγοραπωλησίας 
των ως άνω επιδοτουµένων προϊόντων της παρ. 1, που εκδίδονται µετά τη χορήγηση 
του πιστοποιητικού ενίσχυσης, τίθεται ή αναγράφεται η ένδειξη "ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΔΗ", ανεξαρτήτως του αριθµού των φορέων εµπορίας που ήθελαν παρεµβληθεί 
κατά την εµπορία - διακίνηση των προϊόντων αυτών, ένδειξη που θα απεικονίζεται σε 
όλα τα φύλλα των τιµολογίων (πρωτότυπο, αντίγραφα, στέλεχος). Σε κάθε τιµολόγιο 
αγοραπωλησίας δεν είναι επιτρεπτή η αναγραφή εποδοτουµένων ειδών µε όµοια είδη 
µη επιδοτούµενα, εποδοτουµένων ειδών µε ανόµοια είδη, ασχέτως επιδοτήσεως, και 
επιδοτουµένων ειδών που διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το ύψος της οικονοµικής 
ενίσχυσης. 6) Ο δικαιούχος οικονοµικής ενίσχυσης υποχρεούται όπως, επί των 
σχετικών τιµολογίων πώλησης των ως άνω επιδοτουµένων προϊόντων, που εκδίδει, 
αναγράφει, υπό µορφήν αφαιρετέου εσόδου, την αξία της επιδότησης, πριν από τον 
υπολογισµό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Παραθέτουµε 
σχετικό παράδειγµα: ΕΙΔΟΣ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Τοµάτα 100 
150 15.000 Πατάτες 100 100 10.000 Λεµόνια 100 120 12.000 --- ------ 300 37.000 



Μείον επιδότηση κιλά 300χ8 δρχ. 2.400 ----- Πληρωτέα αξία πριν από ΦΠΑ 34.600 
Υπό την επιφύλαξη των ρυθµίσεων της παραπάνω Κοινής Απόφασης των Υπουργών, 
η απεικόνιση της εν λόγω επιδότησης σε πιστωτικό τιµολόγιο ή σηµείωµα, αντί σε 
τιµολόγιο πώλησης, δεν είναι επιτρεπτή. 7) Τα επιδοτούµενα προϊόντα της παρ. 1 
διατίθενται υποχρεωτικά, µέχρι αυτά να προσφερθούν στην κατανάλωση των νησιών, 
σε συσκευασίες (συµπεριλαµβανοµένων και των απλών χαρτοκιβωτίων), επί δε των 
συσκευασιών αυτών (σάκοι, διχτάκια, δισκάκια, κεσέδες, χαρτοκιβώτια, πλαστικά 
δοχεία, τελάρα κλπ.) αναγράφονται υποχρεωτικά, µε οποιονδήποτε τρόπο, οι 
παρακάτω ενδείξεις: - "ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΟΚ ΜΕ ΔΡΧ...." Η δραχµική 
επιδότηση θα αναφέρεται στο συνολικό καθαρό βάρος περιεχοµένου της 
συσκευασίας. - "ΝΗΣΙ ΟΜΑΔΑΣ Α Ή ΝΗΣΙ ΟΜΑΔΑΣ Β' ", ανάλογα µε το νησί 
όπου θα καταναλωθεί το προϊόν. Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών 
βαρύνει τον δικαιούχο της οικονοµικής ενίσχυσης. (ΑΔ 2/22 Μαρ. - 7 Απρ. 1994, 
ΦΕΚ Β' 244). "7α) Ειδικά για τις επιδοτούµενες ζωοτροφές της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται το υποχρεωτικό διάθεσης αυτών σε οποιαδήποτε 
µορφή συσκευασίας και συνεπώς διατίθενται και σε µορφή χύµα µέχρι να 
προσφερθούν στην κατανάλωση των νησιών. Συντρεχούσης της περιπτώσεως αυτής, 
οι ενδείξεις της προηγούµενης παραγράφου 7 αναγράφονται υποχρεωτικά σε ένα από 
τα φορολογικά παραστατικά στοιχεία (τιµολόγιο ή Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο 
Παραλαβής κλπ.) που συνοδεύουν το είδος. Η ευθύνη για την αναγραφή αυτή 
βαρύνει τον δικαιούχο της οικονοµικής ενίσχυσης. Στις ρυθµίσεις αυτές δεν 
υπάγονται οι επιδοτούµενες ζωοτροφές παραγωγής βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, για 
τις οποίες εφαρµογή έχει η παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου." (ΑΔ 3/25.4.1994, 
ΦΕΚ Β' 313). 8) Επί επιδοτουµένων φρούτων και λαχανικών της αγορανοµικής 
κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους, ορίζονται τα ακόλουθα: α) Ο 
δικαιούχος της οικονοµικής ενίσχυσης, κατά τη διαµόρφωση του κοστολογίου 
λαµβάνει υπόψη τη νόµιµη τελική τιµή πώλησης του είδους, που θα προκύψει µετά 
τον υπολογισµό των υπό των κειµένων αγορανοµικών διατάξεων, αναγνωριζοµένων 
στοιχείων κόστους και κερδών, τιµή από την οποία αφαιρεί υποχρεωτικά την 
αναλογούσα επιδότηση, προς διαµόρφωση της τελικής πλέον τιµής διάθεσης πριν από 
τον υπολογισµό του Φ.Π.Α. β) Για τον έµπορο που θα προµηθευτεί το είδος από τον 
ως άνω δικαιούχο, ως τιµή κτήσης λογίζεται η τιµή που έχει προκύψει µετά την 
αφαίρεση της επιδότησης, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κειµένων 
αγορανοµικών διατάξεων που διέπουν τα της διαµόρφωσης των τιµών πώλησης στο 
είδος. Επί επιδοτουµένων φρούτων και λαχανικών της αγορανοµικής κατηγορίας των 
ελεγχοµένων για υπερβολικό κέρδος ειδών, ο δικαιούχος οικονοµικής ενίσχυσης 
διαµορφώνει µε ευθύνη του την τιµή πώλησης του είδους, αφού προηγουµένως έχει 
εκπέσει από την τιµή αυτή, ως αφαιρετέο έσοδο, η αξία της επιδότησης. 9) Εµπορικές 
επιχειρήσεις (χονδρέµποροι, λιανοπωλητές κλπ.), που λειτουργούν στα νησιά της 
παρ. 1, εφόσον κατέχουν τα επιδοτούµενα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται όπως: α) 
Μέχρις εξαντλήσεως υφισταµένων αποθεµάτων, κατά τις ηµέρες και ώρες 
λειτουργίας του καταστήµατος διαθέτουν και εκθέτουν προς πώληση τα προϊόντα 
αυτά. β) Τοποθετούν και εκθέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε ιδιαίτερους χώρους 
πώλησης, απαγορευµένης της αναµείξεως αυτών µε άλλα είδη άσχετα µε την 
επιδότηση. γ) Στους χώρους πώλησης των επιδοτουµένων προϊόντων, αναρτούν ή 
τοποθετούν πινακίδα, ορατή από τους πελάτες, στην οποία µε κεφαλαία και 
ευδιάκριτα γράµµατα, αναγράφουν την ένδειξη "ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΟΚ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΙΜΕΣ". 10) 
Εµπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στα νησιά της παραγράφου 1, εφόσον 
προµηθεύονται τα ανωτέρω επιδοτούµενα προϊόντα προς χρήση για την παραγωγή 



µεταποιηµένων ειδών (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, σοκολατοποιεία, παραγωγής 
µαρµελάδας, κοµποστών, χυµών, συνθετικών ζωοτροφών, διαφόρων γλυκισµάτων 
κλπ.) υποχρεούνται όπως: α) Αµέσως µετά από κάθε αγορά των επιδοτουµένων 
προϊόντων (είτε από την εσωτερική αγορά είτε από απευθείας εισαγωγή), 
συντάσσουν ενυπόγραφη κατάσταση σε τρία αντίτυπα, στην οποία δηλώνουν τα εξής 
στοιχεία: (1) Το επιδοτούµενο προϊόν (π.χ. ζάχαρη). (2) Την αγορασθείσα ποσότητα 
(π.χ. 100 κιλά). (3) Τον αριθµό - ηµεροµηνία τιµολογίου αγοράς ή της διασάφησης 
οριστικής εισαγωγής τελωνείου ή τον αριθµό - ηµεροµηνία δελτίου αποστολής ή 
άλλου στοιχείου (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής κλπ.) εφόσον δεν έχει εκδοθεί το 
τιµολόγιο αγοράς. (4) Την επωνυµία και δ/νση της Επιχείρησης από την οποία 
προµηθεύτηκαν τα επιδοτούµενα προϊόντα. Κάθε αντίτυπο της κατάστασης αυτής 
υποβάλλεται αµέσως µετά την αγορά, στην Λιµενική Αρχή του νησιού, στην 
Περιφερειακή Υπηρεσία Εµπορίου της Νοµαρχίας τους και στην Περιφερειακή 
Υπηρεσία Γεωργίας της Νοµαρχίας τους. β) Διαθέτουν τα µεταποιηµένα είδη 
παραγωγής τους, αποκλειστικά και µόνο στο νησί τους ή σε νησιά της αυτής οµάδας, 
απαγορευµένης ακόµα και τη ς πωλήσεως των µεταποιηµένων ειδών στο εξωτερικό. 
γ) Μέχρις εξαντλήσεως υφισταµένων αποθεµάτων προϊόντων επιδότησης 
προσφέρουν όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήµατος µεταποιηµένα 
προϊόντα παρασκευασµένα και από επιδοτούµενα υλικά. δ) Εφαρµόζουν αναλογικά 
τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγράφου 9 του παρόντος, όσον 
αφορά βέβαια τα µεταποιηµένα προϊόντα παραγωγής τους, µε µόνη διαφορά ότι η 
αναρτηµένη ή τοποθετηµένη πινακίδα θα αναγράφει την ένδειξη "ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΟΚ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΙΜΕΣ". Οι διατάξεις αυτές 
επεκτείνονται και σε επιχειρήσεις των νησιών που αγοράζουν µεταποιηµένα προϊόντα 
παραγωγής των ως άνω επιχειρήσεων. 11) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της 
ανωτέρω παραγράφου 10 έχουν εφαρµογή και για τις εµπορικές επιχειρήσεις των 
νησιών, όπως αυτές µνηµονεύονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. (ΑΔ 
2/22 Μαρ. - 7 Απρ. 1994, ΦΕΚ Β' 244). 12) Προκειµένου για τα επιδοτούµενα 
οπωρολαχανικά, εφόσον, κατά την εµπορία και διακίνηση τούτων, γίνεται χρήση των 
διατάξεων του Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων "Περί δυνατότητας έκδοσης 
τιµολογίων σε χρόνο µεταγενέστερο από τον χρόνο τέλεσης της πράξης 
αγοραπωλησίας αγαθών" ορίζονται τα εξής: α. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και για τα Δελτία Αποστολής ή άλλα στοιχεία 
(απόδειξη ποσοτικής παραλαβής κλπ.) που εκδίδονται πριν από τα τιµολόγια. β. Ο 
υπόχρεος της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου γράφει στο Δελτίο Αποστολής ή 
σε άλλο στοιχείο (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής, κλπ.) την τιµή πώλησης (κατά 
χιλ/µο, τεµάχιο, κλπ.) που προκύπτει µετά την αφαίρεση της δικαιουµένης 
επιδοτήσεως.  

 
Αρθρο:  327 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διασφάλιση περιεχοµένου προσυσκευασιών 
Λήµµατα:  Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Διασφάλιση περιεχοµένου 



προσυσκευασιών 
 
Κείµενο Αρθρου 
Για τη διασφάλιση του περιεχοµένου των προσυσκευασιών τροφίµων και ποτών από 
οποιαδήποτε µεταβολή του, οι προσυσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλισµένες από 
τον παραγωγό (µε πώµα ασφαλείας, µε ταινία ασφαλείας κ.ά.) κατά τρόπο ώστε 
οποιαδήποτε παρέµβαση στο περιεχόµενό τους να προκαλεί οπωσδήποτε την 
καταστροφή της προσυσκευασίας ή χαρακτηριστικών στοιχείων του παραγωγού.  

 
Αρθρο:  327Α 
Ηµ/νία:  18.07.2002 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Ζ3/780 (ΦΕΚ Β΄ 
917/18.7.2002). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Επιτρέπεται η κυκλοφορία προσυσκευασµένων προϊόντων, των οποίων η 
ονοµαστική ποσότητα ή χωρητικότητα δεν προβλέπεται από τις υποχρεωτικές, βάσει 
των κειµένων διατάξεων σειρές ονοµαστικών ποσοτήτων ή χωρητικοτήτων, εφόσον 
αυτά παράγονται και διατίθενται νόµιµα στο εµπόριο ενός άλλου κράτους - µέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και εφόσον η προστασία του καταναλωτή 
διασφαλίζεται µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που την διασφαλίζουν οι κείµενες 
διατάξεις."  

 
Αρθρο:  328 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αναγραφή της τιµής κατά µονάδα µέτρησης - Εξαιρέσεις 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Αναγραφή της τιµής κατά 
µονάδα µέτρησης ,Εξαιρέσεις 

Σχόλια:  Η παρ. 8 προστέθηκε µε την ΑΔ 25/27.7.1990 (ΦΕΚ Β' 498) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι λιανοπωλητές που εκθέτουν προς πώληση προσυσκευασµένα τρόφιµα ή ποτά, 
βάρους σε καθαρό περιεχόµενο πάνω ή κάτω από ένα χιλ/µο ή ένα λίτρο, 
υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες ή ετικέτες ή τιµοκαταλόγους ή 
συσκευασίας αυτών, πέρα από την τιµή πώλησης κατά µονάδα µέτρησης µε την 
ένδειξη "Τ.Μ.Μ. δρχ. ...." που αντιστοιχεί σε ποσότητα ενός χιλ/µου ή ενός λίτρου. 2) 
Εφόσον από άλλες διατάξεις οι βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εισαγωγείς των 
προσυσκευασµένων τροφίµων ή ποτών υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική 
επιφάνεια της άµεσης συσκευασίας ή στην ετικέτα την τιµή λιανικής πώλησης της 



συγκεκριµένης συσκευασίας τροφίµου ή ποτού, υποχρεούνται παράλληλα να 
αναγράφουν δίπλα στην τιµή αυτή και την τιµή κατά µονάδα µέτρησης (Τ. Μ. Μ.) 
κατά χιλ/µο ή λίτρο. 3) Για τα προσυσκευασµένα τρόφιµα ή ποτά, που στη 
συσκευασία τους αναγράφεται υποχρεωτικά το στραγγισµένο βάρος περιεχοµένου, η 
τιµή λιανικής πώλησης κατά µονάδα µέτρησης (Τ.Μ.Μ.) αναφέρεται υποχρεωτικά 
στο στραγγισµένο βάρος ανά χιλ/µο ή λίτρο, κατά περίπτωση. 4) Για τα 
προσυσκευασµένα τρόφιµα ή ποτά, που διατίθενται ως ηµιέτοιµα και για να 
καταναλωθούν χρειάζεται να αναµειχθούν µε νερό, η τιµή λιανικής πώλησης κατά 
µονάδα µέτρησης (Τ.Μ.Μ). θα αναφέρεται στο βάρος ανά χιλ/µο ή λίτρο, κατά 
περίπτωση, του τελικού έτοιµου προϊόντος, που προκύπτει ύστερα από την ανάµειξη 
που προτείνει ο κατασκευαστής. 5) Η τιµή λιανικής πώλησης κατά µονάδα µέτρησης 
(Τ. Μ.Μ.) ανά χιλ/µο ή λίτρο που αναγράφεται στις πινακίδες, ετικέτες, 
τιµοκαταλόγους, συσκευασίες, κλπ. θα είναι µε κεφαλαία γράµµατα (π.χ. Τ.Μ.Μ.) τα 
δε στοιχεία (π.χ. δρχ..... το λίτρο) θα είναι ιδίου µεγέθους µε τα στοιχεία της λιανικής 
πώλησης (τιµή κλπ.) της συγκεκριµένης προσυσκευασίας. 6) Η τιµή λιανικής 
πώλησης κατά µονάδα µέτρησης αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στις γραπτές ή 
έντυπες διαφηµίσεις, εφόσον σ' αυτές αναγράφεται η τιµή λιανικής πώλησης της 
συγκεκριµένης προσυσκευασίας τροφίµων ή ποτού. 7) Εξαιρούνται από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τα προσυσκευασµένα τρόφιµα ή ποτά, τα οποία: α) 
Προσφέρονται από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καντίνες, νοσοκοµεία και 
παρόµοιες επιχειρήσεις και καταναλώνονται µέσα στους χώρους αυτών. β) 
Αγοράζονται από τον καταναλωτή για επαγγελµατική ή εµπορική δραστηριότητα. γ) 
Διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσιών. δ) Πωλούνται µε το κοµµάτι. ε) 
Προσφέρονται από αυτόµατους πωλητές. στ) Μαγειρευµένα ή ηµιµαγειρευµένα 
φαγητά τα οποία είναι συσκευασµένα µαζί και αποτελούνται από κύρια προϊόντα 
περισσότερα του ενός. ζ) Πωλούνται στα αγροκτήµατα απευθείας από αγρότες προς 
καταναλωτές. η) Πωλούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη. θ) Πωλούνται σε κοινή 
προσυσκευασία, αλλά διαφέρουν µεταξύ τους. ι) Ιδιότυπα προϊόντα (προϊόντα 
ΦΑΝΤΑΖΙ). ια) Η ποσότητά τους είναι κάτω από 50 γραµµ. ή 50 χιλιοστόλιτρα - και 
πάνω από 10 χιλ/µα ή 10 λίτρα. ιβ) Πωλούνται από καταστήµατα λιανικής πώλησης 
που δεν διαθέτουν σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης πελατών (ΣΕΛΦ - ΣΕΡΒΙΣ), αλλά τα 
ίδια εξυπηρετούν τον πελάτη, µε το να του παραδίδουν τα προσυσκευασµένα τρόφιµα 
ή ποτά. 8) Εξαιρούνται επίσης από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος τα 
προσυσκευασµένα σε προκαθορισµένες ποσότητες τρόφιµα ή ποτά, όπως αυτά ρητά 
αναφέρονται: α) Στο άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγµατος 527/83. β) Στο άρθρο 7 
του Προεδρικού Διατάγµατος 527/83. γ) Στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγµατος 
513/83. δ) Στο άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγµατος 510/83. ε) Στο παράρτηµα ΙΙΙ 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ1 - 6909/85 των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας 
και Εµπορίου. στ) Στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
Φ1-968/89 των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου, εκτός από τα είδη που 
αναφέρονται στα σηµεία 1.2, 1.5, 4, 1.8, 2 και 3 του εν λόγω παραρτήµατος. (ΑΔ 
25/27 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β' 489).  

 
Αρθρο:  329 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Υποχρέωση αντιστοιχίας πρώτων υλών - παραγόµενης ποσότητας 



Αρθρου:  

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Υποχρέωση αντιστοιχίας 
πρώτων υλών, παραγόµενης ποσότητας 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κάθε ποσότητα τροφίµων και ποτών που παράγεται από διάφορες επιχειρήσεις, 
πρέπει να αντιστοιχεί µε τις αναλωθείσες πρώτες ύλες και πρόσθετες ύλες 
(βελτιωτικές των µακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 
οµοιογενοποίησης, υφής, συντήρησης κλπ.), µε βάση τα τιµολόγια αγοράς, τα 
υπόλοιπα αποθήκης και λοιπά στοιχεία. 2) Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις 
παραγωγής τροφίµων και ποτών, να αγοράζουν, χρησιµοποιούν και κατέχουν πρώτες 
ύλες και πρόσθετες ύλες που δεν επιτρέπονται για τα παραγόµενα από αυτές τρόφιµα 
ή ποτά, έστω κι αν αυτές επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων 
τροφίµων ή ποτών.  

 
Αρθρο:  330 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση κατοχής ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Απαγόρευση κατοχής 
ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η παρασκευή ή κατοχή ή µεταποίηση ή διάθεση για πώληση ή διανοµή 
ή µεταφορά για κατανάλωση αγαθών τα οποία είναι ακατάλληλα για βρώση ή 
µπορούν να προκαλέσουν οποιονδήποτε κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία ανθρώπων ή 
ζώων ή οποιαδήποτε ζηµιά σε φυτά.  

 
Αρθρο:  331 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ευθύνη για εισαγόµενα τρόφιµα και ποτά 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Ευθύνη για εισαγόµενα 
τρόφιµα και ποτά 

 
Κείµενο Αρθρου 
Για τρόφιµα ή ποτά που εισάγονται από το εξωτερικό, για τα οποία κατά την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, είτε ως προς τις ενδείξεις είτε ως 
προς το περιεχόµενο , την ευθύνη του παρασκευαστή φέρουν ακέραιη ο 



αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του προϊόντος, ανεξαρτήτως του οποιουδήποτε 
ελέγχου που έγινε κατά τον εκτελωνισµό.  

 
Αρθρο:  332 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Περιπτώσεις δέσµευσης τροφίµων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Περιπτώσεις δέσµευσης 
τροφίµων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε περίπτωση που για ένα τρόφιµο ή ποτό συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 3 παρ. 
7γ (νοθευµένα τρόφιµα) του Κώδικα Τροφίµων και του άρθρου 29 παράγραφοι 4, 5 
και β του ίδιου Κώδικα (προσθήκη µη επιτρεποµένου προσθέτου ή σε µεγαλύτερο 
ποσοστό κλπ.) τα δείγµατα που λαµβάνονται από το τρόφιµο ή ποτό εξετάζονται 
κατά προτεραιότητα από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους και µετά 
την ενδεχόµενη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) (επίσης 
κατά προτεραιότητα), εάν κριθούν ακατάλληλα, δεσµεύονται. 2) Σε περίπτωση που 
ένα σκεύασµα τροφίµου κυκλοφορεί χωρίς έγκριση του Α.Χ.Σ. και περιέχει 
πρόσθετες ύλες που δεν αναφέρονται σε αντίστοιχα πρότυπα του Κώδικα Τροφίµων ή 
σε ποσοστό που δεν επιτρέπεται σε αντίστοιχα πρότυπα του ίδιου Κώδικα, 
δεσµεύεται µέχρις ότου πάρει έγκριση από το Α.Χ.Σ., ή απορριφθεί η αίτηση για 
έγκριση κυκλοφορίας, οπότε το Α.Χ.Σ. αποφασίζει για την περαιτέρω τύχη των 
ποσοτήτων που δεσµεύθηκαν από το σκεύασµα αυτό. 3) Αρµόδιοι για τη διενέργεια 
των παραπάνω ελέγχων και δεσµεύσεων είναι υπάλληλοι χηµικοί και διοικητικοί των 
Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Εµπορίου ή υπάλληλοι των λοιπών Αγορανοµικών Αρχών.  

 
Αρθρο:  333 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση παρασκευής γύρου από κιµά 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Απαγόρευση παρασκευής 
γύρου από κιµά 

Σχόλια:  Η παρ. 5 προστέθηκε µε την ΑΔ 29/6.10.1989 (ΦΕΚ Β' 752) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος, να παρασκευάζουν και 
διαθέτουν προς µεταπώληση γύρο (ντονέρ) από κιµά. 2) Επίσης, απαγορεύεται σε 
εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης ψητοπωλεία και λοιπά παρόµοια 
καταστήµατα, ανεξάρτητα µε την κατηγορία κατάταξής τους, να παρασκευάζουν και 
να προσφέρουν γύρο (ντονέρ) από κιµά. 3) Επιχειρήσεις και καταστήµατα των 
παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να παρασκευάζουν το γύρο (ντονέρ), µόνο από 



αυτοτελή τεµάχια κρέατος µε συνολικό ποσοστό λίπους µέχρι 22% επί ωµού (µη 
ψηµένου) κρέατος. 4) Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος, καθώς 
και στις επιχειρήσεις και καταστήµατα παρασκευής και διάθεσης στην κατανάλωση 
γύρου (ντονέρ) και µπιφτεκιών, να κατέχουν τεµαχίδια κρέατος, προερχόµενα είτε 
από τα κατάλοιπα της επεξεργασίας και τυποποίησης µεγάλων µυϊκών µαζών είτε 
από την απόξεση των οστών µετά από προηγούµενη αφαίρεσή τους. (ΑΔ 14/89). 5) 
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά, γύρος προερχόµενος από 
κρεατοσκεύασµα από κιµά, προψηµένο και κατεψυγµένο, σε προσυσκευασία. Το 
προϊόν θα πρέπει να είναι παραγωγής αναγνωρισµένης Επιχείρησης επεξεργασίας 
κρέατος και να φέρει όλες τις επιβαλλόµενες, βάσει του Κώδικα Τροφίµων και της 
ισχύουσας κτηνιατρικής νοµοθεσίας, ενδείξεις. (ΑΔ 29/6 Οκτ. 1989, ΦΕΚ Β' 752).  

 
Αρθρο:  334 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Συσκευασία παιδικών τροφών µαζί µε παιχνίδια 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Συσκευασία παιδικών 
τροφών µαζί µε παιχνίδια 

Σχόλια:  
Η παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 14/13/27.9.1993 
(ΦΕΚ Β' 743) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται να διατίθενται στην κατανάλωση τρόφιµα κάθε είδους 
τοποθετηµένα µαζί µε παιχνίδια στην ίδια συσκευασία, εκτός και αν πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: α) τα παιχνίδια να είναι σύµφωνα προς τις ισχύουσες 
εναρµονισµένες προς το κοινοτικό δίκαιο διατάξεις για την ασφάλεια των παιχνιδιών. 
β) Τα παιχνίδια να µην εµπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της Φ.1/3193/89 
κοινής υπουργικής απόφασης των ΥΠ.ΕΘ.Ο. και Εµπορίου "περί προϊόντων που δεν 
εµφανίζονται µε την πραγµατική τους µορφή κλπ.". γ) Τα παιχνίδια να είναι 
τοποθετηµένα σε ξεχωριστούς κλειστούς περιέκτες, ώστε να µην έρχονται σε επαφή 
µε το τρόφιµο. Το υλικό κατασκευής του περιέκτη του παιχνιδιού να είναι από τα 
επιτρεπόµενα να έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα. 2) Εφόσον περιέχεται δώρο, αυτό 
πρέπει να αναγράφεται στην κύρια συσκευασία. (ΑΔ 14/13-27 Σεπ. 1993, ΦΕΚ Β' 
743).  

 
Αρθρο:  335 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υπεύθυνες δηλώσεις τοµατοπολτού 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 



 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  336 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Συσκευασίες τοµατοπολτού 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Συσκευασίες 
τοµατοπολτού 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ο τοµατοπολτός που πωλείται από τις εγχώριες βιοµηχανίες, πρέπει να είναι 
συσκευασµένος αποκλειστικά: α) Σε βενζινοδοχεία µε καθαρό βάρος περιεχοµένου 
πάνω από 20 χιλ/µα. β) Σε ηµιδοχεία µε καθαρό περιεχόµενο βάρους πάνω από 11 
χιλ/µα. γ) Σε δοχεία 10 χιλ/µων µε καθαρό περιεχόµενο βάρους 9,250 χιλ/µα. δ) Σε 
δοχεία 5 χιλ/µων µε καθαρό περιεχόµενο βάρους 4,550 χιλ/µα. ε) Σε κουτιά µε 
καθαρό περιεχόµενο βάρους 3,175 χιλ/µα. στ) Σε κουτιά 1 χιλ/µου µε καθαρό 
περιεχόµενο βάρους 860 γραµµ. ζ) Σε κουτιά 1/2 χιλ/µου µε καθαρό περιεχόµενο 
βάρους 410 γραµµ. η) Σε κουτιά 1/4 χιλ/µου βάρους µε καθαρό περιεχόµενο 200 
γραµµ. θ) Σε κουτιά 1/5 χιλ/µου βάρους µε καθαρό περιεχόµενο 155 γραµµ. ι) Σε 
κουτιά µε καθαρό βάρος περιεχοµένου 170 γραµµ. ια) Σε κουτιά 1/10 χιλ/µου µε 
καθαρό βάρος περιεχοµένου 70 γραµµ. ιβ) Σε σωληνάρια µε καθαρό βάρος 
περιεχοµένου 200 γραµµ. ιγ) Σε σωληνάρια µε καθαρό βάρος περιεχοµένου 150 
γραµµ. 2) Η ένδειξη του καθαρού βάρους της προηγουµένης παραγράφου πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία, εκτός από τις περιπτώσεις (α) και 
(β), που µπορούν να πωλούνται και µεικτοβαρώς. 3) Καθορίζεται σε 6%ο (έξι τοις 
χιλίοις) το ανεκτό όριο του κατώτερου καθαρού βάρους, ως προς το αναγραφόµενο 
στα δοχεία τοµατοπολτού περιεκτικότητας 5 χιλ/µων και κάτω. 4) Σε λιανική πώληση 
χύµα τοµατοπολτού από βενζινοδοχεία και ηµιδοχεία που έχουν αγορασθεί 
µεικτοβαρώς, επιτρέπεται η κατ' αναλογίαν επιβάρυνση της λιανικής τιµής πώλησης 
µε την αξία του τοµατοπολτού που αντιστοιχεί στο βάρος του δοχείου (απόβαρο).  

 
Αρθρο:  337 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ποσοστό διάθεσης τοµατοπολτού σε βενζινοδοχεία - ηµιδοχεία 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Ποσοστό διάθεσης 
τοµατοπολτού σε βενζινοδοχεία, ηµιδοχεία 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η παραγωγή του τοµατοπολτού, σε βενζινοδοχεία και ηµιδοχεία, δεν πρέπει να 



υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής κάθε βιοµηχανίας. 2) Απαγορεύεται 
στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εµπόρους χονδρικής πώλησης η εµπορία 
τοµατοπολτού χύµα, και επιτρέπεται µόνο σε κλειστή συσκευασία.  

 
Αρθρο:  338 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ανοχές σε βάρη κονσερβών 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Ανοχές σε βάρη 
κονσερβών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Για τα στραγγισµένα βάρη που αναγράφονται στα δοχεία κονσερβών, 
αναγνωρίζονται οι εξής επί έλαττον ανοχές: Για βάρη µέχρι 500 γραµµ. 5%. Για βάρη 
πάνω από 500 γραµµ. και µέχρι 1.000 γραµµ. 4%. Για βάρη πάνω από 1.000 γραµµ. 
3%. Για το συνολικό καθαρό περιεχόµενο, αναγνωρίζονται οι εξής ανοχές επί 
έλαττον: Για βάρη µέχρι 1 χιλ/µο 1%. Για βάρη πάνω από 1 χιλ/µο 0,5%.  

 
Αρθρο:  339 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ελάχιστα καθαρά βάρη στραγγισµένου περιεχοµένου 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Ελάχιστα καθαρά βάρη 
στραγγισµένου περιεχοµένου 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι κονσέρβες λαχανικών σε φυσική κατάσταση και φρούτων σε σιρόπι (κοµπόστα) 
πρέπει να έχουν τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ελάχιστα βάρη στραγγισµένου 
περιεχοµένου: 1) Κονσέρβες συνολικού καθαρού βάρους περιεχοµένου 750-850 
γραµµ. Ελάχιστο βάρος στραγγισµένου περιεχοµένου λαχανικών ή φρούτων 480 
γραµµ., εκτός από τις κονσέρβες: α) φασολάκια, β) αγκινάρες ή µελιτζάνες για τις 
οποίες το βάρος αυτό καθορίζεται αντίστοιχα σε 460 και 420 γραµµάρια και γ) 
κονσέρβες λαχανικών (σπαράγγια) σε φυσική κατάσταση µέσα σε συσκευασία 
γυάλινου δοχείου συνολικού καθαρού βάρους περιεχοµένου 480 γραµµ., για τις 
οποίες το ελάχιστο βάρος στραγγισµένου περιεχοµένου καθορίζεται σε 350 γραµµ. 2) 
Κονσέρβες συνολικού καθαρού βάρους περιεχοµένου 375-425 γραµµ. Ελάχιστο 
βάρος στραγγισµένου περιεχοµένου 240 γραµµ., εκτός από τις κονσέρβες: α) 
φασολάκια και β) αγκινάρες ή µελιτζάνες, για τις οποίες το βάρος αυτό καθορίζεται 
αντίστοιχα σε 230 και 210 γραµµ.  

 
Αρθρο:  340 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  Βάρος κοινών συσκευασιών άλατος 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Βάρος κοινών συσκευασιών 
άλατος 

 
Κείµενο Αρθρου 
Το καθαρό βάρος του άλατος που προορίζεται για οικιακή χρήση και προσφέρεται 
στην κατανάλωση σε κοινή συσκευασία, δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 
πεντακοσίων (500) γραµµαρίων.  

 
Αρθρο:  340Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Κυκλοφορία φιστικιών Αιγίνης 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Κυκλοφορία φιστικιών 
Αιγίνης 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 38/24.12.1990 (ΦΕΚ Β' 806) 
 
Κείµενο Αρθρου 
Η ονοµασία "φιστίκια Αιγίνης" επιτρέπεται να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
φιστίκια που παράγονται στη Νήσο Αίγινα. Προϊόν της ίδιας ποικιλίας, επιτρέπεται 
να διατίθεται µε την ονοµασία "φιστίκια Αιγίνης", αλλά µε ταυτόχρονη αναγραφή του 
τόπου παραγωγής ή µε την γενική ονοµασία του είδους, π.χ. "φιστίκι" "κελυφωτό 
φιστίκι", χωρίς αναγραφή του τόπου παραγωγής, εφόσον προέρχεται από χώρα ΕΟΚ. 
Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για το προσυσκευασµένο προϊόν όσο και για το προϊόν 
που διατίθεται χύµα. Η αναγραφή του τόπου παραγωγής πρέπει να γίνεται στη 
συσκευασία ή σε πινακίδα µε τρόπο εµφανή και ευανάγνωστο. Οι ενδείξεις αυτές 
επιβάλλεται να αναγράφονται και στα συνοδευτικά έγγραφα. (ΑΔ 38/24 Δεκ. 1990, 
ΦΕΚ Β' 806).  

 
Αρθρο:  341 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Μέθοδοι διεγµατοληψίας για τη χηµική ανάλυση των βρώσιµων 
καζεϊνών και καζεϊνικών αλάτων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για τρόφιµα και ποτά ,Μέθοδοι διεγµατοληψίας για 
τη χηµική ανάλυση των βρώσιµων καζεϊνών και καζεϊνικών αλάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 



1) Γενικές Διατάξεις α) Διοικητικές προδιαγραφές: (1) Προσωπικό. Η δειγµατοληψία 
πραγµατοποιείται από εντεταλµένα όργανα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος 
Αγορανοµικού Κώδικα. (2) Κλείσιµο και επισήµανση των δειγµάτων. Κάθε επίσηµο 
δείγµα κλείνεται, σφραγίζεται στον τόπο δειγµατοληψίας και επισηµαίνεται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα και του Κώδικα 
Τροφίµων. (3) Σχηµατισµός ταυτοσήµων δειγµάτων. Λαµβάνονται ταυτοχρόνως για 
την ανάλυση δύο, ισοδύναµα αντιπροσωπευτικά δείγµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα, αποστελλόµενα στο εργαστήριο το ταχύτερο 
δυνατόν µετά τη δειγµατοληψία. (4) Πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Τα δείγµατα 
συνοδεύονται από πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, συντασσόµενο κατά τις διατάξεις 
του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα και Κώδικα Τροφίµων. β) Οργανα 
δειγµατοληψίας. Τα όργανα δειγµατοληψίας δεν πρέπει να µπορούν να προκαλέσουν 
στο δείγµα µεταβολή δυνάµενη να αλλάξει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που 
πρόκειται να διεξαχθούν. Τα όργανα αυτά πρέπει να είναι αρκετά γερά, ώστε η 
χρησιµοποίησή τους να µην µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα αποτελέσµατα. 
Συνιστάται η χρησιµοποίηση εξοπλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα. Ολες οι επιφάνειες 
πρέπει να είναι λείες και δίχως ρωγµές και όλες οι γωνίες στρογγυλεµένες. Τα όργανα 
δειγµατοληψίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί 
για κάθε προϊόν στο οποίο πρόκειται να γίνει δειγµατοληψία. γ) Δοχεία δειγµάτων. 
Χαρακτηριστικά: Η φύση και η σχεδίαση των δοχείων που προορίζονται για τα 
δείγµατα, καθώς και τα συστήµατα κλεισίµατός τους, πρέπει να εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη προστασία του δείγµατος και την αποφυγή κάθε µεταβολής στο δείγµα 
που να επηρεάζει το αποτέλεσµα των µετέπειτα αναλύσεων ή εξετάσεων. Μεταξύ 
των υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, αναφέρονται το γυαλί και ορισµένα 
µέταλλα και πλαστικά. Τα δοχεία πρέπει να είναι κατά προτίµηση αδιαφανή. Σε 
αντίθετη περίπτωση, µόλις πληρωθούν πρέπει να διατηρούνται σε σκοτεινό µέρος. Τα 
δοχεία και τα συστήµατα κλεισίµατός τους πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Το 
σχήµα και η χωρητικότητα των δοχείων πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί για το προϊόν στο οποίο θα γίνει η 
δειγµατοληψία. Επιτρέπεται η χρήση πλαστικών δοχείων µιας χρήσης, καθώς και 
δοχείων από φύλλο αλουµινίου ή πλαστικές σακούλες µε κατάλληλο σύστηµα 
κλεισίµατος. Τα δοχεία, εκτός από τις πλαστικές σακούλες, πρέπει να είναι καλά 
κλεισµένα είτε µε πώµα είτε µε κοχλιωτό, µεταλλικό ή πλαστικό καπάκι, επενδυµένο, 
αν είναι αναγκαίο, µε πλαστικό παρέµβυσµα στεγανότητας, αδιάλυτο, µη 
απορροφητικό και αδιαπέραστο από λίπη, που να µην επηρεάζει την οσµή, τη γεύση, 
τις ιδιότητες ή τη σύνθεση του δείγµατος. Τα χρησιµοποιούµενα πώµατα πρέπει να 
είναι κατασκευασµένα ή επικαλυµµένα µε µη απορροφητικά και άοσµα υλικά. δ) 
Τεχνική της δειγµατοληψίας. Τα δοχεία των δειγµάτων πρέπει να κλείνονται αµέσως 
µετά το τέλος της δειγµατοληψίας. ε) Διατήρηση και αποθήκευση των δειγµάτων. 
Συνιστάται, οι θερµοκρασίες διατήρησης των δειγµάτων των διαφόρων καζεϊνών και 
καζεϊνικών αλάτων πριν από τη µεταφορά τους, να µην υπερβαίνουν τους 25οC. στ) 
Μεταφορά των δειγµάτων. Τα δείγµατα µεταφέρονται στο εργαστήριο που έχει 
αναλάβει τη διεξαγωγή των δοκιµασιών το ταχύτερο δυνατόν (κατά προτίµηση εντός 
24 ωρών από τη δειγµατοληψία) . Κατά τη µεταφορά πρέπει να λαµβάνονται 
προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί προσβολή από ξένες οσµές, καθώς και κάθε έκθεση 
απευθείας στο ηλιακό φως ή σε θερµοκρασία πάνω από 25οC. 2) Μέθοδος 
δειγµατοληψίας των καζεϊνών και καζεϊνικών αλάτων. α) Σκοπός και πεδίο 
εφαρµογής. Η παρούσα µέθοδος περιγράφει τη δειγµατοληψία των: - βρώσιµων 
όξινων καζεϊνών, - βρώσιµων καζεϊνών πυτίας, - βρώσιµων καζεϊνικών αλάτων, β) 
Οργανα. Βλέπε "Γενικές Διατάξεις" υποπαράγραφο (β). (1) Δειγµατολήπτες, µήκους 



τέτοιου ώστε να φθάνουν - µέχρι τον πυθµένα του δοχείου που περιέχει το προϊόν. Οι 
δειγµατολήπτες που ανταποκρίνονται στην περιγραφή του µέρους 3 της παρούσας 
οδηγίας, είναι ενδεδειγµένοι. (2) Κουτάλες ή σπάτουλες. Με ευρύ κοίλωµα. (3) 
Δοχεία δειγµάτων. Βλέπε "Γενικές Διατάξεις" υποπαράγραφο (β). γ) Τρόπος 
εργασίας. (1) Γενικές Διατάξεις. Πρέπει να λαµβάνεται κάθε δυνατή προφύλαξη ώστε 
η απορρόφηση νερού από το προϊόν που περιέχεται στο δοχείο να περιορίζεται στο 
ελάχιστο κατά τη διάρκεια ή πριν από τη δειγµατοληψία για ανάλυση. Μετά το τέλος 
της δειγµατοληψίας το δοχείο µε το προϊόν κλείνεται καλά. (2) Τρόπος εργασίας. (α) 
Δειγµατοληψίας (γενικά). Λαµβάνεται δείγµα 200 γραµµαρίων τουλάχιστον. Ο 
καθαρός και στεγνός δειγµατολήπτης εισάγεται στη µάζα του προϊόντος γέρνοντας το 
δοχείο λίγο ή πλαγιάζοντάς το, εφόσον χρειάζεται. Η σχισµή προσανατολίζεται προς 
τα κάτω και κρατείται ένας κανονικός ρυθµός διείσδυσης. Οταν ο δειγµατολήπτης 
φθάσει στο βάθος του δοχείου, στρέφεται κατά 180ο ανασύρεται από το δοχείο και το 
περιεχόµενό του φέρεται στο δοχείο δείγµατος. Γίνονται µία ή περισσότερες λήψεις 
προκειµένου να συγκεντρωθεί δείγµα 200 γραµµαρίων τουλάχιστον. Το δοχείο 
κλείνεται αµέσως µετά το τέλος της δειγµατοληψίας. Η δειγµατοληψία γίνεται στην 
ίδια παρτίδα προϊόντος. (β) Δειγµατοληψία µικρών συσκευασιών προοριζοµένων για 
τη λιανική πώληση. Μια ανέπαφη κλειστή προσυσκευασία µπορεί να αποτελέσει 
δείγµα. Εφόσον είναι δυνατόν, χρησιµοποιούνται µία ή περισσότερες 
προσυσκευασίες της ίδιας παρτίδας, έτσι ώστε να σχηµατισθεί δείγµα 200 
γραµµαρίων τουλάχιστον. Σηµείωση: Αν η ένδειξη δεν υπάρχει, χρησιµοποιούνται 
άλλα γνωρίσµατα επιτρέποντα το σχηµατισµό αντιπροσωπευτικού δείγµατος. (γ) 
Διατήρηση, αποθήκευση και µεταφορά των δειγµάτων. Βλέπε "Γενικές Διατάξεις" 
υποπαράγραφοι (ε) και (στ). 3) Δειγµατολήπτες για τη λήψη δειγµάτων καζεϊνών και 
καζεϊνικών αλάτων. α) Τύποι δειγµατοληπτών. Τύπος Α: µεγάλου µήκους. Τύπος Β: 
µικρού µήκους. β) Υλικά. Η κοίλη υποδοχή (κουτάλι) και το στέλεχος του 
δειγµατολήπτη πρέπει να είναι κατασκευασµένα από στιλβωµένο µέταλλο, κατά 
προτίµηση ανοξείδωτο χάλυβα. Η λαβή του δειγµατολήπτη µεγάλου µήκους να είναι 
κατά προτίµηση από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο διεγµατολήπτης µικρού µήκους πρέπει 
να φέρει αποσυνδέσιµη λαβή, ξύλινη ή πλαστική, στερεωµένη στο κουτάλι µε 
σύνδεσµο λόγχης (µπαγιονέτας). γ) Σχεδίαση. (1) Το σχήµα το υλικό και το τελείωµα 
πρέπει να επιτρέπουν τον εύκολο καθορισµό του δειγµατολήπτη. (2) Η άκρη του 
κουταλιού του τύπου Α πρέπει να είναι αρκετά αιχµηρή ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν ξέστρο. (3) Η αιχµή του κουταλιού πρέπει να είναι αρκετά οξεία 
για να διευκολύνει τη δειγµατοληψία. δ) Βασικές διαστάσεις. Οι δειγµατολήπτες 
πρέπει να έχουν τις διαστάσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (µε ανοχή 
10%). (Διαστάσεις σε χιλιοστόµετρα) Τύπος Α Τύπος Β ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ µεγάλου µικρού µήκους µήκους Μήκος κουταλιού 800 400 
Πάχος µετάλλου του κουταλιού 1 έως 2 1 έως 2 Εσωτερική διάµετρος του κουταλιού 
στην αιχµή του 18 32 Εσωτερική διάµετρος του κουταλιού στη λαβή ή στο στέλεχος 
22 28 Πλάτος της σχισµής στην αιχµή 4 20 Πλάτος της σχισµής ή στο στέλεχος 14 14 
ε) Σηµείωση για τη χρήση του δειγµατολήπτη. (1) Οταν πρόκειται για σκόνες που 
έχουν την τάση να προσκολλώνται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, οι δειγµατολήπτες 
µπορούν να εισαχθούν κατακόρυφα. Ο δειγµατολήπτης τύπου Α πληρούται µε 
περιστροφή του και ανασύρεται κατακόρυφα. Ο δειγµατολήπτης τύπου Β πληρούται 
τελείως κατά την εισαγωγή του, αλλά πρέπει να ανασύρεται µε κλίση για να µην 
υπάρξουν απώλειες στο κατώτερό του τµήµα. (2) Οταν πρόκειται για ρέουσες σκόνες, 
προσδίδεται κλίση στα δοχεία, οι δειγµατολήπτες εισάγονται σχεδόν οριζόντια µε τη 
σχισµή προς τα κάτω και ανασύρονται µε τη σχισµή προς τα επάνω. (Ακολουθεί 



σχήµα το οποίο βρίσκεται στο ΦΕΚ 343 Β' - 11 Μαϊου 1989, όπου είναι 
δηµοσιευµένη η 14/89/ΑΔ).  
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Κείµενο Αρθρου 
1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Διοικητικές διατάξεις (1) Προσωπικό. Η δειγµατοληψία 
εκτελείται από εντεταλµένα όργανα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού 
Κώδικα. (2) Σφράγιση και επισήµανση των δειγµάτων. Κάθε επίσηµο δείγµα 
σφραγίζεται και επισηµαίνεται στον τόπο της δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα και του Κώδικα Τροφίµων. (3) 
Παρασκευή ισοδυνάµων δειγµάτων Λαµβάνονται ταυτοχρόνως για ανάλυση δύο 
τουλάχιστον ισοδύναµα δείγµατα. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που θα 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο, ο αριθµός των λαµβανοµένων δειγµάτων διέπεται 
από τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα. Τα δείγµατα αποστέλλονται 
στο εργαστήριο το ταχύτερο δυνατόν µετά τη δειγµατοληψία. (4) Πρωτόκολλο 
δειγµατοληψίας. Τα δείγµατα συνοδεύονται από πρωτόκολλο δειγµατοληψίας που 
συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα και 
Κώδικα Τροφίµων. β)Οργανα δειγµατοληψίας. Χαρακτηριστικά. Τα όργανα 
δειγµατοληψίας δεν πρέπει να επιφέρουν στο δείγµα µεταβολές δυνάµενες να 
αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα των προς εκτέλεση αναλύσεων. Τα όργανα αυτά 
πρέπει να είναι ικανοποιητικώς ανθεκτικής κατασκευής για να αποφεύγεται κάθε 
χρήση που µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένα αποτελέσµατα. Η χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα, συνιστάται. Ολες οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
λείες και χωρίς ρωγµές και όλες οι γωνίες στρογγυλεµένες. Τα όργανα 
δειγµατοληψίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί 
για κάθε προϊόν από το οποίο πρόκειται να γίνει δειγµατοληψία. γ) Δοχεία 
Δειγµάτων. Χαρακτηριστικά. Η φύση και η κατασκευή των δοχείων στα οποία θα 
τοποθετηθούν τα δείγµατα, καθώς και τα συστήµατα κλεισίµατός τους πρέπει να 
προστατεύουν κατάλληλα το δείγµα και να προλαµβάνουν κάθε µεταβολή του που θα 
µπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων ή των εξετάσεων. Μεταξύ 
των κατάλληλων υλικών αναφέρονται το γυαλί και ένας ορισµένος αριθµός µετάλλων 
και πλαστικών υλών. Τα δοχεία πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι αδιαφανή. Στην 
αντίθετη περίπτωση, τα πλήρη µε το δείγµα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται σε 
σκοτεινό µέρος. Τα δοχεία και τα συστήµατα µε τα οποία κλείνουν, πρέπει να είναι 
καθαρά και ξηρά. Το σχήµα και η χωρητικότητα των δοχείων πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους κανόνες που έχουν καθοριστεί για το προϊόν από το οποίο θα 
ληφθούν τα δείγµατα. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν πλαστικά δοχεία µιας 
χρήσης φύλλα αλουµινίου ή κατάλληλες πλαστικές σακούλες, µε τα ανάλογα 



συστήµατα κλεισίµατος. Τα δοχεία, µε εξαίρεση τις πλαστικές σακούλες, πρέπει να 
κλείνουν ερµητικά, είτε µε την βοήθεια κατάλληλου πώµατος είτε µε κοχλιωτό 
σκέπασµα από µέταλλο ή πλαστικό υλικό, εφοδιασµένο, αν χρειάζεται, µε πλαστικό 
στεγανοποιητικό δακτύλιο, αδιάλυτο µη απορροφητικό και αδιαπέραστο από τα λίπη. 
Επίσης, τα δοχεία αυτά δεν θα πρέπει να µπορούν να αλλοιώσουν την οσµή, τη 
γεύση, τις ιδιότητες ή τη σύσταση του δείγµατος. Στην περίπτωση χρήσεως πωµάτων, 
αυτά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί ή επικαλυφθεί µε µη απορροφητικά και άοσµα 
υλικά. δ)Γενική Δειγµατοληψία. Το δοχείο που περιέχει το δείγµα πρέπει να κλείνεται 
αµέσως µετά τη δειγµατοληψία. ε) Διατήρηση και Αποθήκευση των Δειγµάτων. Οι 
συνιστώµενες θερµοκρασίες διατηρήσεως των δειγµάτων των διαφόρων προϊόντων 
προ της µεταφοράς αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 25ο C. Διάρκεια και 
θερµοκρασία διατηρήσεως δεν πρέπει να εξετάζονται ανεξάρτητα, αλλά σε 
συνδυασµό µεταξύ τους. στ) Μεταφορά Δειγµάτων. Τα δείγµατα αποστέλλονται στο 
εργαστήριο που έχει αναλάβει την εκτέλεση των δοκιµασιών, όσο το δυνατόν 
συντοµότερα (κατά προτίµηση εντός 24 ωρών από τη λήψη). Κατά τη µεταφορά 
λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή κάθε προσβολής από ξένες οσµές και κάθε 
έκθεσης σε άµεσο ηλιακό φως ή θερµοκρασίες ανώτερες των 25οC. 2) ΜΕΘΟΔΟΣ 1: 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ α) Πεδίο 
Εφαρµογής Η παρούσα µέθοδος επιτρέπει τη λήψη δειγµάτων για χηµική ανάλυση 
των κάτωθι ειδών γάλακτος: - Γάλα συµπυκνωµένο ή γάλα συµπυκνωµένο µη 
ζαχαρούχο ή πλήρες γάλα συµπυκνωµένο. - Γάλα αποβουτυρωµένο συµπυκνωµένο ή 
γάλα αποβουτυρωµένο συµπυκνωµένο µη ζαχαρούχο. - Γάλα µερικώς 
αποβουτυρωµένο συµπυκνωµένο ή γάλα µερικώς αποβουτυρωµένο µη ζαχαρούχο. - 
Γάλα συµπυκνωµένο πλούσιο σε λιπαρές ύλες ή γάλα συµπυκνωµένο πλούσιο σε 
λιπαρές ύλες µη ζαχαρούχο. - Γάλα συµπυκνωµένο ζαχαρούχο ή γάλα πλήρες 
συµπυκνωµένο ζαχαρούχο. - Γάλα αποβουτυρωµένο συµπυκνωµένο ζαχαρούχο. - 
Γάλα µερικώς αποβουτυρωµένο συµπυκνωµένο ζαχαρούχο. β) Οργανα (1) Γενικές 
παρατηρήσεις Βλέπε υποπαράγραφο (β) των γενικών διατάξεων. (2) Δάρτες και 
αναδευτήρες Οι δάρτες ή αναδευτήρες για την ανάµειξη υγρών χύµα, πρέπει να έχουν 
κατάλληλου µεγέθους επιφάνεια, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική ανατάραξη 
του προϊόντος, χωρίς να αναπτύσσεται ταγκή γεύση . Δεδοµένου ότι διαφέρουν τα 
σχήµατα και τα µεγέθη των δοχείων, δεν συνιστάται ειδικός τύπος δαρτών γενικής 
χρήσης, πρέπει όµως να είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο που να αποτρέπει, κατά την 
ανάδευση, την ξέση της εσωτερικής επιφάνειας των δοχείων που περιέχουν τα 
προϊόντα. Το κατάλληλο υλικό έχει ήδη καθορισθεί στο Κεφάλαιο 2 των γενικών 
διατάξεων. Ενας τύπος δάρτη, που θεωρείται κατάλληλος για την ανάµειξη υγρών σε 
κάδους ή σε δοχεία, έχει τη µορφή του σχήµατος 1 και τις ακόλουθες διαστάσεις: 
δίσκος διαµέτρου 150 mm, µε έξι οπές διαµέτρου 12,5 mm, διατεταγµένες σε 
περιφέρεια κύκλου διαµέτρου 100 mm, στερεωµένος στο κέντρο του σε ράβδο 
µεταλλική, της οποίας το άλλο άκρο σχηµατίζει λαβή. Το µήκος της ράβδου, µαζί µε 
τη λαβή, είναι περίπου 1 µέτρο. Ενας δάρτης κατάλληλος για χρήση σε µικρές 
δεξαµενές έχει τις ακόλουθες διαστάσεις κατά προσέγγιση (σχ. 2): ράβδος µήκους 
τουλάχιστον 2 µέτρων, στην οποία έχει προσαρµοστεί δίσκος διαµέτρου 300 mm, µε 
δώδεκα οπές διαµέτρου 30 mm, διατεταγµένες σε περιφέρεια κύκλου διαµέτρου 230 
mm. Για την ανάµειξη του περιεχοµένου µεγάλων δοχείων, συνιστάται µηχανική 
ανάδευση, ή ανάδευση µε καθαρό συµπιεσµένο αέρα, θα πρέπει δε να 
χρησιµοποιείται η χαµηλότερη δυνατή πίεση και ο χαµηλότερος δυνατός όγκος ώστε 
να αποφεύγεται η ανάπτυξη ταγκής γεύσης. Σηµείωση: Κάθε φορά που, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις αυτές, απαιτείται η χρησιµοποίηση καθαρού συµπιεσµένου αέρα, είναι 
αναγκαίο να χρησιµοποιείται συµπιεσµένος αέρας απαλλαγµένος από κάθε ρυπαντική 



ύλη (συµπεριλαµβανοµένων των ελαίων, του νερού και της σκόνης). (3) 
Αναδευτήρας Ο αναδευτήρας φέρει πλατιά λεπίδα, έχει µήκος αρκετό για να φθάνει 
στον πυθµένα του δοχείου που περιέχει το προϊόν και, κατά προτίµηση, η µία πλευρά 
του έχει σχήµα που να ακολουθεί το τοίχωµα του δοχείου (βλ. σχ. 3). (4) Κουτάλες 
Στο σχήµα 4 απεικονίζεται κουτάλα µε κατάλληλο σχήµα και µέγεθος για τη συλλογή 
του δείγµατος. Η κουτάλα πρέπει να διαθέτει ανθεκτική λαβή µήκους τουλάχιστον 
150 mm και η χωρητικότητά της να είναι τουλάχιστον 50 ml. Είναι προτιµότερο η 
λαβή της να είναι κυρτή. Το κωνικό σχήµα του κυπελλοειδούς µέρους της κουτάλας 
επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση των οργάνων, όταν δεν χρησιµοποιούνται. Είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί, εναλλακτικά, άλλη κουτάλα ανάλογης χωρητικότητας, 
που έχει παράλληλες πλευρές βαθµολογηµένες σε 5 ίσα διαστήµατα ώστε να 
διευκολύνεται η αναλογική δειγµατοληψία από προϊόν που περιέχεται σε 
περισσότερα από ένα δοχεία. (5) Ράβδος Κυκλικής διατοµής, µήκους περίπου 1 mm, 
και διαµέτρου 35 mm. (6) Δοχεία Για τη συλλογή επιµέρους δειγµάτων, 
χωρητικότητας 5 λίτρων, ευρύστοµα. (7) Κουτάλι ή Σπάτουλα Με πλατιά κοίλη 
υποδοχή ή λεπίδα (8) Δοχεία Δειγµάτων Βλέπε υποπαράγραφο (γ) των γενικών 
διατάξεων. γ) Τρόπος Εργασίας (1)Δειγµατοληψία γάλακτος µερικώς αφυδατωµένου, 
µη ζαχαρούχου Λαµβάνεται δείγµα τουλάχιστον 200 γραµµ.. (α) Ανακινείται 
επιµελώς το προϊόν µε τη βοήθεια δάρτη ή αναδευτήρα ή µε µηχανική ανάδευση ή µε 
µετάγγιση από δοχείο σε δοχείο ή µε χρήση καθαρού συµπιεσµένου αέρα (βλ. 
σηµείωση 2.2), µέχρι να οµογενοποιηθεί ικανοποιητικά το δείγµα λαµβάνεται αµέσως 
µετά την ανάµειξη µε τη βοήθεια κουτάλας. Αν η οµογενοποίηση παρουσιάζει 
δυσκολίες, λαµβάνονται δείγµατα από διάφορα σηµεία του δοχείου που περιέχει το 
προϊόν, µέχρι τελικής ποσότητος τουλάχιστον 200 γραµµ. (Στην ετικέτα του 
δείγµατος και στο συνοδευτικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας σηµειώνεται αν το 
δείγµα αποτελεί µείγµα επιµέρους δειγµάτων). (β) Δειγµατοληψία προϊόντων 
προσυσκευασµένα σε µικρά δοχεία για λιανική πώληση Μία άθικτη κλειστή 
προσυσκευασία µπορεί να αποτελέσει δείγµα. Λαµβάνονται µία ή περισσότερες 
προσυσκευασίες µε τα ίδια χαρακτηριστικά αναφοράς, µέχρι να σχηµατιστεί δείγµα 
τουλάχιστον 200 γραµµ. (2) Δειγµατοληψία γάλακτος µερικώς αφυδατωµένου, 
ζαχαρούχου. (α) Γενικά Η δειγµατοληψία από δοχεία που περιέχουν χύµα µερικώς 
αφυδατωµένο ζαχαρούχο γάλα, µπορεί να παρουσιάσει µεγάλες δυσκολίες, ιδίως 
όταν το προϊόν δεν είναι οµογενές ή είναι πολύ πηχτό. Προβλήµατα στη 
δειγµατοληψία, µπορεί να προκύψουν επίσης από την παρουσία µεγάλων 
κρυστάλλων σακχαρόζης ή γαλακτόζης ή από την καταβύθιση διαφόρων αλάτων, που 
είναι πιθανόν να εµφανιστούν σε όλη τη µάζα του προϊόντος ή να προσκολληθούν 
στα τοιχώµατα, ή από την παρουσία θρόµβων. Οι καταστάσεις αυτές διαπιστώνονται 
όταν µετά την εισαγωγή ράβδου δειγµατοληψίας µέσα στο δοχείο που περιέχει το 
προϊόν, αυτή ανασύρεται αφού περάσει από όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ζώνη του 
δοχείου. Εάν το µέγεθος των κρυστάλλων των σακχάρων δεν υπερβαίνει τα 6mm δεν 
θα πρέπει να προκύψουν δυσκολίες στη δειγµατοληψία, εξαιτίας τους. Οταν το 
προϊόν δεν είναι οµογενές, το στοιχείο αυτό σηµειώνεται στην ετικέτα του δείγµατος, 
καθώς και στο συνοδευτικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, δεδοµένου δε ότι το 
ζαχαρούχο συµπυκνωµένο γάλα αποθηκεύεται συχνά σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος, συνιστάται το προϊόν να φέρεται σε θερµοκρασία τουλάχιστον 20οC 
προκειµένου να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα. (β) Τρόπος εργασίας Λαµβάνεται 
δείγµα τουλάχιστον 200 γραµµ. Ανοικτά δοχεία. Αφαιρείται το ένα άκρο του δοχείου, 
που έχει προηγουµένως καθαριστεί και ξηρανθεί µε επιµέλεια για να αποφευχθεί η 
πτώση ξένων υλών µέσα στο προϊόν, κατά τη διαδικασία του ανοίγµατος. Το 
περιεχόµενο αναµιγνύεται µε τη βοήθεια του αναδευτήρα. Με τη βοήθεια της λεπίδας 



αποµακρύνεται από τις πλευρές και τον πυθµένα του δοχείου το εναποµείναν 
προσκολληµένο προϊόν. Το περιεχόµενο αναµειγνύεται πολύ καλά µε συνδυασµό 
περιστροφικών και κατακόρυφων κινήσεων, ενώ ο αναδευτήρας κρατείται σε πλάγια 
θέση και µε προσοχή να µην εγκλωβισθεί αέρας στο δείγµα. Ο αναδευτήρας 
ανασύρεται και το συµπυκνωµένο γάλα που είναι προσκολληµένο σ' αυτόν 
µεταφέρεται σε δοχείο των 5 λίτρων (2.6) µε τη βοήθεια σπάτουλας ή κουταλιού. Η 
όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να συγκεντρωθούν 2-3 λίτρα. Η ποσότητα 
αυτή αναµειγνύεται µέχρι να οµογενοποιηθεί και κατόπιν λαµβάνεται από αυτήν 
δείγµα τουλάχιστον 200 γραµµ. - Κλειστά δοχεία µε στόµιο στο άκρο ή στην πλευρά. 
Για τους λόγους που περιγράφονται στο 3.2.1, η δειγµατοληψία από το στόµιο 
ενδείκνυται µόνον εφόσον πρόκειται για συµπυκνωµένο γάλα που ρέει εύκολα και 
έχει οµοιόµορφη σύσταση. Το περιεχόµενο αναµειγνύεται µε την εισαγωγή ράβδου 
από το στόµιο. Η ράβδος ανασύρεται, έπειτα από όσο το δυνατόν καλύτερη ανάδευση 
και κίνησή της προς όλες τις κατευθύνσεις και παρασκευάζεται δείγµα όπως 
περιγράφεται στο 3.2.1. Σε αντίθετη περίπτωση το περιεχόµενο αφήνεται να εκρεύσει 
σε κατάλληλο δοχείο, µε προσοχή, ώστε να ληφθεί η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα 
περιεχοµένου. Υστερα από ανάδευση µε αναδευτήρα, το δείγµα συλλέγεται όπως 
περιγράφεται στο 3.2.1. (γ) Δειγµατοληψία προϊόντων προσυσκευασµένων σε µικρά 
δοχεία για λιανική πώληση Μία άθικτη κλειστή προσυσκευασία µπορεί να 
αποτελέσει δείγµα. Λαµβάνονται µία ή περισσότερες προσυσκευασίες µε τα ίδια 
χαρακτηριστικά αναφοράς µέχρι να σχηµατισθεί δείγµα τουλάχιστον 200 γραµµ. (3) 
Συντήρηση αποθήκευση και µεταφορά των δειγµάτων Βλέπε υποπαραγράφους (ε) 
και (στ) των γενικών διατάξεων. 3) ΜΕΘΟΔΟΣ 2: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΟΛΙΚΩΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΥ α) Αντικείµενα και πεδίο εφαρµογής Η µέθοδος αυτή 
περιγράφει τη δειγµατοληψία για χηµική ανάλυση των ακόλουθων ειδών γάλακτος: - 
γάλα σε σκόνη ή γάλα πλήρες σε σκόνη ή σκόνη γάλακτος ή σκόνη πλήρους 
γάλακτος. - γάλα αποβουτυρωµένο σε σκόνη ή σκόνη αποβουτυρωµένου γάλακτος. - 
γάλα µερικώς αποβουτυρωµένο σε σκόνη ή σκόνη µερικώς αποβουτυρωµένου 
γάλακτος. - γάλα σε σκόνη πλούσιο σε λιπαρές ύλες ή σκόνη γάλακτος πλουσίου σε 
λιπαρές ύλες. β) Οργανα Βλέπε υποπαράγραφο (β) των γενικών διατάξεων. 
(1)Δειγµατολήπτες µε αρκετό µήκος για να φθάσουν στον πυθµένα του δοχείου. 
Αποδεκτοί είναι δειγµατολήπτες που ανταποκρίνονται στην περιγραφή που 
περιλαµβάνεται στο Μέρος IV του παραρτήµατος 2 της παρούσας οδηγίας. (2) 
Κουτάλι ή σπάτουλα µε πλατιά κοίλη υποδοχή ή λεπίδα. (3) Δοχεία δειγµάτων Βλέπε 
υποπαράγραφο (γ) των γενικών διατάξεων. γ) Τρόπος εργασία (1) Γενικά 
Λαµβάνονται µέτρα ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η απορρόφηση 
ατµοσφαιρικής υγρασίας από το περιεχόµενο του δοχείου του προϊόντος κατά τη 
διάρκεια ή κατά την περίοδο που προηγείται της δειγµατοληψίας για ανάλυση. Μετά 
τη δειγµατοληψία το δοχείο του προϊόντος κλείνεται πάλι επιµελώς. 
(2)Δειγµατοληψία Λαµβάνεται δείγµα τουλάχιστον 200 γραµµ. Ο καθαρός και ξηρός 
δειγµατολήπτης φέρεται διαµέσου του προϊόντος, µε το δοχείο, αν χρειάζεται, σε 
κλίση ή στηριγµένο στη µία πλευρά του. Η σχισµή προσανατολίζεται προς τα κάτω 
και κρατείται σταθερός ρυθµός εισαγωγής. Οταν ο δειγµατολήπτης φθάσει στον 
πυθµένα του δοχείου, στρέφεται κατά 180οC ανασύρεται και το περιεχόµενό του 
φέρεται στο δοχείο δείγµατος. Χρειάζονται µία ή περισσότερες λήψεις για να 
σχηµατισθεί δείγµα τουλάχιστον 200 γραµµ. Το δοχείο του δείγµατος κλείνεται 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της δειγµατοληψίας. (α) Δειγµατοληψία προϊόντων 
προσυσκευασµένων σε µικρά δοχεία για λιανική πώληση Μία άθικτη κλειστή 
προσυσκευασία µπορεί να αποτελέσει δείγµα. Λαµβάνονται µία ή περισσότερες 
προσυσκευασίες µε τα ίδια χαρακτηριστικά αναφοράς µέχρι να σχηµατισθεί δείγµα 



τουλάχιστον 200 γραµµ. Σηµείωση: Οταν χρειάζεται να προσδιοριστούν µη σταθερές 
ιδιότητες, τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται πάντα, µε τον τρόπο αυτόν. (3) 
Συντήρηση αποθήκευση και µεταφορά του δείγµατος Βλέπε υποπαραγράφους (ε) και 
(στ) των γενικών διατάξεων. 4) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΧΥΜΑ. α) Τύποι δειγµατοληπτών Τύπος Α: µακρύς Τύπος Β: κοντός. β) 
Υλικά. Η λεπίδα και το στέλεχος πρέπει να είναι κατασκευασµένα από στιλβωµένο 
µέταλλο, κατά προτίµηση ανοξείδωτο χάλυβα. Η λαβή του δειγµατολήπτη µεγάλου 
µήκους, πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ο κοντός δειγµατολήπτης πρέπει να διαθέτει κινητή λαβή από ξύλο ή πλαστικό, 
προσαρµοσµένη στη λεπίδα µε "σύνδεσµο λόγχης" (µπαγιονέτας). γ) Κατασκευή (1) 
Η µορφή, το υλικό και το τελείωµα του δειγµατολήπτη πρέπει να επιτρέπουν τον 
εύκολο καθαρισµό του. (2) Η άκρη της λεπίδας στον τύπο Α πρέπει να είναι αρκετά 
αιχµηρή για να χρησιµεύσει σαν ξέστρο. (3) Η αιχµή της λεπίδας πρέπει να είναι 
αρκετά οξεία για να διευκολύνεται η δειγµατοληψία. δ) Βασικές διαστάσεις Οι 
διεγµατολήπτες πρέπει να έχουν τις διαστάσεις που παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα (µε ανοχή 10%). (Διαστάσεις σε χιλιοστόµετρα) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ Τύπος Α Τύπος Β µακρύς κοντός Μήκος λεπίδας 800 400 
Πάχος µετάλλου στη λεπίδα 1 - 2 1 - 2 Εσωτερική διάµετρος της λεπίδας στην αιχµή 
18 32 Εσωτερική διάµετρος της λεπίδας στη λαβή ή στο στέλεχος 22 28 Πλάτος 
σχισµής στην αιχµή 4 20 Πλάτος σχισµής στο στέλεχος 14 14 ε) Σηµείωση σε 
σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των δειγµατοληπτών. (1) Στην περίπτωση σκόνης που 
προσκολλάται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, οι δειγµατολήπτες µπορεί να εισάγονται 
κατακόρυφως. Ο δειγµατολήπτης Α πληρούται τελείως µε περιστροφή και εξάγεται 
ακολούθως κατακόρυφως. Ο δειγµατολήπτης Β έχει ήδη πληρωθεί κατά την 
εισαγωγή του, εξάγεται όµως υπό κλίση για να µη σηµειωθούν απώλειες από το κάτω 
µέρος του. (2) Σε περίπτωση σκόνης που ρέει εύκολα, τα δοχεία κρατούνται σε κλίση 
και οι δειγµατολήπτες εισάγονται οριζόντια µε τη σχισµή προς τα κάτω και 
ανασύρονται µε τη σχισµή προς τα πάνω (ακολουθούν σχεδιαγράµµατα). (ΑΔ 23/1 
Αυγ. 1989, ΦΕΚ Β' 566).  

 
Αρθρο:  342 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Παραγωγικό Δελτίο Αποστολής ανθοκοµικών προϊόντων 

Λήµµατα:  
Ανθοκοµικά προϊόντα ,Χριστουγεννιάτικα δέντρα ,Παραγωγικό 
Δελτίο Αποστολής ανθοκοµικών προϊόντων 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΕΝΔΡΑ 1) Οι παραγωγοί Ανθοκοµικών Προϊόντων εκτός από πολλαπλασιαστικό 
υλικό, περιοχών νοµών Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ευβοίας και 
Φωκίδας, ως και των λοιπών περιοχών της χώρας που στέλνουν τα προϊόντα τους για 
διάθεση, από την περιφερειακή Ανθαγορά Αττικής (Αµυγδαλέζα - Δήµου Αχαρνών), 
υποχρεούνται να συνοδεύουν τα είδη αυτά µε Δελτίο Αποστολής, το οποίο θα 
περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: α) Την ηµεροµηνία αποστολής και ώρα 



αναχώρησης του µεταφορικού µέσου. β) Το ονοµατεπώνυµο και τη Δ/νση του 
Αποστολέα Παραγωγού - Συνεταιριστικής Οργάνωσης. γ) Τον αριθµό Δελτίου 
ταυτότητας ή Α.Φ.Μ. του παραγωγού. δ) Την Κοινοπραξία Ανθοκοµικών 
Συνεταιρισµών Ελλάδας (ΚΑΣΕ) ως παραλήπτη και τη Δ/νση αυτής. ε) Τα στοιχεία 
του µεταφορικού µέσου και το ονοµατεπώνυµο του οδηγού. στ) Τα στοιχεία των 
προϊόντων που µεταφέρονται (είδος, κωδικός είδους, ποσότητα, ποιότητα, κλπ.). ζ) 
Την υπογραφή του παραγωγού ή τη σφραγίδα της Συνεταιριστικής Οργάνωσης και 
του µεταφορέα. 2) Το παραπάνω Δελτίο Αποστολής θα εκδίδεται σε δύο αντίτυπα 
από στέλεχος (µπλοκ) Δελτίων Αποστολής, τα οποία πριν από τη χρησιµοποίησή τους 
θα είναι αριθµηµένα κατ' αύξοντα αριθµό. 3) Το πρώτο αντίτυπο του Δελτίου 
Αποστολής θα είναι θεωρηµένο από την ΚΑΣΕ και θα συνοδεύει τα ανθοκοµικά 
προϊόντα, το δε δεύτερο αντίτυπο θα παραµένει στο στέλεχος (µπλοκ) το οποίο µετά 
την εξάντλησή του θα παραδίδεται στην ΚΑΣΕ. 4) Την ευθύνη για την ακρίβεια των 
στοιχείων που αναγράφονται στο Δελτίο Αποστολής φέρει εξ ολοκλήρου ο 
αποστολέας των προϊόντων, κατά περίπτωση παραγωγός ή Συνεταιριστική Οργάνωσή 
του. 5) Για τη διευκόλυνση των παραγωγών - Συνεταιριστικών Οργανώσεων, τα 
στελέχη (µπλοκ) των Δελτίων Αποστολής παραχωρούνται από την ΚΑΣΕ.  

 
Αρθρο:  343 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις εµπόρων ανθοκοµικών προϊόντων 

Λήµµατα:  
Ανθοκοµικά προϊόντα ,Χριστουγεννιάτικα δέντρα ,Υποχρεώσεις 
εµπόρων ανθοκοµικών προϊόντων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι έµποροι που διενεργούν χονδρική πώληση των παρακάτω ανθοκοµικών 
προϊόντων, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου διακίνησης των ειδών αυτών, που θα 
φέρει θεώρηση από την Νοµαρχιακή Υπηρεσία της έδρας της επιχείρησής τους. α) 
Γαρίφαλα. β) Τριαντάφυλλα. γ) Βολβοειδή (γλαδιόλες, τουλίπες, πίλιουµ κλπ.). δ) 
Χρυσάνθεµα. ε) Κινέζικα γαρίφαλλα. στ) Κάλλες. ζ) Μαργαρίτες. η) Αστράκια. θ) 
Βιολέτες. ι) Φυτά σε γλάστρες, γενικά. 2) Στο παραπάνω βιβλίο, που πρέπει να 
ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση και να βρίσκεται στο κατάστηµα του 
χονδρεµπόρου, θα καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία: α) Η ηµεροµηνία και ο αριθµός 
του παραστατικού στοιχείου αγοράς ή παραλαβής ανθοκοµικών προϊόντων. β) Η 
συνολική ηµερήσια ποσότητα που παραλήφθηκε, κατ' είδος ανθοκοµικού προϊόντος. 
γ) Η συνολική ηµερήσια ποσότητα που πωλήθηκε, κατ' είδος ανθοκοµικού προϊόντος. 
δ) Το υπόλοιπο που απέµεινε (νέο απόθεµα) στο τέλος της ηµέρας, κατ' είδος, 
ανθοκοµικού προϊόντος. 3) Τα τιµολόγια αγοράς των ανθοκοµικών προϊόντων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός από τα φυτά σε γλάστρες γενικά, έχουν 
χρονική διάρκεια ισχύος τέσσερις (4) ηµέρες για τους χονδρεµπόρους και επτά (7) 
ηµέρες για τους λιανοπωλητές, στις οποίες περιλαµβάνονται οι ηµέρες αργίας και η 
µέρα έκδοσης. 4) Εµποροι - εισαγωγείς ανθοκοµικών προϊόντων που έχουν την έδρα 
της επιχείρησής τους στην περιφέρεια των νοµών Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, 
Αργολίδας, Ευβοίας και Φωκίδας και διαθέτουν τα προϊόντα σε χονδρεµπόρους ή 



λιανοπωλητές των παραπάνω περιοχών, υποχρεούνται να διενεργούν τις πωλήσεις 
τους µέσω της Περιφερειακής Ανθαγοράς Αττικής (Αµυγδαλέζα). Την ίδια 
υποχρέωση έχουν και οι έµποροι - εισαγωγείς των λοιπών περιοχών της χώρας, όταν 
διαθέτουν τα προϊόντα τους σε εµπόρους χονδρικής ή λιανικής πώλησης των 
περιοχών που προαναφέρονται. 5) Οι έµποροι των παραπάνω περιοχών που 
διενεργούν χονδρικές πωλήσεις ανθοκοµικών προϊόντων, έχουν υποχρέωση να 
προµηθεύονται τις αναγκαίες ποσότητες αυτών των ειδών αποκλειστικά και µόνο από 
την Περιφερειακή Ανθαγορά Αττικής (Αµυγδαλέζα) και στα τιµολόγια πώλησης που 
εκδίδουν προς τους λιανοπωλητές ν'αναγράφουν, πέρα από τα προβλεπόµενα 
στοιχεία των κειµένων διατάξεων, και την ένδειξη ότι αγοράστηκαν από την 
Ανθαγορά Αττικής. 6) Οι λιανοπωλητές ανθοκοµικών προϊόντων των παραπάνω 
περιοχών, υποχρεωτικά θα κατέχουν για τα είδη ανθοκοµικών προϊόντων που 
πωλούν, τιµολόγια είτε της Ανθαγοράς Αττικής είτε των χονδρεµπόρων της παρ. 5 
του παρόντος άρθρου.  

 
Αρθρο:  344 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές πώλησης χριστουγεννιάτικων δένδρων 

Λήµµατα:  
Ανθοκοµικά προϊόντα ,Χριστουγεννιάτικα δέντρα ,Τιµές πώλησης 
χριστουγεννιάτικων δένδρων 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β' 496 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  345 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χορήγηση δελτίου τεχνικών χαρακτηριστικών 

Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Χορήγηση δελτίου τεχνικών χαρακτηριστικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΑ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 1) Οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς 
συστηµάτων ηλιακών θερµοσιφώνων, κατά την πώληση τέτοιων συστηµάτων µε 
συνολικό εµβαδόν απορροφητικής επιφάνειας συλλέκτη µικρότερο από 7 
τετραγωνικά µέτρα και µε συνολική καθαρή χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης 
µέχρι 300 λίτρα, υποχρεούνται να παραδίδουν στον αγοραστή, έµπορο ή ιδιώτη, 
συµπληρωµένο εξ ολοκλήρου, Δελτίο δήλωσης τεχνικών χαρακτηριστικών ηλιακού 



θερµοσίφωνα και εγγύησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο παρόν 
άρθρο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού. 2) Το παραπάνω Δελτίο µεγέθους Α4 
(διαστάσεων 210χ297 χιλιοστοµέτρων) θα έχει την υπογραφή και σφραγίδα του 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα, καθώς και την ηµεροµηνία πώλησης του θερµοσίφωνα. 
Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας µε την υπογραφή του εγγυάται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των συλλεκτών και δεξαµενών, καθώς και των διαφόρων 
συνδυασµών αυτών για τον σχηµατισµό τυχόν περισσοτέρων τύπων ηλιακών 
θερµοσιφώνων από αυτούς που αναφέρονται στο έντυπο. 3) Εµποροι που 
µεταπωλούν τους παραπάνω ηλιακούς θερµοσίφωνες, υποχρεούνται να 
προσυπογράφουν το ανωτέρω δελτίο που συνοδεύει το προϊόν που πούλησαν, να 
αναγράφουν ηµεροµηνία πώλησης και να το σφραγίζουν µε τη σφραγίδα τους. 
Ακολουθεί πίνακας ο οποίος βρίσκεται στο ΦΕΚ Β' 343 11.5.1989, όπου κέι 
δηµοσιευµένη η 14/89/ΑΔ. 1. ΔΗΛΩΣΗ: Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας και ο 
πωλητής δηλώνουν υπεύθυνα και αλληλέγγυα την ακρίβεια των χαρακτηριστικών 
στοιχείων του πρόσθεν ηλιακού θερµοσίφωνα............... (αριθ. παραγωγής ....). 
Επιπλέον ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας δηλώνει τη συµφωνία των 
χαρακτηριστικών στοιχείων προς εκείνα που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο 
Βιοµηχανίας και Ενέργειας για τον ίδιο τύπο ηλιακού θερµοσίφωνα. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας των στοιχείων, εκτός της ποινικής ευθύνης, ο πωλητής αναλαµβάνει να 
επιστρέψει στον αγοραστή την αξία του ηλιακού θερµοσίφωνα και τα έξοδα 
εγκατάστασής του. .................19..... .....................19..... Ο 
Κατασκευαστής/Εισαγωγέας Ο Πωλητής (Υπογραφή - Σφραγίδα) (Υπογραφή - 
Σφραγίδα) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ: ..................19..... .....................19..... Ο 
Κατασκευαστής/Εισαγωγέας Ο Πωλητής (Υπογραφή - Σφραγίδα) (Υπογραφή - 
Σφραγίδα) 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Τύπος πωλουµένου 
συστήµατος: Πελάτης:.....................Διεύθυνση:.................... 
Πόλη:.......................Περιοχή:.................Τηλ.:........... 
Πωλητής:............................................................. 
Πόλη:........................Διεύθυνση:.............................. Τ/γιον ή Δελτ. λιαν. πωλ. 
Α/Α:................Ηµ/νία:................ Συλλέκτης Α/Α Δεξαµενή Α/Α Συλλέκτης Α/Α 
Δεξαµενή Α/Α Συλλέκτης Α/Α Δεξαµενή Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Βεβαιούται ότι το ανωτέρω πωληθέν (Εφόσον συµφωνηθεί µε τον 
πελάτη) σύστηµα ηλιακού θερµοσίφωνα Εγγυώµαι επί......... έτη την να είναι 
παραγωγής/εισαγωγής καλή εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω 
κατασκευαστή/εισαγωγέα εγκαταστάσεως του ανωτέρω ηλιακού και ανταποκρίνεται 
στα προϊόντα θερµοσίφωνα και αναλαµβάνω, χωρίς των οποίων τα χαρακτηριστικά 
καµιά αποζηµίωση, την αποκατάσταση αναφέρονται στην προηγούµενη κάθε βλάβης 
στην εγκατάσταση κατά προηγούµενη σελίδα. κατά την διάρκεια της εγγυήσεως. 
..............19........ ......................19........ Ο Πωλητής Ο Εγκαταστάτης (Υπογραφή - 
Σφραγίδα) (Υπογραφή - Σφραγίδα)  

 
Αρθρο:  346 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σύνταξη δελτίου τεχνικών χαρακτηριστικών 



Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Σύνταξη δελτίου τεχνικών χαρακτηριστικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται στο δελτίο του προηγούµενου άρθρου κάθε αλλαγή στη σειρά 
αναφοράς των τεχνικών χαρακτηριστικών, κάθε προσθήκη ή αφαίρεση 
χαρακτηριστικού, καθώς και κάθε αλλαγή στις προβλεπόµενες από αυτό µονάδες 
µέτρησης κάθε χαρακτηριστικού. Στην περίπτωση χαρακτηριστικών που δεν αφορούν 
στον αντίστοιχο τύπο, αναγράφεται υποχρεωτικά η λέξη "άνευ". Το σκαρίφηµα του 
ηλιακού θερµοσίφωνα που παρατίθεται στο οικείο δελτίο πρέπει να αντιστοιχεί στον 
δηλούµενο τύπο, οι διαστάσεις δε που αναφέρονται σ' αυτό πρέπει να δίδονται 
απαραίτητα µε την ίδια σειρά που έχουν δοθεί στο σκαρίφηµα που υπάρχει στη 
Δήλωση χαρακτηριστικών κατασκευαστικών στοιχείων που έχει υποβληθεί στο 
Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας, και Τεχνολογίας, σύµφωνα, µε τις διατάξεις της 
υπ' αριθ. 36034/4321/8-6-79 απόφασής του, εφόσον εµπίπτουν σ' αυτήν. 2) Οι 
αριθµητικές τιµές των χαρακτηριστικών του ηλιακού θερµοσίφωνα, το κείµενο της 
παρεχόµενης εγγύησης, η επωνυµία του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και το 
σκαρίφηµα µπορεί να έχουν γραφεί εντύπως στο Δελτίο. Κατασκευαστής, 
εισαγωγέας και πωλητής ηλιακών θερµοσιφώνων, στα διάφορα σχετικά µε αυτούς 
διαφηµιστικά έντυπα, µπορούν να αναφέρουν την παροχή Δελτίου στον αγοραστή , 
ακόµη δε να παραθέτουν και το πλήρες κείµενο. 3) Οι αριθµητικές τιµές των 
χαρακτηριστικών των ηλιακών θερµοσιφώνων που γράφονται στο Δελτίο δεν 
επιτρέπεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που για τον συγκεκριµένο τύπο 
ηλιακού θερµοσίφωνα έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 36034/4321/8-6-79 απόφασή του, εφόσον 
εµπίπτουν σ' αυτήν. 4) Από τον κατασκευαστή, ή εισαγωγέα, πωλητή και 
εγκαταστάτη θα συµπληρούται, θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται και η δεύτερη 
σελίδα των παραπάνω Δελτίων στην ανάλογη κατά περίπτωση θέση. 5) Το κείµενο 
της συµφωνίας για την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας θα περιλαµβάνει 
υποχρεωτικά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και την έκταση αυτής, δηλαδή αν 
καλύπτει την αξία των ανταλλακτικών, τα µεταφορικά, τα εργατικά επισκευής ή 
αλλαγής κλπ. Εάν η εγγύηση δεν καλύπτει ενιαίως το σύνολο του ηλιακού 
θερµοσίφωνα, τότε στο κείµενο για την παρεχόµενη εγγύηση, θα αναφέρονται σαφώς 
τα µέρη τα οποία καλύπτει η εγγύηση, καθώς και η αντίστοιχη για κάθε µέρος από 
αυτά διάρκεια (π.χ. βοηθητικό ηλεκτρικό στοιχείο: εγγύηση 5 ετών). Εάν καµία 
εγγύηση δεν παρέχεται για την καλή λειτουργία του ηλιακού θερµοσίφωνα, τότε στη 
θέση του κειµένου για την παρεχόµενη εγγύηση θα γράφεται η φράση: ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. 6) Ειδικά για τους ηλιακούς θερµοσίφωνες που έχουν και 
ηλεκτρικό στοιχείο, και από τον λόγο αυτόν εµπίπτουν στις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργ. Απόφασης των Υπ. Εθν. Οικ., Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Οικονοµικών 470/1.4.85 (ΦΕΚ 183/8/4.4.85), όπως τροποποιήθηκε µε την Κοινή Υπ. 
Απόφαση Β 6467/608/18.3.88 (ΦΕΚ 214/8/21.4.88), που προβλέπουν την 
καταχώριση για κυκλοφορία από το Υπ. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
καλύπτει µόνο το ηλεκτρικό µέρος του ηλιακού θερµοσίφωνα και όχι ολόκληρο το 
σύστηµά του, απαγορεύεται κάθε δήλωση, πληροφορία ή διαφήµιση από την οποία 
αφήνεται να εννοηθεί, άµεσα ή έµµεσα, ότι ο ηλιακός θερµοσίφωνας έχει πάρει 
έγκριση στο σύνολό του, από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.  
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Αρθρο:  
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις εισαγωγέων και ευθύνη πωλητή 

Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Υποχρεώσεις εισαγωγέων ,Ευθύνη πωλητή 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε περίπτωση εισαγωγής από το εξωτερικό ηλιακών θερµοσιφώνων, µε 
χαρακτηριστικά όπως αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 345 της 
παρούσας, οι υποχρεώσεις που µε την παρούσα καθορίζονται για τους 
κατασκευαστές επιβάλλονται και στους εισαγωγείς του θερµοσίφωνα ή τους 
αντιπροσώπους του αλλοδαπού κατασκευαστικού οίκου. 2) Ο πωλητής συστηµάτων 
ηλιακών θερµοσιφώνων είναι συνυπεύθυνος µε τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή 
αντιπρόσωπο για την κανονική και ειλικρινή συµπλήρωση του Δελτίου Δήλωσης 
τεχνικών χαρακτηριστικών και της εγγύησης που προβλέπονται από την παρούσα.  

 
Αρθρο:  348 
Ηµ/νία:  25.05.1993 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Χορήγηση εντύπων οδηγιών στα Ελληνικά 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την ΥΑ Φ1-1956 του 
1993 (Β 370/24.5.1993), ισχύει δε, από 25.5.1993, πλην της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, που ισχύει από 1.9.1993. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Σε κάθε πώληση οχηµάτων, µηχανών, µηχανηµάτων, οργάνων, συσκευών και 
γενικά µη απλών στην κατασκευή, χρήση και συντήρηση προϊόντων, οιασδήποτε 
προελεύσεως, που προορίζονται για το καταναλωτικό κοινό, παρέχεται στον 
αγοραστή Εντυπο (ή Εντυπα) που περιλαµβάνει τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα 
και κατά τρόπο σαφή, τα εξής στοιχεία: α) Το είδος του προϊόντος και τον τύπο, 
µοντέλο κλπ. β) Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και τυχόν 
διαγράµµατα, όταν αυτά είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση του 
προϊόντος και εφόσον αυτά διατίθενται κατά µονάδα από την κατασκευάστρια 
Εταιρεία. γ) Τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, χρήση, συντήρηση, 
διατήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ιδιαίτερα τονισµένους τους 
κινδύνους που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την λειτουργία, χρήση και διατήρησή 
του. 2. Στο ανωτέρω έντυπο θα δηλώνεται επίσης σαφώς αν παρέχεται ή όχι εγγύηση 
για το προϊόν, δήλωση η οποία θα αναγράφεται και στο παραδιδόµενο στον αγοραστή 
παραστατικό στοιχείο όταν η παράδοση του προϊόντος δεν γίνεται επί τόπου σε ειδικό 
έντυπο, ή εφόσον παρέχεται εγγύηση, θα πρέπει η ανωτέρω δήλωση στο έντυπο, να 
συνοδεύεται από εκτενή περιγραφή των όρων της εγγυήσεως, την διάρκειά της και τις 



παρεχόµενες καλύψεις, εφόσον αυτή δεν είναι συντεταγµένη στα Ελληνικά. 3. Το 
πλήθος και η έκταση των πληροφοριών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν 
τις ανάγκες του συνήθους αγοραστή θεωρουµένου πάντοτε ότι δεν έχει 
εξειδικευµένες γνώσεις και σε καµία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των 
πληροφοριών αυτών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερες από εκείνες που αντίστοιχα 
τυχόν υπάρχουν σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα."  

 
Αρθρο:  349 
Ηµ/νία:  25.05.1993 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ευθύνη σύνταξης δελτίου οδηγιών 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την ΥΑ Φ1-1956 
του 1993 (ΦΕΚ Β 370/24.5.1993), ισχύει δε, από 25.5.1993 

 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Την ευθύνη για την σύνταξη και εκτύπωση των εντύπων που προβλέπονται στο 
παραπάνω άρθρο και την παράδοσή τους στους πωλητές έχουν. α) Οι παραγωγοί για 
τα εγχωρίως παραγόµενα. β) Οι διανοµείς ή οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποι για τα 
εκτός Ελλάδος παραγόµενα. 2. Την ευθύνη για την κατοχή και παράδοση στον 
αγοραστή των προϊόντων, των εντύπων που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο, έχει 
ο πωλητής του προϊόντος, ανεξάρτητα από την ευθύνη του παραγωγού, διανοµέα, 
εισαγωγέα ή αντιπροσώπου οι οποίοι κατά τα προηγούµενα, είναι υποχρεωµένοι να 
εφοδιάζουν τους πωλητές µε τα έντυπα αυτά."  

 
Αρθρο:  350 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προδιαγραφές ασφαλτοµειγµάτων 

Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Προδιαγραφές ασφαλτοµειγµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα ασφαλτοµείγµατα πρέπει να πληρούν, ανάλογα µε την περίπτωση, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ακολούθων τεχνικών προδιαγραφών: α) Πρότυπη Τεχνική 
Προδιαγραφή Α-265 "Ασφαλτικό σκυρόδεµα" που έχει εγκριθεί µε την Γ-2527/5-3-
66 Απόφαση του Υπουργού Δηµοσίων Εργων (ΦΕΚ τ. Β' 481/1966). β) Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή Α-260 "Ασφαλτικές βάσεις δι' ασφαλτοµείγµατος "εν θερµώ" 
παρασκευαζόµενο σε µόνιµες εγκαταστάσεις", που έχουν εγκριθεί µε την Γ-2529/5-3-
66 Απόφαση του Υπουργού Δηµοσίων Εργων (ΦΕΚ τ. Β' 481/1966). γ) Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή Α-250 "Ασφαλτικόν Σκυρωτόν δι' ασφαλτοµείγµατος "εν 
θερµώ" παρασκευαζόµενο σε µόνιµες εγκαταστάσεις", που έχει εγκριθεί µε την Γ-



2528/5-3-66 Απόφαση του Υπουργού Δηµοσίων Εργων (ΦΕΚ τ. Β ' 481/1966). 2) Η 
αναλογία των υλικών και η σύνθεση των ασφαλτοµειγµάτων πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε την εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης που προβλέπεται από τη σχετική 
προδιαγραφή.  

 
Αρθρο:  351 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διενέργεια δειγµατοληψίας ασφαλτοµειγµάτων 

Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Διενέργεια δειγµατοληψίας ασφαλτοµειγµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Η δειγµατοληψία των ασφαλτοµειγµάτων θα γίνεται από τις Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η εργαστηριακή εξέταση των δειγµάτων θα 
γίνεται από τα εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 
Αρθρο:  352 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόπος δειγµατοληψίας ασφαλτοµειγµάτων 

Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Τρόπος δειγµατοληψίας ασφαλτοµειγµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Για τον έλεγχο της ποιότητας των ασφαλτοµειγµάτων λαµβάνονται δύο όµοια 
δείγµατα (δείγµα και αντίδειγµα) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, 
διακίνησης και χρήσης. 2) Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ποιότητας των 
ασφαλτοµειγµάτων κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος σε περίπτωση 
αµφισβήτησης αυτών, έχει το δικαίωµα, µε αίτηση του, να ζητήσει την επανεξέταση. 
Η επανεξέταση γίνεται µε χρήση του δευτέρου δείγµατος (αντιδείγµατος), παρουσία 
και του ενδιαφεροµένου ή εκπροσώπου του. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται 
στην Αρχή που έδωσε την εντολή για τη δειγµατοληψία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, 
από τότε που κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της εξέτασης του πρώτου δείγµατος. 
3) Το αρµόδιο εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζει ηµεροµηνία της νέας εξέτασης, που 
θα γίνει το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόµενο 
των αποτελεσµάτων της εξέτασης του πρώτου δείγµατος και καλεί έγκαιρα τον 
ενδιαφερόµενο να παραστεί σ' αυτή. Σε περίπτωση µη παράστασης τα αποτελέσµατα 
της επανεξέτασης είναι οριστικά, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση µέσα 
στην προβλεπόµενη προθεσµία, είναι οριστικό το αποτέλεσµα της πρώτης εξέτασης.  



 
Αρθρο:  353 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαγόρευση χρησιµοποίησης τετραχλωράνθρακα στους 
πυροσβεστήρες 

Λήµµατα:  

Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά 
πλακίδια ,Απαγόρευση χρησιµοποίησης τετραχλωράνθρακα στους 
πυροσβεστήρες 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίηση του τετραχλωράνθρακα 
για την παραγωγή των πυροσβεστήρων, καθώς και η κατοχή του από τις επιχειρήσεις 
παραγωγής πυροσβεστήρων.  

 
Αρθρο:  354 
Ηµ/νία:  02.02.2000 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προδιαγραφές κεραµικών πλακιδίων 

Λήµµατα:  
Θερµοσύφωνες ,Ασφαλτοµείγµατα ,Πυροσβεστήρες ,Κεραµικά πλακίδια 
,Προδιαγραφές κεραµικών πλακιδίων 

Σχόλια:  

Η παρ. 10 προστέθηκε µε την ΑΔ 37/1990 (ΦΕΚ Β' 790). Η παρ. 8 
τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 9/1992 (ΦΕΚ Β' 275). Η 
δεύτερη περίπτ. του εδαφίου β της παρ. 10 προστέθηκε µε την ΑΔ 
9/1992. Η παρ. 11 προστέθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Ζ3/1919 (ΦΕΚ Β' 
79/2000). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα κεραµικά πλακίδια επίστρωσης τοίχων και δαπέδων που προσφέρονται στην 
κατανάλωση, για να χαρακτηρίζονται πρώτης ποιότητας, πρέπει να πληρούν, κατά 
περίπτωση, τους όρους του αντίστοιχου, από τα παρακάτω, Προτύπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (COMITE EUROPEENE DE 
NORMALISATION C.E.N.) και του εναρµονισµένου προς αυτό Προτύπου του 
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) ή άλλου Οργανισµού Τυποποίησης, 
µέλους της C.Ε.Ν. 2) Στη συσκευασία των πλακών και πλακιδίων επίστρωσης τοίχων 
και δαπέδων πρώτης ποιότητας, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, µε 
τους όρους τους οποίους η παρούσα και το αντίστοιχο Πρότυπο της C.Ε.Ν. και του 
ΕΛ.Ο.Τ. ορίζουν: α) Η εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή ή το σήµα του και η 
χώρα παραγωγής. β) Η κατάταξη των περιεχοµένων πλακιδίων ή πλακών σύµφωνα 
µε την Οµάδας τους και το ειδικό Πρότυπο κατασκευής τους, όπως η κατάταξη αυτή 
καθορίζεται στον Πίνακα 2 του Προτύπου ΕΝ 87 της C.Ε.Ν. και του εναρµονισµένου 
προς αυτό Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 87, του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης 



(ΕΛ.Ο.Τ.). γ) Η ένδειξη ότι τα περιεχόµενα πλακίδια ή πλάκες είναι πρώτης 
ποιότητας. δ) Οι ονοµαστικές διαστάσεις και οι διαστάσεις κατασκευής των 
περιεχοµένων πλακιδίων ή πλακών, τυπικές ή µη τυπικές. Το είδος της επιφάνειας µε 
τον αντίστοιχο όρο "εφυαλωµένα" και "µη εφυαλωµένα" ή το αντίστοιχο σύµβολο 
"GL" και "UGL". 3) Εκτός από τα παραπάνω, στη συσκευασία των πλακιδίων ή 
πλακών θα αναγράφεται και ο αριθµός των περιεχοµένων τεµαχίων , τουλάχιστον µε 
το σηµείο Χ, ακολουθούµενο από τον αριθµό των τεµαχίων. 4) Από τις παραπάνω, 
υποχρεωτικά αναγραφόµενες στη συσκευασία ενδείξεις, µέσα σ' ένα πλαίσιο πρέπει 
να αναγράφονται κατά σειρά και χωριστούς στίχους οι ακόλουθες: α) Το Πρότυπο 
της C.Ε.Ν. προς το οποίο τα πλακίδια ή πλάκες συµφωνούν. β) Η κατάταξη των 
πλακιδίων ή πλακών µε το συµβολισµό του Πίνακα 2, τα Πρότυπα ΕΝ 87 της C.Ε.Ν. 
και του εναρµονισµένου προς αυτό Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 87, ο οποίος 
περιλαµβάνει: (1) Το σύµβολο κατάταξης σε Οµάδα. (2) Το πρότυπο του ΕΛ.Ο.Τ. ή 
άλλου Εθνικού Οργανισµού Τυποποίησης, µελών της C.Ε.Ν. ΠΡΟΤΥΠΟΝ Α/Α 
C.Ε.Ν. ΕΛΟΤ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 1 ΕΝ 87 ΕΛΟΤ ΕΝ 87 Κεραµικά πλακίδια και 
πλάκες δαπέδου και τοίχου - Ορισµοί, κατάταξη, χαρακτηριστικά και σήµανση. 2 ΕΝ 
121 ΕΛΟΤ ΕΝ 121 Κεραµικά πλακίδια και πλάκες εξώθησης µε χαµηλή 
υδατοαπορροφητικότητα (Ε >- 3%) - Οµάδα Α Ι. 3 ΕΝ 159 ΕΛΟΤ ΕΝ 159 Κεραµικά 
πλακίδια και πλάκες συµπίεσης µε υδατοαπορροφητικότητα (Ε > 10%) - Οµάδα Β ΙΙΙ. 
4 ΕΝ 176 ΕΛΟΤ ΕΝ 176 Κεραµικά πλακίδια και πλάκες συµπίεσης µε χαµηλή 
υδατοαπορροφητικότητα (Ε <- 3%) - Οµάδα Β Ι. 5 ΕΝ 177 ΕΛΟΤ ΕΝ 177 Κεραµικά 
πλακίδια και πλάκες συµπίεσης µε υδατοαπορροφητικότητα 3% < Ε <- 6% - Οµάδα 
Β ΙΙα. 6 ΕΝ 178 ΕΛΟΤ ΕΝ 178 Κεραµικά πλακίδια και πλάκες συµπίεσης µε 
υδατοαπορροφητικότητα 6% < Ε <- 10% - Οµάδα Β ΙΙ β. Μέρος 1 7 ΕΝ 186.1 ΕΛΟΤ 
ΕΝ 186.1 Κεραµικά πλακίδια και πλάκες συµπίεσης µε υδατοαπορροφητικότητα 3% 
< Ε <- 6% - Οµάδα Α ΙΙα. 8 ΕΝ 187.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 187.2 Κεραµικά πλακίδια και 
πλάκες εξώθησης µε υδατοαπορροφητικότητα 6% < Ε <- 10% - Οµάδα Α ΙΙ β. Μέρος 
2 9 ΕΝ 188 ΕΛΟΤ ΕΝ 188 Κεραµικά πλακίδια και πλάκες εξώθησης µε 
υδατοαπορροφητικότητα Ε > 10% - Οµάδα Α ΙΙΙ. γ) Η ένδειξη ότι τα περιεχόµενα 
πλακίδια ή πλάκες είναι πρώτης ποιότητας µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: (1) 
Α' ποιότητας. (2) 1ης ποιότητας, µε δυνατότητα του κατασκευαστή να 
χρησιµοποιήσει αντί της λέξης "ποιότητας" λέξη της αυτής έννοιας σε γλώσσα χώρας 
της οποίας ο Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης είναι µέλος της C.Ε.Ν. 5) Η 
αναγραφή των ενδείξεων των προηγούµενων παραγράφων πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπο ανεξίτηλο και ευανάγνωστο. 6) Εκτός από τις παραπάνω υποχρεωτικές 
ενδείξεις, στη συσκευασία των πλακιδίων και των πλακών πρώτης ποιότητας, 
επιτρέπεται η αναγραφή και των όρων: "πρώτης διαλογής" ή "Α' διαλογής" ή "1ης 
διαλογής", ή των αντίστοιχων προς αυτούς όρων σε γλώσσα χώρας της οποίας ο 
Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης είναι µέλος της C.Ε.Ν. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις οι όροι αυτοί θεωρούνται ισοδύναµοι προς τον όρο "Πρώτης ποιότητας". 
7) Πλακίδια και πλάκες που δεν πληρούν τους όρους ενός Προτύπου της C.Ε.Ν. ή του 
ΕΛ.Ο.Τ. από αυτά που παρετέθησαν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
είναι πρώτης ποιότητας και δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται ως τέτοια. (ΑΔ 
14/1989). 8) Στη συσκευασία των πλακιδίων και πλακών που δεν είναι πρώτης 
ποιότητας απαγορεύεται η αναγραφή ή µνεία των προτύπων της CΕΝ ή του ΕΛΟΤ ή 
άλλου Εθνικού οργανισµού τυποποιήσεως, µέλους ή µη µέλους της CΕΝ. Στη 
συσκευασία των προϊόντων αυτών θα αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι άλλες 
ενδείξεις που προβλέπονται για τα πλακίδια πρώτης ποιότητας, συνοδευόµενες από 
την ένδειξη "δεύτερης" ή "τρίτης ποιότητας" αναλόγως. Ο όρος "ποιότητα" µπορεί να 
αντικατασταθεί και από τον όρο "διαλογή". (ΑΔ 9/31 Μαρ. - 20 Απρ. 1992, ΦΕΚ Β' 



275). 9) Για τον έλεγχο της ποιότητας των παραπάνω πλακιδίων και πλακών 
επίστρωσης τοίχων και δαπέδων θα εφαρµόζονται τα σχετικά Πρότυπα του 
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης που έχουν εναρµονισθεί προς τα αντίστοιχα 
Πρότυπα της C.Ε.Ν. (ΑΔ 14/89). 10) Στα τιµολόγια, δελτία λιανικής πωλήσεως, 
δελτία αποστολής ή παραγγελίας πλακών και πλακιδίων επιστρώσεως τοίχων και 
δαπέδων, καθώς και στους τιµοκαταλόγους, συµβάσεις, προσφορές πωλήσεως ή 
προµήθειας και γενικώς, κάθε έντυπο των παραγωγών και εµπόρων, όταν σε αυτά 
γίνεται αναφορά ή συσχέτιση της τιµής πωλήσεως των προϊόντων αυτών, πλην των 
άλλων προβλεποµένων στοιχείων, πρέπει να αναγράφεται η ποιότητα, ως ακολούθως: 
α) Για τα προϊόντα, που πληρούν τους όρους των προτύπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, µε µία από τις ενδείξεις: "Πρώτη ποιότητα" ή "Πρώτη διαλογή" (ΑΔ 
37/17 Δεκ 1990, ΦΕΚ Β' 790). β) Για τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους των 
προτύπων που αναγράφονται στην παράγραφο 1 µε µία από τις ενδείξεις (κατά 
περίπτωση): (1) Δεύτερη ποιότητα ή διαλογή. (2) Τρίτη ποιότητα ή διαλογή. (ΑΔ 
9/31 Μαρ. - 20 Απρ. 1992, ΦΕΚ Β' 275). Ο ανωτέρω χαρακτηρισµός της ποιότητας 
των προϊόντων θα προέρχεται από τα αντίστοιχα παραστατικά προµήθειας, προς τα 
οποία και θα συµφωνεί. (ΑΔ 37/17 Δεκ. 1990, ΦΕΚ Β' 790). "11) Κεραµικά πλακίδια 
τα οποία έχουν παραχθεί νόµιµα ή και διατεθεί στο εµπόριο σε άλλα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή είναι καταγωγής χωρών ΕΖΕΣ, που είναι συµβαλλόµενα 
µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ µπορούν να διατίθενται στην ελληνική αγορά: - ως 
πλακίδια πρώτης ποιότητας εάν έχουν παραχθεί σύµφωνα µε πρότυπα που 
εξασφαλίζουν ένα ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας µ' αυτό του παρόντος άρθρου και, - 
ακόµη κι αν ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες επισήµανσης, εφόσον οι κανόνες 
αυτοί προσφέρουν ένα ανάλογο επίπεδο πληροφόρησης στον καταναλωτή µ' αυτό 
που προσφέρουν οι κανόνες επισήµανσης του παρόντος άρθρου".  

 
Αρθρο:  355 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις λαµπτήρων πυράκτωσης γενικού φωτισµού 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Ενδείξεις λαµπτήρων 
πυράκτωσης γενικού φωτισµού 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1) Στους 
ηλεκτρονικούς λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού, πρέπει να είναι 
αποτυπωµένες ευδιάκριτα και ανεξίτηλα οι ακόλουθες ενδείξεις: α) Η επωνυµία ή ο 
εµπορικός τίτλος του κατασκευαστή. β) Η ονοµαστική τάση σε VOLΤ. γ) Η 
ονοµαστική ισχύ σε WΑΤΤ. δ) Η χώρα κατασκευής. 2) Πάνω στη συσκευασία κάθε 
ηλεκτρικού λαµπτήρα πυράκτωσης γενικού φωτισµού, πρέπει να αναγράφεται: α) Η 
επωνυµία ή ο εµπορικός τίτλος του κατασκευαστή. β) Η ονοµαστική τάση σε VOLΤ. 
γ) Η ονοµαστική ισχύ σε WΑΤΤ. δ) Η διεύθυνση του κατασκευαστή. ε) Το όνοµα ή η 
επωνυµία του αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα, η διεύθυνσή του και η χώρα 
κατασκευής για τους εισαγόµενους. Οι ενδείξεις της περίπτωσης (ε) πρέπει να 
αναγράφονται στα Ελληνικά. Για τους λαµπτήρες που προέρχονται από το εξωτερικό 



δεν απαιτείται η διεύθυνση του κατασκευαστή. 3) Από τις παραπάνω υποχρεώσεις 
εξαιρούνται οι κάτω των 30 βολτ ηλεκτρικοί λαµπτήρες, στο σώµα των οποίων και 
στη συσκευασία τους πρέπει να αναγράφεται µόνο το επίσηµα κατατεθειµένο 
εµπορικό σήµα του κατασκευαστή.  

 
Αρθρο:  356 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής λαµπτήρων πυράκτωσης γενικού 
φωτισµού 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Απαιτήσεις για τη 
διάρκεια ζωής 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η µέση διάρκεια ζωής των λαµπτήρων για την ονοµαστική τάση που αναγράφεται 
σ' αυτούς, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από χίλιες (1.000) ώρες . Εντούτοις, αν το 
δείγµα των λαµπτήρων που υποβάλλεται σε δοκιµή διάρκειας ζωής αποτελείται από 
20 µόνο λαµπτήρες, η µέση διάρκεια ζωής που προκύπτει από τη δοκιµή δεν πρέπει 
να είναι µικρότερη από 960 ώρες. 2) Ενας λαµπτήρας πρέπει να έχει διάρκεια ζωής 
πάνω από 700 ώρες. Η απόδοση ενός λαµπτήρα ύστερα από 750 ώρες λειτουργίας, 
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 85% της αρχικής τιµής, εκτός από τους λαµπτήρες 
200-250 Volt - 25 Watt, των οποίων η απόδοση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 
74% της αρχική τιµής, και τους λαµπτήρες 100-150 Volt - 25 Watt, των οποίων η 
απόδοση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από το 72% της αρχικής τιµής. Αν ένας 
λαµπτήρας δεν είναι σύµφωνος µε τα παραπάνω, πρέπει να θεωρηθεί ότι αστόχησε 
στις 960 ώρες. 3) Αν, για ειδικούς λόγους, λαµπτήρες σηµαίνονται µε δύο τάσεις, ως 
"ονοµαστική τάση" θα πρέπει να ληφθεί η µέση τιµή των τάσεων αυτών.  

 
Αρθρο:  357 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Φωτεινή ροή και ηλεκτρική ισχύς λαµπτήρων πυράκτωσης 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Φωτεινή ροή και 
ηλεκτρική ισχύς 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η µέση φωτεινή ροή σε ΛΟΥΜΕΝ (LOUMEN) των λαµπτήρων, στην 
αναγραφόµενη ονοµαστική τάση δεν πρέπει να είναι κατώτερη από τις τιµές που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Ακολουθεί πίνακας ο οποίος βρίσκεται στο 
ΦΕΚ Β' 343 11.5.1989, όπου είναι δηµοσιευµένη 14/98/ΑΔ. 2) Η αρχική ηλεκτρική 
ισχύς των επιµέρους λαµπτήρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 104% της ονοµαστικής 
ισχύος + Ο,5W. 3) Η αρχική φωτεινή ροή των επιµέρους λαµπτήρων δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη από το 93% των τιµών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 4) 



Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογή για λαµπτήρες 
ειδικού τύπου, όπως προβολέων, κυλινδρικών, κραδασµών και διακοσµητικών.  

 
Αρθρο:  358 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Μέθοδος δειγµατοληψίας για τον έλεγχο των λαµπτήρων 
πυράκτωσης 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Μέθοδος 
δειγµατοληψίας για τον έλεγχο 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Για τον έλεγχο της εφαρµογής των προηγούµενων διατάξεων από τους 
κατασκευαστές ηλεκτρικών λαµπτήρων, λαµβάνονται από τα αγορανοµικά όργανα 
δείγµατα κατά παρτίδες από κάθε τύπο ηλεκτρικών λαµπτήρων, δηλαδή λαµπτήρες 
της ίδιας ονοµαστικής ισχύος και τάσης. Το δείγµα από κάθε παρτίδα λαµβάνεται 
κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό, παρουσία αντιπροσώπων της Βιοµηχανίας που 
παράγει τους λαµπτήρες ή παρουσία του πρατηριούχου εφόσον το δείγµα λαµβάνεται 
από το πρατήριο της Βιοµηχανίας. 2) Μέθοδος δειγµατοληψίας: α) Παρτίδες που 
αποτελούνται από 1.000 ή λιγότερους λαµπτήρες. Για τις παρτίδες που αποτελούνται 
από 10 ή λιγότερα κιβώτια, πρέπει να επιλεγούν λαµπτήρες από όλα τα κιβώτια. Για 
τις παρτίδες που αποτελούνται από περισσότερα από 10 κιβώτια, πρέπει να επιλεγούν 
λαµπτήρες από τον µισό τουλάχιστον αριθµό κιβωτίων της παρτίδας και τουλάχιστον 
από 10 κιβώτια. β) Παρτίδες που αποτελούνται από περισσότερους από 1.000 
λαµπτήρες. Η επιλογή γίνεται από το ένα τρίτο περίπου του συνολικού αριθµού των 
κιβωτίων της παρτίδας και τουλάχιστον από 10 κιβώτια. γ) Τα κιβώτια από τα οποία 
λαµβάνεται το δείγµα επιλέγονται στην τύχη. δ) Κάθε δείγµα θα αποτελείται από 25 
λαµπτήρες. 3) Η παραπάνω µέθοδος περιορίζεται σε λαµπτήρες µέχρι και 200W. Οι 
ποσότητες που λαµβάνονται για δοκιµές λαµπτήρων πάνω από 200 W µπορεί να 
µειωθούν µε αµοιβαία συµφωνία. Οι όροι της συµφωνίας εκτιµώνται σε µια 
στατιστική βάση παρόµοια µε εκείνη που χρησιµοποιείται για µεγαλύτερες ποσότητες 
και πρέπει να περιλαµβάνονται στην αµοιβαία συµφωνία.  

 
Αρθρο:  359 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τρόπος ελέγχου αρχικών χαρακτηριστικών και διάρκειας ζωής 
λαµπτήρων 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Τρόπος ελέγχου αρχικών 
χαρακτηριστικών και διάρκειας ζωής λαµπτήρων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ο έλεγχος των αρχικών χαρακτηριστικών των λαµπτήρων (ηλεκτρικών και 



φωτοµετρικών), γίνεται επί 25 λαµπτήρων. Ο έλεγχος διάρκειας ζωής γίνεται επί 20 
λαµπτήρων που συγκεντρώνονται στην τύχη από εκείνους που πέρασαν µε επιτυχία 
τον έλεγχο των ηλεκτρικών και φωτοµετρικών χαρακτηριστικών. 2) Η τάση δοκιµής 
πρέπει να έχει σταθερή τιµή που να βρίσκεται µεταξύ του 100% και του 110% της 
ονοµαστικής τάσης. Η παραπάνω τάση δοκιµής για τη διάρκεια ζωής θεωρείται 
σταθερή εάν οι στιγµιαίες διακυµάνσεις της δεν υπερβαίνουν το + - 1%, και οι 
υπολογισµοί που περιγράφονται παρακάτω γίνονται µε τη µέση πραγµατική τιµή της 
τάσης δοκιµής. 3) Η ισοδύναµη διάρκεια ζωής για την ονοµαστική τάση υπολογίζεται 
από την ακόλουθη σχέση: Lo = L x (U/Uo)n όπου: Lο: είναι η διάρκεια ζωής στην 
ονοµαστική τάση. L: είναι η διάρκεια ζωής στην τάση δοκιµής. Uο: είναι η 
ονοµαστική τάση. υ: είναι η µέση πραγµατική τιµή της τάσης δοκιµής. η: είναι ο 
αριθµός 13 για λαµπτήρες κενού, και ο αριθµός 14 για λαµπτήρες που περιέχουν 
αέριο. Οι λαµπτήρες πρέπει να λειτουργούν σε εναλλασσόµενο ρεύµα µε ονοµαστική 
συχνότητα µεταξύ 40 Ηg και 60 Ηg (κύκλοι/δευτερόλεπτο). 4) Ο έλεγχος πρέπει να 
διακόπτεται δύο φορές την ηµέρα για περίοδο τουλάχιστον 15 λεπτών. Οι περίοδοι 
αυτές δεν θεωρούνται µέρος του χρόνου λειτουργίας του λαµπτήρα. Η φωτεινή ροή 
και η ισχύς των λαµπτήρων που υφίστανται τη δοκιµή διάρκειας ζωής, πρέπει να 
µετρηθούν στην ονοµαστική τάση έπειτα από λειτουργία 750 ωρών + - 25 ώρες ή σε 
ισοδύναµο χρόνο λειτουργίας αν η δοκιµή γίνεται σε υψηλότερη τάση. Η δοκιµή 
διάρκειας ζωής θεωρείται ότι τελείωσε στις 1.250 ώρες ή στον ισοδύναµο χρόνο, αν η 
δοκιµή γίνεται σε υψηλότερη τάση. 5) Η εκτέλεση των δοκιµών για τα αρχικά 
χαρακτηριστικά των λαµπτήρων (ηλεκτρικά και φωτοµετρικά), γίνεται κατόπιν µιας 
περιόδου γήρανσής τους περίπου µιας ώρας σε ονοµαστική τάση.  

 
Αρθρο:  360 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προϋποθέσεις αποδοχής ή απόρριψης δείγµατος λαµπτήρων 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Προϋποθέσεις αποδοχής 
ή απόρριψης δείγµατος λαµπτήρων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Το δείγµα και, κατά συνέπεια, η παρτίδα από την οποία ελήφθη τούτο, θεωρείται 
ότι είναι σύµφωνο µε το άρθρο 356 της παρούσας εφόσον οι λαµπτήρες που 
εξετάζονται για τον προσδιορισµό της διάρκειας ζωής, ικανοποιούν και τους δύο 
παρακάτω όρους: α) Η µέση διάρκεια ζωής τους να µην είναι µικρότερη από 960 
ώρες. β) Ο συνολικός αριθµός των λαµπτήρων που έχουν διάρκεια ζωής µικρότερη 
από 700 ώρες, µαζί µ' αυτούς που δεν πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε τη φωτεινή 
ροή στις 750 ώρες για µεµονωµένους λαµπτήρες που καθορίζονται στο άρθρο 356 
παρ. 2, να µην ξεπερνά τους τέσσερις. 2) Το δείγµα και, κατά συνέπεια η παρτίδα από 
την οποία ελήφθη τούτο, θεωρείται ότι είναι σύµφωνο µε το άρθρο 357 της 
παρούσας, εφόσον οι λαµπτήρες που εξετάσθηκαν για τον προσδιορισµό, των 
ηλεκτρικών και φωτοµετρικών χαρακτηριστικών ικανοποιούν και τους δύο παρακάτω 
όρους: α) Ο αριθµός των λαµπτήρων που έχουν αρχική ηλεκτρική ισχύ µεγαλύτερη 
από την ονοµαστική τους κατά 4% + Ο,5W να µην ξεπερνά τους τέσσερις. β) Ο 



αριθµός των λαµπτήρων που έχουν φωτεινή ροή µικρότερη από το 93% των τιµών 
που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 357, παρ. 1 της παρούσας, να µην ξεπερνά 
τους τέσσερις.  

 
Αρθρο:  361 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εξέταση του αντιδείγµατος των λαµπτήρων πυράκτωσης 

Λήµµατα:  
Λαµπτήρες πυράκτωσης γενικού φωτισµού ,Εξέταση του 
αντιδείγµατος 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα δείγµατα λαµβάνονται εις διπλούν, από τα οποία το ένα εξετάζεται αµέσως, το 
δε άλλο φυλάσσεται και εξετάζεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων που 
υποβάλλεται µέσα σε 15 ηµέρες από τη ν κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της 
πρώτης εξέτασης. Εάν λήξει η παραπάνω προθεσµία χωρίς να υποβληθεί αίτηση, το 
αποτέλεσµα της πρώτης εξέτασης είναι οριστικό, και το δεύτερο δείγµα επιστρέφεται 
στους δικαιούχους. 2) Τα δείγµατα εξετάζονται στο Μετρολογικό Εργαστήριο της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εµπορίου. 3) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν οι 
ίδιοι ή µε αντιπρόσωπό τους να παρίστανται κατά την διάρκεια της εξέτασης του 2ου 
δείγµατος, που γίνεται στο εργαστήριο της παραπάνω υπηρεσίας.  

 
Αρθρο:  362 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Απαγόρευση µεταπώλησης των ειδών που χορηγούνται από 
Συνεταιρισµούς στα µέλη τους 

Σχόλια:  
-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  363 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις κατόχων θεριζοαλωνιστικών µηχανών 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Υποχρεώσεις κατόχων θεριζοαλωνιστικών µηχανών 

 
Κείµενο Αρθρου 



1) Οι κάτοχοι θεριζοαλωνιστικών µηχανών, υποχρεούνται, εφόσον δεν εµποδίζεται η 
κίνηση και λειτουργία των µηχανών από φυσικά ή τεχνητά εµπόδια, να προβαίνουν, 
όποτε τους το ζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι καλλιεργητές σιτηρών, στο 
θεριζοαλωνισµό όλων των αγροτεµαχίων της περιοχής στην οποία εργάζονται, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη στρεµµατική απόδοσή τους. 2) Οι κάτοχοι 
αλωνιστικών µηχανών υποχρεούνται να προβαίνουν στον αλωνισµό, στις περιοχές 
όπου εργάζονται, των ποσοτήτων σιτηρών που συγκεντρώνονται για το σκοπό αυτό, 
ανεξάρτητα από την ωριαία απόδοση των µηχανών σε καρπό και την απόσταση που 
χωρίζει τις διάφορες θηµωνιές µεταξύ τους, µε την προϋπόθεση ότι θα µπορούν να 
φθάσουν οι αλωνιστικές µηχανές στις περιοχές αυτές. 3) Η λειτουργία των 
θεριζοαλωνιστικών µηχανών επιτρέπεται µόνο από την ανατολή µέχρι τη δύση του 
ηλίου. Η παραπάνω λειτουργία µπορεί να επιτραπεί και σε άλλες ώρες από τους κατά 
τόπους Νοµάρχες µε έκδοση Αγορ. Δ/ξεων, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιφέρεια.  

 
Αρθρο:  363Α 
Ηµ/νία:  01.02.1999 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 της Α/Δ 17 (ΦΕΚ Β΄ 
1330/31.12.1998) που ισχύει από 1.2.1999. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Για τη διάθεση στην αγορά ανιχνευτών µετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπίσεως 
του υπεδάφους ή ακινήτων µνηµείων επιβάλλεται όπως στη συσκευασία και στις 
οδηγίες χρήσεώς τους, αναγράφεται σε εµφανές µέρος και µε σαφήνεια, ότι η χρήση 
των οργάνων αυτών επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένη περιοχή κατόπιν αδείας της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το Νόµο 2557/97 άρθρο 9 παρ. 8."  

 
Αρθρο:  364 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση εµπορίας δηµητριακών που χορηγεί η ΚΥΔΕΠ 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Απαγόρευση εµπορίας δηµητριακών που χορηγεί η ΚΥΔΕΠ 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 3/28 Ιαν. 1991, ΦΕΚ Β' 36 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  365 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις βιοµηχανιών και βιοτεχνιών ζωοτροφών 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Υποχρεώσεις βιοµηχανιών και βιοτεχνιών ζωοτροφών 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 3/28 Ιαν. 1991, ΦΕΚ Β' 36 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  366 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση διάθεσης λιπασµάτων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Απαγόρευση διάθεσης λιπασµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η πώληση, ανταλλαγή και η µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση 
λιπασµάτων, τα οποία χορηγούνται σε δικαιούχους από την Αγροτική Τράπεζα ή 
άλλους Οργανισµούς. 2) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε τρίτο η αγορά ή η 
απόκτηση µε άλλον τρόπο των παραπάνω λιπασµάτων.  

 
Αρθρο:  367 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές υποπροϊόντων άλεσης σιταριού 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Τιµές υποπροϊόντων άλεσης σιταριού 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 24/16 Αυγ. 1989, ΦΕΚ Β' 606 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  368 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Επισήµανση τροφών για κατοικίδια ζώα 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Επισήµανση τροφών για κατοικίδια ζώα 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στα κουτιά που περιέχουν διατηρηµένες τροφές για σκύλους και γάτες, πρέπει να 
υπάρχουν οι εξής ενδείξεις: α) Η ονοµασία ή ο εµπορικός τίτλος και η διεύθυνση του 
παρασκευαστή. β) Το περιεχόµενο είδος (π.χ. τροφή για σκύλους) µε γράµµατα 
ύψους τουλάχιστον 5 χιλιοστών. γ) Η λέξη "σύνθεση" ακολουθούµενη από όλα τα 
συστατικά της τροφής κατά σειράν ελαττουµένης περιεκτικότητός τους. δ) Η φράση 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" εφόσον το είδος παρασκευάζεται στην Ελλάδα. ε) 
Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου. 2) Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να 
αναγράφονται στα Ελληνικά και για τις τροφές που εισάγονται από το εξωτερικό, είτε 
απευθείας στη συσκευασία τους είτε σε ετικέτα επικολληµένη στη συσκευασία.  

 
Αρθρο:  369 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Βάµβακας σύσπορος και εκκοκισµένος 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Βάµβακας σύσπορος και εκκοκισµένος 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Παραγωγοί, έµποροι και υπεύθυνοι εκκοκιστηρίων βάµβακα υποχρεούνται να 
διατηρούν τα δέµατα του εκκοκισµένου βάµβακα µέσα σε αποθήκες ή υπόστεγα, εάν 
δεν επαρκούν αυτά στην ύπαιθρο, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση τα δέµατα 
αυτά να είναι τοποθετηµένα πάνω σε κατάλληλα δάπεδα και καλυµµένα µε 
αδιάβροχα, για την αποτελεσµατική προφύλαξή τους από την υγρασία και τη 
ρύπανση . Απαγορεύεται να διατηρούνται στο έδαφος και να είναι ακάλυπτα στην 
ύπαιθρο. 2) Απαγορεύεται: α) Κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής, αποθήκευσης και 
εκκόκισης, η ανάµειξη του λευκού βάµβακα (WΗΙΤΕ) µε βάµβακα λερωµένο 
(SΡΟΤΤΕD, ΤΙΝGER, GRΑΥ κλπ.), από βροχές ή άλλες αιτίες και η κατοχή από 
τους εµπόρους βάµβακα ανακατεµένου όπως παραπάνω. β) Η χρησιµοποίηση 
µεταλλικού σύρµατος ή σπάγκου σιζάλ (θεριστικού σπάγκου) για τη ραφή ή το 
δέσιµο των σάκων που περιέχουν σύσπορο βάµβακα και για τη ραφή των 
περιτυλιγµάτων των δεµά των του εκκοκισµένου βάµβακα. γ) Η πώληση εγχώριου 
σύσπορου ή εκκοκισµένου βάµβακα που περιέχει τεµάχια σπάγκου σιζάλ (θεριστικού 
σπάγκου) ή συρµάτων. δ) Η τοποθέτηση σύσπορου ή δεµάτων βάµβακα σε 
πισσόχαρτα ή σε δάπεδα, τοίχους, κιγκλιδώµατα και γενικά σε επιφάνειες που έχουν 
πίσσα ή άσφαλτο µε οποιαδήποτε µορφή, και η κάλυψή τους µε πισσόχαρτα. ε) Η 



τοποθέτηση δεµάτων βάµβακα σε πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων. στ) Η 
φόρτωση και µεταφορά σύσπορου ή δεµάτων βάµβακα µε µεταφορικά µέσα, τα 
οποία δεν είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγµένα από πίσσα ή άσφαλτο, και ζ) Το 
βρέξιµο του σύσπορου ή των δεµάτων εκκοκισµένου βάµβακα από οποιονδήποτε 
κάτοχο µε σκοπό την αύξηση του βάρους του. 3) Οι αναφερόµενοι παρακάτω µε 
στοιχεία (α) και (β), υποχρεούνται το αργότερο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε 
µήνα να υποβάλλουν στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισµού 
Βάµβακος, στην έδρα των οποίων είναι εγκατεστηµένοι, έντυπες δηλώσεις στις 
οποίες να φαίνονται κατά κατηγορία υποχρέων, τα αντίστοιχα αναφερόµενα στοιχεία: 
α) Εµποροι, µεσίτες και λοιπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των καλλιεργητών 
βάµβακα, που εργάζονται για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων και 
κατέχουν ποσότητες βάµβακα από 500 χιλ/µα και πάνω, προκειµένου για σύσπορο, 
και από 1 δέµα και πάνω, προκειµένου για εκκοκισµένο. (1) Τις αγορές και πωλήσεις 
βάµβακα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα, ανεξάρτητα από το 
εάν έχουν ή όχι αποθέµατα βάµβακα κατά τον χρόνο της υποβολής των παραπάνω 
δηλώσεων. (2) Τα αποθέµατα βάµβακα (σύσπορου και εκκοκισµένου) που υπήρχαν 
κατά την 1η του προηγούµενου µήνα. β) Κλωστοϋφαντουργικές βιοµηχανίες 
βάµβακα. (1) Τα αποθέµατα, χωριστά για το βαµβάκι, τις τεχνητές ίνες, τις 
συνθετικές ίνες, ως και τη λαναρία, που υπήρχαν κατά την 1η του προηγούµενου 
µήνα. (2) Τις αγορές βάµβακα, τεχνητών ινών και συνθετικών, καθώς και τις 
λαναρίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα. (3) Τις, κατά τον 
προηγούµενο µήνα, ποσότητες που βιοµηχανοποιήθηκαν, χωριστά για το βάµβακα, 
της τεχνητές ίνες (κυτταρινούχες και συνθετικές) και τη λαναρία, τις ποσότητες 
νηµάτων που έχουν παραχθεί σε χιλ/µα, µε αγγλικούς αριθµούς λεπτότητας, χωριστά 
για τα νήµατα που προέρχονται από βάµβακα, τεχνητές κυταρρινούχες ίνες, τεχνητές 
συνθετικές και από σύµµεικτες ίνες, καθορίζονται για την τελευταία περίπτωση το 
ποσοστό επί τοις εκατό του βάµβακα, καθώς και την ονοµασία αυτών. (4) Τις 
ποσότητες νηµάτων που πωλήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα στην εσωτερική 
αγορά και στο εξωτερικό. (5) Τις ποσότητες νηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τον προηγούµενο µήνα για δική τους παραγωγή υφασµάτων και πλεκτών. (6) Τις 
ποσότητες νηµάτων που απέµειναν στην αποθήκη κατά το τέλος του προηγούµενου 
µήνα. (7) Τις ατράκτους και κεφαλές ανοικτής κλώσης (ΟΡΕΝ ΕΝD), οι οποίες 
λειτούργησαν κατά τον προηγούµενο µήνα, καθώς και τον συνολικό αριθµό των 
ατράκτων και των κεφαλών ανοικτής κλώσης που είναι εγκατεστηµένες. 4) Ολοι οι 
πωλητές εγχώριου εκκοκισµένου βάµβακα (έµποροι, εκκοκιστές κλπ.) προς τις 
ελληνικές βαµβακουργίες και προς τις χώρες του εξωτερικού, υποχρεούνται µέσα στο 
πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα να υποβάλλουν τόσο στις Κεντρικές όσο και στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισµού Βάµβακος στην έδρα των οποίων είναι 
εγκατεστηµένα, έγγραφη δήλωση µε τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα αναφέρονται 
στον αµέσως προηγούµενο µήνα, ανεξάρτητα από τη δήλωση που προβλέπεται από 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. α) Τις ποσότητες εκκοκισµένου βάµβακα σε 
χιλ/µα που πωλήθηκαν κατά βαµβακουργία ή χώρα εξαγωγής και κατά ποιότητα. β) 
Την κλάση του βάµβακα (κυτίου). γ) Το µήκος ίνας σε χιλιοστά. δ) Την τιµή 
πώλησης κατά χιλ/µο. ε) Το χρόνο πώλησης και παράδοσης του βάµβακα. 5) Τα 
έντυπα δηλώσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους 3 και 4, 
χορηγούνται στους υπόχρεους για υποβολή, από τον Οργανισµό Βάµβακος. Σε 
περίπτωση που κάποιο µήνα δεν έγιναν πωλήσεις, η δήλωση θα υποβάλλεται µε την 
ένδειξη "ΚΑΜΙΑ ΠΩΛΗΣΗ". 6) Η εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων που 
προβλέπονται από τις προηγούµενες παραγράφους 3 και 4 εκ µέρους των υπόχρεων, 
αποδεικνύεται από το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Οργανισµού βάµβακος.  



 
Αρθρο:  370 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεώσεις σχετικά µε βαµβακόσποροι βαµβακέλαιο και 
βαµβακόπιτα 

Λήµµατα:  

Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Υποχρεώσεις σχετικά µε βαµβακόσποροι βαµβακέλαιο και 
βαµβακόπιτα 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Εµποροι, µεσίτες και νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται µε το εµπόριο 
βαµβακόσπορου, εκτός από τους καλλιεργητές βάµβακα, υποχρεούνται το αργότερο 
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα να υποβάλλουν στην αρµόδια Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου, καθώς και στην Περιφερειακή Υπηρεσία του 
Οργανισµού Βάµβακος, στην έδρα της οποίας είναι εγκατεστηµένα, έντυπες 
δηλώσεις, που χορηγούνται από τον Οργανισµό Βάµβακος, στις οποίες να 
αναγράφονται: α) Τα αποθέµατα βαµβακόσπορου που υπήρχαν την 1η του 
προηγούµενου µήνα και β) Τις αγορές και πωλήσεις βαµβακόσπορου, χωριστά κατά 
προέλευση (εσωτερικού ή εξωτερικού), που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον 
προηγούµενο µήνα. 2) Οι βιοµήχανοι σπορελαιουργίας υποχρεούνται το αργότερο 
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα να υποβάλλουν στην αρµόδια Κεντρική 
Υπηρεσία τουγπουργείου Εµπορίου, καθώς και στην Περιφερειακή Υπηρεσία του 
Οργανισµού Βάµβακος, στην έδρα της οποίας είναι εγκατεστηµένοι, έντυπες 
δηλώσεις που χορηγούνται από τον Οργανισµό Βάµβακος, στις οποίες να 
αναγράφονται: α) Τα αποθέµατα βαµβακόσπορου, ακατέργαστου ή ουδέτερου 
βαµβακελαίου και βαµβακόπιτας που υπήρχαν την 1η του προηγούµενου µήνα. β) Οι 
ποσότητες βαµβακόσπορου, χωριστά κατά προέλευση (εσωτερικού ή εξωτερικού), 
που εισήχθησαν στα εργοστάσιά τους κατά τον προηγούµενο µήνα. γ) Οι ποσότητες 
βαµβακόσπορου χωριστά κατά προέλευση (εσωτερικού ή εξωτερικού), που 
βιοµηχανοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα. δ) Τα προϊόντα ακατέργαστου ή 
ουδέτερου βαµβακελαίου και βαµβακόπιτας που παράχθηκαν κατά τον προηγούµενο 
µήνα. ε) Οι αποδόσεις επί τοις εκατό του βαµβακόσπορου σε βαµβακέλαιο, 
βαµβακόπιτα, λίντερ και φλοιούς, χωριστά κατά προέλευση (εσωτερικού ή 
εξωτερικού). 3) Η υποχρέωση που υπάρχει σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 
1 και 2, για την υποβολή στοιχείων βαµβακόσπορου και παράγωγων προϊόντων του, 
επεκτείνεται και στους παρακάτω σπόρους και αντίστοιχα έλαια και αλευρά τους: - 
Ηλιόσπορο. - Σόγια, - Κράµβη. - Γογγυλόσπορο. 4) Η εµπρόθεσµη υποβολή των 
δηλώσεων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο εκ µέρους των υποχρέων, 
αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου του Οργανισµού Βάµβακος.  

 
Αρθρο:  371 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Τιµή βαµβακόπιτας 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Τιµή βαµβακόπιτας 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β' 496 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  372 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σάκοι και ραφή σάκων µεταφοράς σύσπορου βάµβακα 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Σάκοι και ραφή σάκων µεταφοράς σύσπορου βάµβακα 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση σάκων από ύφασµα πλαστικό ή γιούτα και πλαστικό, 
για τη µεταφορά σύσπορου βάµβακα και η πρόσδεση ή ραφή των σάκων, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά του σύσπορου βάµβακα, µε σπάγκο από καννάβι 
ή πλαστικό.  

 
Αρθρο:  373 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προϋποθέσεις πωλήσεων φύλλων καπνού 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Προϋποθέσεις πωλήσεων φύλλων καπνού 

 
Κείµενο Αρθρου 
Η πώληση φύλλων καπνού χύµα ή σε δέµατα, επιτρέπεται µόνο από την ανατολή του 
ηλίου µέχρι και τη δεκάτη νυκτερινή ώρα, απαγορεύεται δε η πώληση τις υπόλοιπες 
ώρες.  

 
Αρθρο:  374 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος 
Αρθρου:  Τρόποι παρασκευής και διάθεσης τεχνητών κηρηθρών 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Τρόποι παρασκευής και διάθεσης τεχνητών κηρηθρών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι τεχνητές κηρήθρες µελισσοκοµίας που προορίζονται για την κατανάλωση, 
πρέπει να παρασκευάζονται αποκλειστικά από καθαρό κερί µελισσών ή από 
ενισχυµένη πολυστερίνη, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από τον Κώδικα 
Τροφίµων. 2) Απαγορεύεται η κατασκευή και πώληση εγχωρίων ή εισαγοµένων 
κηρηθρών που περιέχουν παραφίνη. 3) Καθορίζεται ελάχιστο βάρος 57 γραµµάρια 
για κάθε ξεχωριστό τεµάχιο τεχνητής κηρήθρας που κυκλοφορεί στο εµπόριο µε τις 
καθιερωµένες διαστάσεις 20χ42 εκατ. περίπου.  

 
Αρθρο:  375 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σφαγή και εκδορά ζώων καθώς και πώλη ση δερµάτων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Σφαγή και εκδορά ζώων καθώς και πώλη ση δερµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Η σφαγή των µεγάλων ζώων (βοοειδών) , γίνεται µε ευθύνη των σφαγέων, ώστε το 
δέρµα να τέµνεται κατά µήκος του λαιµού (γαλλική σφαγή). Κατ' εξαίρεση 
επιτρέπεται η σφαγή µεγάλων ζώων (βοοειδών) που προορίζονται για τις ανάγκες των 
Ισραηλιτών που διαµένουν στην Ελλάδα, να γίνεται µε εγκάρσια τοµή του 
λαιµού.Παρουσία και του ορισµένου για το σκοπό αυτό Ισραηλίτη θρησκευτικού 
λειτουργού, ο αριθµός όµως των ζώων που σφάζονται µε τον τρόπο αυτό πρέπει να 
δηλώνεται, πριν από τη σφαγή, στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αγορανοµικές 
Υπηρεσίες. 2) Η εκδορά των µεγάλων ζώων γίνεται µε ευθύνη των εκδορέων, µε 
µεγάλη προσοχή και επιµέλεια ώστε να µην προκαλούνται εγκοπές και οπές στο 
δέρµα, το οποίο πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύνολο, µε το κεφάλι και τα άκρα του 
µέχρι το γόνατο, να είναι δε απαλλαγµένο από κοµµάτια κρέατος, λίπος, ουρά, αυτιά, 
µύτη και κέρατα. 3) Η σφαγή και εκδορά των µικρών ζώων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο 
µε εκείνον που περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2, µε ευθύνη των 
σφαγέων και εκδορέων αντιστοίχως και µε τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων. 
Κατά την εκδορά των µικρών ζώων από τα αιγοδέρµατα, τραγοδέρµατα και 
προβατοδέρµατα πρέπει να αποκόπτονται τα κεφάλια, όχι όµως από τα αµνοδέρµατα 
και εριφοδέρµατα. 4) Στις περιπτώσεις κακής σφαγής ή εκδοράς, συνυπεύθυνοι µε 
τους σφαγείς ή εκδορείς, θεωρούνται σύµφωνα µε τις αρχές της προστήσεως και οι 
ζωέµποροι ή εργοδότες γενικώς. 5) Οι προίστάµενοι των κατά τόπους Αστυνοµικών 
Υπηρεσιών των σφαγείων, πρέπει να τηρούν επίσηµο βιβλίο στο οποίο να 
αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθµό το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας και 
άλλα στοιχεία (π.χ. στοιχεία βιβλιαρίου ΙΚΑ, κλπ.), κάθε εργαζόµενου στα οικεία 
σφαγεία ειδικού εκδορέα, που δικαιούται εγγραφής βάσει των κειµένων εργατικών 



νόµων. Σε όσες πόλεις υπάρχουν σφαγεία, απαγορεύεται η εκδορά σ' αυτά των 
µεγάλων και µικρών ζώων από µη ειδικούς εκδορείς και µη γραµµένους στο 
παραπάνω βιβλίο. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης βοηθού ή µαθητευόµενου, τις 
ευθύνες που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν έχει ο ειδικός 
εκδορέας, καθώς και ο εργοδότης που αναθέτει στον παραπάνω την εκδορά. 6) 
Απαγορεύεται: α) Η πώληση γενικά από τους ζωεµπόρους, δερµατεµπόρους ή 
άλλους, των εγχωρίων ακατέργαστων δερµάτων που προέρχονται από µεγάλα ζώα, 
δηλαδή δέρµατα αίµατος ή υγράλατα ή ξηράλατα ή ξηρά , εφόσον αυτά φέρουν άκρα 
πέρα από το γόνατο ή ουρά ή αυτιά ή µύτη ή κέρατα ή υπολείµµατα κρέατος ή λίπους 
ή άλλες ξένες ύλες γενικά και β) Η διαβροχή των δερµάτων αυτών µε νερό. 7) Τα 
εγχώρια ακατέργαστα δέρµατα που προέρχονται από µικρά ζώα, δηλαδή από αµνούς, 
πρόβατα, ερίφια, αίγες, τράγους και χοίρους, πρέπει να πωλούνται από τους 
ζωεµπόρους, δερµατεµπόρους ή άλλους, ταξινοµηµένα κατ' είδος ζώου. Τα δέρµατα 
αυτά πρέπει να εί ναι απαλλαγµένα από κεφάλι, άκρα, πέρα από το γόνατο, 
υπολείµµατα κρέατος ή λίπους και από κάθε άλλη ξένη γενικά ύλη (όπως ξύλα, κλπ.). 
Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η πώληση των δερµάτων που προέρχονται από αµνούς 
και ερίφια, µε το κεφάλι τους µόνο (όχι δε και µε άλλα µέρη ή ξένες ύλες). 8) Κατ' 
εξαίρεση, σε όσες περιφέρειες της χώρας κρίνεται σκόπιµο, για την πρόληψη και 
καταστολή της ζωοκλοπής, µπορεί, µε Αγορανοµικές Διατάξεις τοπικής ισχύος, να 
επιτρέπεται η µη αποκοπή των κεφαλιών από τα αιγοδέρµατα, τραγοδέρµατα και 
προβατοδέρµατα και η πώλησή τους µε τα κεφάλια. 9) Η άλιση (το αλάτισµα) των 
ακατέργαστων δερµάτων που προορίζονται για πώληση, πρέπει να γίνεται από τους 
ζωεµπόρους, δερµατεµπόρους, κλπ., µε αρκετή ποσότητα χονδρού αλατιού (όχι 
τριµµένου) σε όλη την έκταση της επιφάνειας του δέρµατος, µε ισοµερή επίστρωση, 
απαγορεύεται δε η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε άλλου αλατιού (όπως π.χ. από 
βαρέλια ή κουτιά σαρδελών, κλπ.). Η αποβολή της ποσότητας του αλατιού που 
υπάρχει στα ακατέργαστα δέρµατα, πρέπει να γίνεται έπειτα από παρέλευση έξι µέχρι 
επτά ηµερών, προκειµένου για δέρµατα βάρους µέχρι οκτώ (8) χιλ/µα που 
προορίζονται για επανωδέρµατα και ύστερα από πάροδο δώδεκα (12) µέχρι 
δεκαπέντε (15) ηµερών, προκειµένου για δέρµατα που προορίζονται για 
σολοδέρµατα. 10) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση και κατοχή από τα βυρσοδεψεία, 
γενικά, χηµικών ουσιών (χλωριούχο µαγνήσιο, βάριο, γλυκόζη, κλπ.), οι οποίες δεν 
συντελούν στη δέψη των δερµάτων, αλλά αποσκοπούν στην αύξηση του βάρους τους.  

 
Αρθρο:  376 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εκτατήρες δερµάτων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Εκτατήρες δερµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι εκτατήρες που χρησιµοποιούνται από τα αποξηραντήρια δερµάτων ή από 
µεµονωµένα πρόσωπα, για την αποξήρανση δερµάτων µικρών ζώων (αµνών και 
εριφίων) , πρέπει να είναι από καλάµι. 2) Σε περιπτώσεις που σε µερικές περιοχές δεν 



υπάρχουν καλάµια ή η εξεύρεσή τους από άλλες περιοχές δεν είναι δυνατή, 
εξουσιοδοτούνται οι Νοµάρχες να επιτρέπουν µε Αγορανοµική Διάταξη, ύστερα από 
σχετική εισήγηση των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Γεωργίας και Εµπορίου, τη 
χρησιµοποίηση εκτατήρων από κατάλληλα τεµάχια ξύλου, των οποίων το συνολικό 
βάρος κατά αποξηραινόµενο δέρµα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξήντα (60) 
γραµµάρια κατ' ανώτατο όριο.  

 
Αρθρο:  377 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές πώλησης λατοµικών προϊόντων 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Τιµές πώλησης λατοµικών προϊόντων 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31 Ιουλ. 1990, Φ ΕΚ Β' 496 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  378 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τιµές πώλησης ετοίµου σκυροδέµατος 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Τιµές πώλησης ετοίµου σκυροδέµατος 

Σχόλια:  Καταργήθηκε από την ΑΔ 27/31 Ιουλ. 1990, ΦΕΚ Β' 496 
 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  379 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Τρόπος ανάτηξης επικασσιτερωµένων αποκοµµάτων 
λευκοσιδηρουργίας 

Λήµµατα:  

Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Τρόπος ανάτηξης επικασσιτερωµένων αποκοµµάτων 
λευκοσιδηρουργίας 



 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η επεξεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο επικασσιτερωµένων 
αποκοµµάτων λευκοσιδηρουργίας από τις βιοµηχανίες ανάκτησης µετάλλων, εφόσον 
αυτές δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις ανάκτησης του κασσιτέρου που υπάρχει πάνω 
στα εν λόγω αποκόµµατα.  

 
Αρθρο:  380 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ασφάλιση προσυσκευασιών σενζίνης καθαρισµού και διαλυµάτων 
υδροχλωρικού οξέος 

Λήµµατα:  

Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Ασφάλιση προσυσκευασιών σενζίνης καθαρισµού και διαλυµάτων 
υδροχλωρικού οξέος 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι προσυσκευασίες βενζίνης καθαρισµού και διαλυµάτων υδροχλωρικού οξέος µε 
ποσότητα περιεχοµένου µέχρι ένα λίτρο, πρέπει να κλείονται µε κατάλληλο σύστηµα 
που θα αποτελεί ρυθµιστή ροής κατά τη χρησιµοποίηση της προσυσκευασίας από τον 
καταναλωτή και θα διασφαλίζει το στεγανό κλείσιµο. για την αποφυγή απωλειών από 
εξαέρωση του περιεχοµένου ή διαφυγής του δραστικού αερίου συστατικού.  

 
Αρθρο:  381 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Καθορισµός µονάδας µέτρησης για πωλήσεις εισαγόµενης ξυλείας 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Καθορισµός µονάδας µέτρησης για πωλήσεις εισαγόµενης ξυλείας 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι πωλήσεις εισαγόµενης ξυλείας από εισαγωγείς και εµπόρους, γίνονται σε κυβικά 
µέτρα (m3) και σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα τιµολόγια αγοράς του 
εισαγωγέα.  

 
Αρθρο:  382 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Εµπορία απορρυπαντικών, λευκαντικών, κλπ. 



Αρθρου:  

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Εµπορία απορρυπαντικών, λευκαντικών, κλπ. 

Σχόλια:  
Η παρ.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 4/14 Φεβ. 1991, ΦΕΚ 
Β' 53 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η πώληση χύµα απορρυπαντικών, λευκαντικών, µαλακωτικών, κλπ. 
(στερεών και υγρών), καθώς και η αποσυσκευασία από την αρχική συσκευασία τους. 
(ΑΔ 14/89). 2) Εξουσιοδοτούνται οι Νοµάρχες, κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης που 
ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο και λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
επικρατούσες συνθήκες, να ρυθµίζουν το θέµα της πώλησης διαλυµάτων 
υποχλωριωδών αλάτων και υγρού σαπουνιού στην περιοχή τους µε αυτόµατους 
πωλητές για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, λαµβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή νοθείας των προϊόντων και την προστασία 
του καταναλωτή. Σχετικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν από τους οικείους Νοµάρχες, 
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας παραγράφου. 
(ΑΔ 4/14 Φεβ. 1991, ΦΕΚ Β' 53).  

 
Αρθρο:  382Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Σχετικά µε την τιµή µονάδας µέτρησης στα µη εδώδιµα είδη 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Σχετικά µε την τιµή µονάδας µέτρησης στα µη εδώδιµα είδη 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 30/6 Σεπ. 1990, ΦΕΚ Β' 569 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως: α) "Προϊόντα που 
πωλούνται χύµα": προϊόντα που δεν έχουν συσκευασθεί προηγουµένως ή και 
µετριούνται ή ζυγίζονται µόνο παρουσία του τελικού καταναλωτή. β) "Προϊόντα που 
πωλούνται µε το κοµµάτι": προϊόντα που δεν είναι δυνατόν να τεµαχισθούν, χωρίς να 
µεταβληθούν η φύση ή οι ιδιότητές τους. γ) "Προσυσκευασµένα προϊόντα" προϊόντα 
που συσκευάζονται χωρίς ο καταναλωτής να είναι παρών, είτε η συσκευασία 
καλύπτει τα προϊόντα αυτά εξ ολοκλήρου είτε µόνον εν µέρει. δ) "Προϊόντα 
προσυσκευασµένα σε προκαθορισµένες ποσότητες" προϊόντα που είναι 
προσυσκευασµένα κατά τρόπο ώστε η ποσότητα που περιέχεται στη συσκευασία να 
αντιστοιχεί σε προκαθορισµένη τιµή. ε) "Προϊόντα προσυσκευασµένα σε µεταβλητές 
ποσότητες": προϊόντα που είναι προσυσκευασµένα κατά τρόπο ώστε η ποσότητα που 
περιέχεται στη συσκευασία να µην αντιστοιχεί σε προκαθορισµένη τιµή. στ) "Τιµή 
πωλήσεως": η τιµή που ισχύει για δεδοµένη ποσότητα του προϊόντος. ζ) "Τιµή ανά 
µονάδα µετρήσεως": η τιµή που ισχύει για ποσότητα ενός χιλιογράµµου, ενός λίτρου, 
ενός µέτρου ή ενός τετραγωνικού µέτρου του προϊόντος. 2) Στα µη εδώδιµα 
προϊόντα, που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, είτε αυτά πωλούνται χύµα είτε 



προσυσκευασµένα σε προκαθορισµένες ή µεταβλητές ποσότητες, πρέπει να 
αναγράφεται η τιµή πωλήσεως. Στα προσυσκευσµένα σε προκαθορισµένες ποσότητες 
προϊόντα, που απαριθµούνται στο παράρτηµα, στα προσυσκευασµένα σε µεταβλητές 
ποσότητες προϊόντα και στα προϊόντα που πωλούνται χύµα, πρέπει να αναγράφεται η 
τιµή ανά µονάδα µετρήσεως των προϊόντων. Στην τιµή µονάδας µετρήσεως, καθώς 
και στην τιµή πωλήσεως εµπεριέχεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3) Η 
τιµή πωλήσεως και η τιµή ανά µονάδα µετρήσεως, πρέπει να µην είναι διφορούµενες, 
να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι ευανάγνωστες. Η αναγραφή γίνεται µε τη 
βοήθεια πινακίδων επισήµανσης στα ράφια ή στις ίδιες τις συσκευασίες. 4) Στις 
γραπτές ή έντυπες διαφηµίσεις και στους καταλόγους που αναφέρουν την τιµή 
πωλήσεως των προϊόντων, αναγράφεται και η τιµή ανά µονάδα µετρήσεως. 5) Η τιµή 
ανά µονάδα αναφέρεται ως τιµή ανά λίτρο ή κυβικό µέτρο για τα προϊόντα που 
πωλούνται κατά µονάδα όγκου, ως τιµή ανά χιλιόγραµµο ή τόνο για προϊόντα που 
πωλούνται κατά µονάδα βάρους, ως τιµή ανά µέτρο για τα προϊόντα που πωλούνται 
κατά µονάδα µήκους και ως τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο για τα προϊόντα που 
πωλούνται κατά µονάδα επιφανείας. 6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν 
εφαρµογή στα ακόλουθα προϊόντα: - Τα προϊόντα που αγοράζονται για 
επαγγελµατικούς ή εµπορικούς σκοπούς. - Τα προϊόντα που διατίθενται κατά την 
παροχή υπηρεσιών. - Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο πωλήσεων από ιδιώτες 
σε ιδιώτες. - Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο πλειστηριασµών, καθώς και 
στις πωλήσεις έργων τέχνης και αντικών. 7) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αναγραφής της τιµής ανά µονάδα µετρήσεως, τα ακόλουθα προϊόντα που διατίθενται 
χύµα ή προσυσκευασµένα: α) Τα προϊόντα που πωλούνται µε το κοµµάτι. β) Τα 
διαφορετικά προϊόντα που πωλούνται σε κοινή συσκευασία. γ) Τα προϊόντα που 
πωλούνται από αυτόµατα µηχανήµατα. δ) Τα προϊόντα που εµπεριέχονται στην ίδια 
συσκευασία και τα οποία πρόκειται να αναµειχθούν. ε) Οι πολλαπλές συσκευασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 εδάφιο 1 της Φ/968/9.2.89 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Εµπορίου και ΥΠΕΘΟ, όταν αποτελούνται από 
µεµονωµένα αντικείµενα που αντιστοιχούν σε µία από τις τιµές που περιλαµβάνονται 
στις σειρές του παραρτήµατος Ι της ανωτέρω απόφασης. στ) Τα προσυσκευασµένα 
προϊόντα που πωλούνται από µικρές επιχειρήσεις λιανικής πωλήσεως που δεν 
διαθέτουν σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη και τα οποία παραδίδονται 
απευθείας από τον πωλητή στον αγοραστή . 8) Επίσης, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αναγραφής της τιµής ανά µονάδα µετρήσεως τα προ ιόντα που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι σηµεία 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 της Φ/968/9.2.89 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εµπορίου και ΕΘΟ, όταν πωλούνται 
σε σειρές ονοµαστικών ποσοτήτων περιεχοµένου που αναγράφονται στο παράρτηµα 
αυτό. 9) Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος άρθρου, το 
παράρτηµα το οποίο έχει ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προϊόντα 
προσυσκευασµένα και σε προκαθορισµένες ποσότητες που αναφέρονται στην παρ. 2 
εδάφιο δεύτερο του παρόντος άρθρου. Χρώµατα και βερνίκια που αναφέρονται στο 
σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι της Φ/968/9.2.89 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των 
Υπουργών Εµπορίου και ΕΘΟ, εκτός από τα χρώµατα που προορίζονται για τις καλές 
τέχνες και την εκπαίδευση. Κόλλες, συγκολλητικά που αναφέρονται στο σηµείο 5 του 
παραρτήµατος Ι της Φ/968/9.2.89 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών 
Εµπορίου και ΕΘΟ. Προϊόντα συντηρήσεως που αναφέρονται στο σηµείο 6 του 
παραρτήµατος Ι της Φ/968/9.2.89 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών 
Εµπορίου και ΕΘΟ. Καλλυντικά, προϊόντα αρωµατοποιίας και καλλωπισµού και 
αναφέρονται στα σηµεία 7.1 έως 7.6 του παραρτήµατος Ι της Φ/968/9.2.89 Κοινής 
Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Εµπορίου και ΕΘΟ. Προϊόντα πλυσίµατος 



και καθαρισµού που αναφέρονται στα σηµεία 8.1 έως 6.6 του παραρτήµατος Ι και 
στο σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ της Φ/968/9.2.89 Κοινής γπουργικής Αποφάσεως 
των Υπουργών Εµπορίου και ΕΘΟ. Διαλύτες που αναφέρονται στο σηµείο 9 του 
παραρτήµατος Ι της Φ/968/9.2.89 Κοινής γπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών 
Εµπορίου και ΕΘΟ. Λιπαντικά έλαια που αναφέρονται στο σηµείο 10 του 
παραρτήµατος Ι της Φ/968/9.2.89 Κοινής γπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών 
Εµπορίου και ΕΘΟ. Νήµατα για πλέξιµο στο χέρι που αναφέρονται στο σηµείο 11 
του παραρτήµατος Ι της Φ/968/9-2-89 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των 
Υπουργών Εµπορίου και ΕΘΟ. (ΑΔ 30/6 Σεπ. 1990, ΦΕΚ Β' 569).  

 
Αρθρο:  382Β 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Οροι κυκλοφορίας δοµικών τούβλων και κεραµιδιών 

Λήµµατα:  
Ειδικές ρυθµίσεις για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιµα 
,Οροι κυκλοφορίας δοµικών τούβλων και κεραµιδιών 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 4/14 Φεβ. 1991, ΦΕΚ Β' 53 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στα τιµολόγια, δελτία αποστολής, παραγγελίες των δοµικών τούβλων και 
κεραµιδιών, καθώς και στους τιµοκαταλόγους, συµβάσεις, προσφορές πωλήσεως ή 
προµηθείας και γενικώς οποιασδήποτε µορφής έντυπο των παραγωγών τούβλων και 
κεραµιδιών, όταν σε αυτά γίνεται µνεία ή συσχέτιση µε την τιµή πωλήσεως των 
προϊόντων αυτών, πλην των άλλων προβλεποµένων στοιχείων, θα αναγράφονται 
απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία: Α' Τούβλα α) Οι τρεις ονοµαστικές 
διαστάσεις των τούβλων υπό µορφήν γινοµένου αυτών και κατ' αύξουσα τάξη. β) Ο 
αριθµός των αναγκαίων τούβλων για το κτίσιµο δοµικού τοίχου επιφανείας ενός 
τετραγωνικού µέτρου, σε συνδυασµό µε το πάχος του τοίχου. Ο αριθµός αυτός θα 
αναγράφεται υπό µορφήν κλάσµατος µε αριθµητή του ανωτέρω αριθµού των 
τούβλων και παρονοµαστή το πάχος του προκύπτοντος τοίχου. Β' Κεραµίδια α) Ο 
τύπος των κεραµιδιών (γαλλικά, βυζαντινά, κλπ.). β) Ο αριθµός των αναγκαίων 
κεραµιδιών για την κάλυψη επιφανείας ενός τετραγωνικού µέτρου κατά τον συνήθη 
στην πράξη τρόπο χρήσεως των κεραµιδιών. 2) ό έλεγχος της ακρίβειας των ανωτέρω 
δηλουµένων στοιχείων θα γίνεται δι' εξετάσεως δέκα (10) τούβλων ή κεραµιδιών, 
από την οποία θα ευρίσκονται: Α' Τούβλα α) Η κάθε διάσταση κάθε τούβλου, ως 
µέσος όρος του µήκους δύο αντικειµένων αντιστοίχων ακµών κάθε τούβλου. β) Η 
µέση τιµή των διαστάσεων των δέκα τούβλων, µε βάση τη µέση διάσταση κάθε 
τούβλου που υπολογίσθηκε προηγουµένως. γ) Ο αριθµός των αναγκαίων τούβλων, 
για το κτίσιµο τοίχου επιφανείας ενός τετραγωνικού µέτρου και πάχους ως το 
δηλούµενο. Ο αριθµός αυτός των τούβλων ορίζεται ως το πηλίκο ενός τετραγωνικού 
µέτρου διά του γινοµένου των µέσων τιµών των διαστάσεων, που υπολογίσθηκαν 
προηγουµένως, προσαυξηµένων κατά ένα εκατοστόµετρο, λόγω χρήσεως κονιάµατος 
κατά το κτίσιµο. Β' Κεραµίδια α) Η ωφέλιµη επιφάνεια κάθε κεραµιδιού. Ως ωφέλιµη 
επιφάνεια ορίζεται η επιφάνεια του κεραµιδιού που δεν καλύπτεται από το γειτονικό 
κεραµίδι κατά τον συνήθη τρόπο χρήσεως των κεραµιδιών. β) Η µέση τιµή της 



ωφέλιµης επιφάνειας των δέκα κεραµιδιών. γ) Ο αριθµός των αναγκαίων κεραµιδιών 
για την κάλυψη ενός τε τραγωνικού µέτρου επιφανείας κατά τον συνήθη τρόπο 
χρήσεως των κεραµιδιών. Ο αριθµός αυτός ορίζεται ως πηλίκον ενός τετραγωνικού 
µέτρου διά της µέσης ωφέλιµης επιφάνειας των δέκα κεραµιδιών, όπως αυτή 
υπολογίσθηκε προηγουµένως. 3) Στις ανωτέρω ευρισκόµενες τιµές των 
χαρακτηριστικών, αναγνωρίζεται ανοχή προς τα κάτω, έναντι των αντιστοίχως 
δηλουµένων, ως ακολούθως: α) Στην κάθε διάσταση κάθε τούβλου: 4% β) Στην κάθε 
µέση διάσταση δέκα τούβλων: 2% γ) Στον αριθµό των αναγκαίων τούβλων ή 
κεραµιδιών για ένα τετραγωνικό µέτρο τοίχου ή επιφανείας αντιστοίχως: 2% 4) Ο 
αριθµός των αναγκαίων τούβλων ή κεραµιδιών για το κτίσιµο ενός τετραγωνικού 
µέτρου επιφανείας, αντιστοίχως, όπως αυτοί προβλέπονται από την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, θα αναγράφονται υπό µορφήν ακεραίων αριθµών. Δεκαδικοί 
αριθµοί προκύπτοντες από τις ονοµαστικές ή πραγµατικές διαστάσεις θα 
στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. (ΑΔ 4/14 Φεβ. 1991, ΦΕΚ Β' 
53).  

 
Αρθρο:  383 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Παραδόσεις καυσίµων σε πρατήρια µε αναγωγή στους 150οC 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Παραδόσεις καυσίµων σε πρατήρια µε αναγωγή 
στους 150οC 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ 1) Οι εταιρείες πετρελαιοειδών 
υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης τα υγρά καύσιµα (βενζίνη 
REGULAR, βενζίνη SUPER, βενζίνη χωρίς µόλυβδο, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
DIESEL) µέσω µετρητή σε όγκο (λίτρα) φυσικής θερµοκρασίας,να χρεώνουν δε αυτά 
µε αναγωγή του όγκου τους σε θερµοκρασία 15οC. 2) Η παραπάνω αναγωγή θα 
γίνεται µε βάση τη θερµοκρασία φόρτωσης του καυσίµου στα διυλιστήρια ή στις 
εγκαταστάσεις των εταιρειών. 3) Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, 
τιµολόγια), που συνοδεύουν το καύσιµο, πρέπει να αναγράφονται: α) η ώρα 
φόρτωσης του καυσίµου, β) η θερµοκρασία του καυσίµου κατά τη φόρτωση σε 
βαθµούς Κελσίου, γ) ο όγκος του καυσίµου σε λίτρα φυσικής θερµοκρασίας. δ) ο 
όγκος του καυσίµου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερµοκρασία 15oC.  

 
Αρθρο:  384 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τρόπος παράδοσης µαζούτ 

Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Τρόπος παράδοσης µαζούτ 
 
Κείµενο Αρθρου 



1) Η µέτρηση των διαφόρων τύπων µαζούτ σύµφωνα µε το Ν.Δ. 3957/59 (άρθρο 2, 
παρ. 1) γίνεται κατά µάζα (βάρος). 2) Ειδικότερα, ο υπολογισµός του βάρους των 
ποσοτήτων µαζούτ Νο 1 (τύπου 1500) που παραδίδονται στους καταναλωτές από 
αυτούς που εµπορεύονται νόµιµα το είδος, µπορεί να γίνεται και έµµεσα µε 
ογκοµέτρηση σε λίτρα µέσω µετρητών, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η 
τιµολόγηση του µαζούτ θα γίνεται κατά βάρος σε χιλιόγραµµα.  

 
Αρθρο:  385 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Εµµεση παράδοση µαζούτ κάτ' όγκο 

Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Εµµεση παράδοση µαζούτ κάτ' όγκο 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στην περίπτωση έµµεσης µέτρησης ΜΑΖΟΥΤ Νο 1 (µαζούτ 1500), όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 384 της παρούσας, πρέπει να αναγράφονται στο 
παραστατικό στοιχείο αποστολής αυτού και οι παρακάτω ενδείξεις: α) Το βάρος σε 
χιλιόγραµµα της προς παράδοση και παραλαβή ποσότητας µαζούτ. β) Ο αριθµός των 
λίτρων που αντιστοιχεί στην ποσότητα αυτή και γ) Το ειδικό βάρος του µαζούτ. Οι 
παραπάνω ενδείξεις πρέπει να πληρούν απαραίτητα την ισότητα: αριθµός 
χιλιογράµµων = αριθµός λίτρων Χειδικό βάρος. Αναγνωρίζεται ανεκτό όριο 
σφάλµατος των µετρητών µέσω των οποίων γίνονται οι παραπάνω παραδόσεις 
µαζούτ, σε +0,5% (+ - µισό τοις εκατό). 2) Κατά την παράδοση ποσότητας µαζούτ 
και εφόσον δηµιουργηθεί αµφισβήτηση ως προς την ακρίβεια µέτρησης της 
ποσότητας που παραλαµβάνεται, ο παραλήπτης θα υπογράφει το δελτίο αποστολής 
του εµπορεύµατος µε επιφύλαξη και µε συνοπτική αναγραφή των λόγων της 
επιφύλαξης αυτής. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αποστολέας ενεργεί σχετική 
έρευνα, το αποτέλεσµα της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο.  

 
Αρθρο:  386 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τήρηση βιβλίου διακίνησης πετρελαίου 

Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Τήρηση βιβλίου διακίνησης πετρελαίου 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ολα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που αποθηκεύουν ή διακινούν µε 
οποιονδήποτε τρόπο πετρέλαιο DIESEL για εµπορία, υποχρεούνται, εκτός από τα 
παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ., να τηρούν αριθµηµένο, σε 
συνεχή αρίθµηση, "βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου", τουλάχιστον διπλότυπο και 
θεωρηµένο κατά σελίδα από τις κατά τόπους Αστυνοµικές Αγορανοµικές Υπηρεσίες. 
Οι Υπηρεσίες αυτές θα τηρούν "Μητρώο Θεώρησης Βιβλίων Διακίνησης 
Πετρελαίου" και θα ενηµερώνουν µηνιαία τις οικείες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες 
Εµπορίου για τους αριθµούς θεώρηυτις των βιβλίων της κάθε εταιρείας, τα οποία 
έχουν θεωρήσει. 2) Το Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου θα είναι γραµµογραφηµένο 



έτσι που να περιέχει χώρους για συµπλήρωση µε α) την ηµεροµηνία φόρτωσης, β) 
την ώρα φόρτωσης, γ) το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και λοιπά στοιχεία του 
φορτωτή, δ) το ονοµατεπώνυµο του οδηγού , ε) τον αριθµό κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου (βυτίου) και στ) τη συνολική ποσότητα πετρελαίου -που φορτώθηκε. 3) 
Ολες οι παραπάνω ενδείξεις θα συµπληρώνονται κατά τη φόρτωση. Πρωτότυπο της 
σελίδας που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δροµολόγιο θα έχει µαζί του ο οδηγός στο 
αυτοκίνητο µε ευθύνη του, το δε αντίγραφο (στέλεχος) θα παραµένει στο χώρο 
φόρτωσης µε ευ θύνη του φορτωτή. 4) Από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου 
Διακίνησης Πετρελαίου, εξαιρούνται τα Κρατικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και 
Θεσ/νίκης. Οι οδηγοί οι οποίοι φορτώνουν πετρέλαιο, απευθείας από τα πιο πάνω 
Διυλιστήρια, υποχρεούνται να έχουν µαζί τους αντίγραφο επίσηµου παραστατικού 
φόρτωσης,το οποίο εκδίδεται από τα Διυλιστήρια αυτά και περιέχει τη συνολική 
ποσότητα πετρελαίου που φορτώθηκε. 5) Σε περίπτωση βυτιοφόρου ρυµουλκού µε 
ρυµουλκούµενα (βυτιοφόρο και ρυµούλκα) στο Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου ή στο 
παραστατικό φόρτωσης των Διυλιστηρίων θα αναγράφεται η ποσότητα που 
φορτώθηκε χωριστά για το βυτιοφόρο αυτοκίνητο και χωριστά για το 
ρυµουλκούµενο.  

 
Αρθρο:  387 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Αναγραφή ενδείξεων στις αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου 
θέρµανσης 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Αναγραφή ενδείξεων στις αποδείξεις λιανικής 
πώλησης πετρελαίου θέρµανσης 

 
Κείµενο Αρθρου 
Οι οδηγοί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων µεταφοράς και διανοµής πετρελαίου 
DIESEL, που προορίζεται για θέρµανση, ιδιοκτησίας είτε εταιρειών εµπορίας 
πετρελαιοειδών είτε τρίτων επαγγελµατιών µεταφορέων ή πρατηριούχων υγρών 
καυσίµων, υποχρεούνται να συµπληρώνουν και υπογράφουν, παρουσία του 
παραλήπτη, στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρηµένες 
από την Εφορία: 1) την ώρα παράδοσης και 2) Το ύψος του πετρελαίου σε εκατοστά 
του µέτρου, στη δεξαµενή του παραλήπτη πριν και µετά την παράδοση της 
ποσότητας που παραγγέλθηκε.  

 
Αρθρο:  388 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ανεκτά όρια σφάλµατος µετρητών υγρών καυσίµων 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ανεκτά όρια σφάλµατος µετρητών υγρών 
καυσίµων 



 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζεται το ανεκτό όριο σφάλµατος των παρακάτω µετρητών υγρών καυσίµων, 
σε ποσοστό + - 0,5% (µισό τοις εκατό) , επί της ποσότητας υγρών καυσίµων, που 
παραδίδεται κάθε φορά µέσω του µετρητή: 1) Μετρητές υγρών καυσίµων, τα οποία 
παρέχονται µέσω αντλιών και προορίζονται για τροχοφόρα, όπως βενζίνη SUPER, 
βενζίνη REGULAR (κοινή) µείγµα τους, αµόλυβδη βενζίνη, µείγµα βενζίνης µε 
ορυκτέλαιο και ακάθαρτο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. 2) Μετρητές υγρών 
καυσίµων, τα οποία µεταφέρονται µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα και προορίζονται για 
πρατηριούχους, βιοµηχανίες, κατοικίες, κλπ., όπως βενζίνη SUPER, βενζίνη 
REGULAR (κοινή), αµόλυβδη βενζίνη και ακάθαρτο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης.  

 
Αρθρο:  389 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Συµφωνία ποσότητας καυσίµου των βυτιοφόρων µε τα παραστατικά 
στοιχεία 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Συµφωνία ποσότητας καυσίµου των βυτιοφόρων 
µε τα παραστατικά στοιχεία 

 
Κείµενο Αρθρου 
Η ποσότητα των υγρών καυσίµων, που κάθε φορά υπάρχει στα βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα µεταφοράς και διανοµής, πρέπει να είναι ίση µε το σύνολο των 
παραγγελιών του αντιστοίχου δροµολογίου ή µειωµένη κατά τις ποσότητες που 
παραδόθηκαν µέχρι τη στιγµή του ελέγχου. Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται 
από τα παραστατικά στοιχεία (Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου, δελτία αποστολής, 
τιµολόγια κλπ.), που συνοδεύουν τα καύσιµα κατά την διακίνησή τους. Απαγορεύεται 
να υπάρχει περίσσευµα ή έλλειµµα καυσίµου, πέραν των ποσοτήτων που ορίζονται 
στο άρθρο 388 της παρούσας. (ΑΔ 18/9-26 Ιουν. 1992, ΦΕΚ Β' 409).  

 
Αρθρο:  390 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Επιτρεπόµενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανοµής 
υγρών καυσίµων 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Επιτρεπόµενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα διανοµής υγρών καυσίµων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα µε τα οποία γίνεται µεταφορά και διανοµή υγρών 
καυσίµων προς τους καταναλωτές, απαγορεύεται η ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης 
σωλήνωσης µετά τον µετρητή, εκτός από τον εύκαµπτο σωλήνα παράδοσης του 



καυσίµου, καθώς και κάθε µετατροπή τους, η οποία διευκολύνει την ελλιπή 
παράδοση καυσίµων.  

 
Αρθρο:  391 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Σφράγιση των ογκοµετρητών υγρών καυσίµων 

Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Σφράγιση των ογκοµετρητών υγρών καυσίµων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών που µεταφέρει ή διαθέτει υγρά καύσιµα, 
υποχρεούται να διασφαλίζει υπεύθυνα, έπειτα από προηγούµενο έλεγχο, µε ειδική 
µολυβδοσφαγίδα που θα έχει τα διακριτικά σηµεία της, το απαραβίαστο του ρυθµιστή 
της ακριβείας των µετρητών υγρών καυσίµων, που αναφέρονται στο άρθρο 388 της 
παρούσας. 2) Η ίδια εταιρεία είναι υπεύθυνη και για τον εφοδιασµό των 
πρατηριούχων υγρών καυσίµων µε τα απαραίτητα µέσα ελέγχου της ακριβείας των 
µετρητών (λιτρόµετρα). 3) Αν µια περιοχή της χώρας εφοδιάζεται µε καύσιµα από 
µία µόνο εταιρεία πετρελαιοειδών, η εταιρεία αυτή υποχρεούται να ελέγχει και να 
σφραγίζει υπεύθυνα τις αντλίες όλων των πρατηρίων της περιοχής αυτής, µε την 
επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4. 4) Ειδικά στα ελεύθερα πρατήρια πώλησης 
υγρών καυσίµων, ιδιοκτησίας πρατηριούχου ή µισθωµένα απ' αυτόν για λογαριασµό 
του, τα οποία δεν συνάπτουν συµβάσεις συνεργασίας µε συγκεκριµένη εταιρεία 
πετρελαιοειδών, η σφράγιση του ρυθµιστή ακριβείας των αντλιών τους γίνεται από 
τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου, οι οποίες εξουσιοδοτούνται για το σκοπό 
αυτο. Η σφράγιση γίνεται µε ειδική µολυβδοσφραγίδα, στη µία όψη της οποίας 
απεικονίζεται το εθνόσηµο. Για τη διενέργεια της εν λόγω σφράγισης, οι παραπάνω 
πρατηριού χοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στις κατά τόπους Ν οµαρχιακές 
Υπηρεσίες Εµπορίου υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69, µε την οποία θα 
γνωστοποιούν ότι υπάγονται στο καθεστώς των ελευθέρων πρατηρίων. 5) Οι 
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου υποχρεούνται να διατηρούν µητρώο των 
ελευθέρων πρατηρίων της περιοχής τους, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κάθε 
πρατηρίου, η επωνυµία των αντλιών (µάρκα), ο τύπος και ο αριθµός σειράς αυτών, 
καθώς και η ηµεροµηνία σφράγισης του ογκοµετρητή κάθε αντλίας. 6) Τα παραπάνω 
ελεύθερα πρατήρια υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένα µε τα απαραίτητα µέσα 
ελέγχου της ακρίβειας των αντλιών τους (λιτρόµετρα), για να είναι σε θέση 
καθηµερινά οι πρατηριούχοι να ελέγχουν την ακρίβεια µέτρησης των αντλιών αυτών. 
7) Κάθε φορά που πρατηριούχος ελεύθερου πρατηρίου διαπιστώνει ότι η ακρίβεια 
µέτρησης κάποιας αντλίας του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια 
σφάλµατος του +- 0,5%, υποχρεούται να την θέσει αµέσως εκτός λειτουργίας, 
αναρτώντας πάνω σ' αυτή πινακίδα µε την ένδειξη "ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ" µέχρις ότου 
την επι σκευάσει και ρυθµίσει την ακρίβειά της. Η Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου 
καλείται από τον εν λόγω πρατηριούχο και αφού ελέγξει εκ νέου την ακρίβεια της 
παραπάνω αντλίας σφραγίζει µε νέα µολυβδοσφαγίδα τον ογκοµετρητή της στο 
µηδέν (Ο) της ακρίβειάς του. 8) Εφόσον κατά τους ελέγχους που γίνονται από τα 
αρµόδια όργανα για την ακρίβεια µετρητών - αντλιών υγρών καυσίµων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 388 της παρούσας, διαπιστωθεί ελλιπής µέτρηση πέραν του 
0,5% (µισό τοις εκατό), σε κάθε υπεύθυνο επιβάλλονται οι νόµιµες κυρώσεις, 



ανεξάρτητα από το αν ο ογκοµετρητής των παραπάνω µετρητών - αντλιών, βρέθηκε 
σφραγισµένος ή όχι.  

 
Αρθρο:  392 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Παράδοση υγρών καυσίµων από εταιρείες προς τα πρατήρια µέσω 
βυτιοφόρων µε σφραγισµένα διαµερίσµατα 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Παράδοση υγρών καυσίµων από εταιρείες προς τα 
πρατήρια µέσω βυτιοφόρων µε σφραγισµένα διαµερίσµατα 

Σχόλια:  

Η παρ. 6 προστέθηκε µε την ΑΔ 10/6-20.4.1992, (ΦΕΚ Β' 275) Με το 
άρθρο µόνο της ΑΔ 17/26 Μαίου - 11 Ιουνίου 1992 µετατέθηκε η 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ΑΔ 10/1992 για τις 27 Ιουνίου 1992. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν τα υγρά καύσιµα 
(Βενζίνες, Πετρέλαια) προς τα πρατήρια πώλησης µε σφραγισµένα τα διαµερίσµατα 
των βυτιοφόρων, µε τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών. 2. Η σφράγιση των 
παραπάνω διαµερισµάτων θα γίνεται κατά την φόρτωση του βυτιοφόρου, µε ευθύνη 
των εταιρειών πετρελαιοειδών και µε ειδική σφραγίδα που θα εξασφαλίζει το 
απαραβίαστο του διαµερίσµατος του βυτίου. Τα σηµεία σφράγισης θα είναι τα στόµια 
πλήρωση ς των διαµερισµάτων του βυτιοφόρου και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής. 3. 
Οι παραπάνω σφραγίδες θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) υλικό κατασκευής: εξ 
ολοκλήρου από πλαστική ή µεταλλική ύλη ή συνδυασµός τούτων. β) έµβληµα: το 
σήµα ή την επιγραφή της εταιρείας. γ) κωδικός: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα 
αριθµηµένη µε έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθµό. δ) λειτουργία: η σφραγίδα θα 
είναι έτσι κατασκευασµένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται µόνο µε καταστροφή 
της (µιας χρήσεως), ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο. 4. Στα παραστατικά 
στοιχεία (δελτίο αποστολής - τιµολόγιο κλπ.), που συνοδεύουν τα καύσιµα κατά την 
διακίνησή τους, θα αναγράφονται και οι αριθµοί των αντιστοίχων σφραγίδων του 
βυτιοφόρου. 5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προς της παραλαβής των υγρών 
καυσίµων, να ελέγχουν το απαραβίαστο των σφραγίδων του βυτιοφόρου. 6. Οι 
εταιρείες εµπορίας και διανοµής υγρών καυσίµων δεν υποχρεούνται να παραδίδουν 
στα πρατήρια πώλησης ποσότητες µικρότερες των 2.500 λίτρων για κάθε είδος 
καυσίµου. (ΑΔ 10/6-20 Απρ, 1992, ΦΕΚ, Β' 275).  

 
Αρθρο:  393 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Εξοπλισµός αυτοκινήτων µεταφοράς υγρών καυσίµων µε µετρικούς 
κανόνες 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Εξοπλισµός αυτοκινήτων µεταφοράς υγρών 
καυσίµων µε µετρικούς κανόνες 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ολα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς υγρών καυσίµων πρέπει να 
είναι εξοπλισµένα µε µετρικούς κανόνες (βέργες), που θα είναι βαθµονοµηµένοι και 
σφραγισµένοι από την αρµόδια Επιτροπή ογκοµέτρησης τέτοιων αυτοκινήτων, του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 2) Σε κάθε έναν από τους παραπάνω µετρικούς κανόνες 
θα υπάρχουν µία ή περισσότερες βαθµονοµηµένες κλίµακες που η καθεµία θα 
αντιστοιχεί και σε ένα από τα διαµερίσµατα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου. 3) Την 
ευθύνη για τον εξοπλισµό των βυτιοφόρων αυτοκινήτων µεταφοράς υγρών καυσίµων 
µε τους παραπάνω µετρικούς κανόνες, έχουν οι ιδιοκτήτες τους. Από την υποχρέωση 
της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Οργανισµών 
Ν.Π.Δ.Δ., που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των αναγκαίων γι'αυτούς υγρών 
καυσίµων.  

 
Αρθρο:  394 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Σφράγιση των µετρητών υγρών καυσίµων σε περίπτωση ελλιπούς 
παράδοσης 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Σφράγιση των µετρητών υγρών καυσίµων σε 
περίπτωση ελλιπούς παράδοσης 

 
Κείµενο Αρθρου 
Εφόσον κατά τον έλεγχο της ακρίβειας των µετρητών υγρών καυσίµων των 
αναφερόµενων στο άρθρο 388 της παρούσας, που διενεργείται από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες, διαπιστωθεί ελλιπής µέτρηση περισσότερο από 1,5% (ενάµιση τοις 
εκατό), πέρα από την ευθύνη που δηµιουργείται λόγω παράβασης του άρθρου 388 
της παρούσας, ο µετρητής αυτός σφραγίζεται µε ειδική µολυβδοσφραγίδα από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους ή τα αστυνοµικά όργανα που ενήργησαν τον έλεγχο, µε 
σκοπό τη µη χρησιµοποίησή του µέχρις ότου αποκατασταθεί η ακρίβειά του. Η 
ρύθµιση αυτή της ακρίβειας του µετρητή διενεργείται από ειδικό συνεργείο της 
εταιρείας πετρελαιοειδών που προµηθεύει τα καύσιµα παρουσία αρµοδίου 
υπαλλήλου ή αστυνοµικού οργάνου, µετά την απιοσφράγιση του µετρητή από τους 
παραπάνω υπαλλήλους. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της ακρίβειας του µετρητή από 
τον αρµόδιο υπάλληλο ή το αστυνοµικό όργανο και ο µετρητής αυτός αποδίδεται και 
πάλι σε χρήση.  

 
Αρθρο:  395 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση ύπαρξης ογκοµετρητών στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα 
Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Υποχρέωση ύπαρξης ογκοµετρητών στα 



βυτιοφόρα αυτοκίνητα 
 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η µεταφορά και διανοµή υγρών καυσίµων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, 
τα οποία δεν είναι εφοδιασµένα µε τους µετρητές που ορίζονται στο άρθρο 388 της 
παρούσας, ανεξάρτητα από το αν τα βυτιοφόρα ανήκουν στις εταιρείες 
πετρελαιοειδών ή σε τρίτους.  

 
Αρθρο:  396 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ογκοµετρητές µονίµων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών ,Ογκοµέτριση 
µαζούτ και υγραερίων 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ογκοµετρητές µονίµων εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών ,Ογκοµέτριση µαζούτ και υγραερίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι ογκοµετρητές που είναι εγκατεστηµένοι σε µόνιµες εγκαταστασεις 
πετρελαιοειδών, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές 
Υπηρεσίες, και οι οποίοι ογκοµετρητές χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του όγκου 
των υποκείµενων σε δασµούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίµων, όπως 
καθορίζεται από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 293/69, καθώς και των µαζούτ, υγραερίων, 
κλπ., των οποίων η κατά µάζα (βάρος) µέτρηση µπορεί να γίνεται και έµµεσα µε 
ογκοµέτρηση, υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους: α) Αρχικό έλεγχο: Ενεργείται 
πρίν γίνει χρήση των παραπάνω ογκοµετρητών και αφού προηγουµένως έχει πάρει 
έγκριση κυκλοφορίας για τη χώρα από το Υπουργείο Εµπορίου. β) Περιοδικό έλεγχο: 
Ενεργείται µία φορά το χρόνο. γ) Εκτακτοι έλεγχοι, Ενεργούνται αιφνιδιαστικά. 2) Οι 
παραπάνω έλεγχοι πραγµατοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές από δηµοσίους 
υπαλλήλους που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών µε σκοπό τη 
διαπίστωση της ακρίβειας µέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και λοιπών νοµίµων 
απαιτή σεων των παραπάνω ογκοµετρητών µε κάθε πρόσφορο κατά την κρίση τους 
µέσο και µέθοδο. 3) Στην περίπτωση ογκοµέτρησης του µαζούτ, υγραερίων, κλπ., για 
τον έµµεσο προσδιορισµό της µάζας (βάρους) αυτών η τιµολόγηση θα γίνεται κατά 
µάζα (βάρος), µε την προϋπόθεση ότι θα ισχύει η σχέση: βάρος = όγκος χ ειδικό 
βάρος και αυτή θα αναγράφεται σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, 
παράδοσης και πληρωµής του εµπορεύµατος, καθώς επίσης η θερµοκρασία που 
αντιστοιχεί σ' αυτό το ειδικό βάρος.  

 
Αρθρο:  397 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ανεκτό όριο σφάλµατος των ογκοµετρητών των µονίµων 
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 



Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ανεκτό όριο σφάλµατος των ογκοµετρητών των 
µονίµων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Το ανεκτό όριο σφάλµατος κατά τον αρχικό έλεγχο των ογκοµετρητών που 
αναφέρονται στο άρθρο 396, καθορίζεται, γι' αυτούς µεν που λειτουργούν µε διάταξη 
αναγωγής του όγκου σε θερµοκρασία διαφορετική από αυτή του καυσίµου, σε 
ποσοστό + - 1,25%ο (ένα και είκοσι πέντε εκατοστά επί τοις χιλίοις), για εκείνους δε 
που λειτουργούν χωρίς διάταξη αναγωγής, σε ποσοστό + - 1%ο (ένα επί τοις χιλίοις) 
σε κάθε ποσότητα καυσίµου που παρέχεται από τον µετρητή. 2) Το ανεκτό όριο 
σφάλµατος κατά τον περιοδικό και τους εκτάκτους ελέγχους, καθορίζεται σε ποσοστό 
+ - 2,5%ο (δύο και πενήντα εκατοστά επί τοις χιλίοις) για τους ογκοµετρητές που 
λειτουργούν µε διάταξη αναγωγής της θερµοκρασίας, και σε + - 2%ο (δύο επί τοις χι 
λίοις) για τους µετρητές που δεν είναι εφοδιασµένοι µε τη διάταξη αναγωγής. 3) Ο 
ρυθµιστής ακριβείας του µετρητή, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας, σηµείο του ογκοµετρητή, σφραγίζεται από αυτήν µε ειδική 
µολυβδοσφραγίδα, µε σκοπό τη διασφάλιση του απαραβίαστου της ακρίβειας 
µέτρησης, της καλής λειτουργίας των ογκοµετρητών κλπ.  

 
Αρθρο:  398 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Ανεκτό όριο σφάλµατος ζυγιστικών οργάνων στα εµφιαλωτήρια 
υγραερίου 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ανεκτό όριο σφάλµατος ζυγιστικών οργάνων στα 
εµφιαλωτήρια υγραερίου 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζεται το ανεκτό όριο σφάλµατος των ζυγιστικών οργάνων που 
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του βάρους του υγραερίου που µεταγγίζεται 
στις φιάλες, σε ποσοστό + - 0,5% (µισό τοις εκατό) πάνω στην ποσότητα του 
υγραερίου που περιέχεται σ' αυτές.  

 
Αρθρο:  399 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Αναγραφή ενδείξεων στις φιάλες υγραερίου 

Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Αναγραφή ενδείξεων στις φιάλες υγραερίου 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Πάνω σε κάθε φιάλη υγραερίου πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις 
κατά τρόπο που δεν θα επιδέχεται αµφισβήτηση: α) Το καθαρό βάρος υγραερίου που 
περιέχεται σ' αυτή. β) Το απόβαρο της φιάλης, στο οποίο θα περιλαµβάνεται και το 



βάρος των εξαρτηµάτων που βρίσκονται πάνω σ' αυτή (µε προσέγγιση + 100 
γραµµάρια). γ) Ο εµπορικός τίτλος της εταιρείας υγραερίου. 2) Οι εταιρείες 
υγραερίων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε κατάλληλη σφραγίδα, το απαραβίαστο 
κάθε γεµάτης φιάλης.  

 
Αρθρο:  400 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ανεκτό όριο σφάλµατος µετρητών υγραερίου για τροχοφόρα 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ανεκτό όριο σφάλµατος µετρητών υγραερίου για 
τροχοφόρα 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζεται το ανεκτό όριο σφάλµατος µετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του 
οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια σ' όλη τη χώρα σε +-0,5% (µισό τοις εκατό).  

 
Αρθρο:  401 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ελεγχος των µετρητών υγραερίου για τροχοφόρα 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ελεγχος των µετρητών υγραερίου για 
τροχοφόρα 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κάθε πρατήριο διανοµής υγραερίου για τροχοφόρα πρέπει να είναι εφοδιασµένο 
µε τα απαραίτητα µέσα ελέγχου της ακρίβειας των αντλιών - µετρητών που 
χρησιµοποιεί, για την παροχή υγραερίου στην κατανάλωση. 2) Τα πρατήρια πρέπει 
να έχουν υποδοµή τέτοια, ώστε τα µέσα ελέγχου, που είναι ειδικά λιτρόµετρα 
χωρητικότητας τουλάχιστον 20 λίτρων, να µπορούν να συνδεθούν εύκολα µε το 
δίκτυο των µετρητών και να καθιστούν τον έλεγχο ευχερή. 3) Κάθε εταιρεία εµπορίας 
και διανοµής υγραερίου, που εφοδιάζει τα παραπάνω πρατήρια, υποχρεούται να 
σφραγίζει υπεύθυνα, ύστερα από προηγούµενο έλεγχο, µε ειδική µολυβδοσφραγίδα 
που θα φέρει τα διακριτικά σηµεία της εταιρείας, το απαραβίαστο του ρυθµιστή 
ακρίβειας των µετρητών υγραερίου. 4) Εφόσον κατά τους ελέγχους, που γίνονται από 
τα αρµόδια όργανα για την ακρίβεια των παραπάνω µετρητών υγραερίου, 
διαπιστωθεί ελλιπής µέτρηση πέραν του 0,7%, ανεξαρτήτως της αγορανοµικής 
ευθύνης που δηµιουργείται, ο µετρητής σφραγίζεται από τους υπαλλήλους ή 
αστυνοµικά όργανα, που διενήργησαν τον έλεγχο, µε ειδική µολυβδοσφραγίδα για τη 
µη χρησιµοποίησή του µέχρι να ρυθµισθεί η ακρίβειά του. Η ρύθµιση αυτή της 
ακρίβειας του µετρητή γίνεται από ειδικό συνεργείο της οικείας εταιρείας υγραερίων, 
παρουσία αρµόδίου υπαλλήλου ή αστυνοµικού οργάνου, έπειτα από προηγούµενη 
αποσφράγιση του µετρητή απ' αυτούς. Ο µετρητής αυτός επαναχρησιµοποιείται 
ύστερα από έλεγχο της ακριβείας του.  



 
Αρθρο:  402 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αναγραφή στα ζυγιστικά όργανα του προορισµού χρησιµοποίησης 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Αναγραφή στα ζυγιστικά όργανα του 
προορισµού χρησιµοποίησης 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Καθορίζεται ότι, κανένα ζυγιστικό όργανο ή συσκευή δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ή να εκτεθεί για πώληση εάν δεν αναγράφεται πάνω σ' αυτό και σε 
φανερό σηµείο, ευκρινώς και ανεξίτηλα, η ένδειξη της χρήσης για την οποία 
προορίζεται, όπως π.χ.: - Για εµπορική χρήση. - Για εργαστηριακή χρήση. - Για 
οικιακή χρήση κλπ.. 2) Ζυγιστικά όργανα ή συσκευές που δεν έχουν την ένδειξη "Για 
εµπορική χρήση" απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται σε εµπορικές συναλλαγές.  

 
Αρθρο:  403 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τοποθέτηση ζυγών σε εµφανές σηµείο 

Λήµµατα:  Μέτρα και σταθµά ,Τοποθέτηση ζυγών σε εµφανές σηµείο 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι πωλητές τροφίµων και γενικά ειδών βιοτικών αναγκών, υποχρεούνται να 
τοποθετούν σε εµφανές µέρος του καταστήµατός τους, πρατηρίου ή τόπου πώλησης, 
τους ζυγούς που χρησιµοποιούν για ζύγιση των ειδών που πωλούν και σε τέτοια θέση 
ώστε ο αγοραστής να µπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τη ζύγιση των ειόών 
που αγοράζει.  

 
Αρθρο:  404 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ανεκτά όρια σφάλµατος των µέτρων και σταθµών 

Λήµµατα:  
Μέτρα και σταθµά ,Ανεκτά όρια σφάλµατος των µέτρων και 
σταθµών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζονται τα ανεκτά όρια σφάλµατος των µέτρων και σταθµών που 
χρησιµοποιούνται για εµπορικές συναλλαγές, ως εξής: 1) ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 
(ΞΥΛΙΝΑ) α/α Ονοµαστικό µήκος Ανεκτό σφάλµα µέτρησης 1 1 ή 2 µέτρα + - 0,5 



χιλιοστοµέτρου 2) ΣΤΑΘΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 1 χιλιοστόγραµµο + - 0,1 
χιλιοστόγραµµο 2 2 " + - 0,2 " 3 5 " + - 0,25 " 4 10 " + - 0,5 " 5 20 " + - 0,5 " 6 50 " + 
- 0,5 " 7 100 " + - 1 " 8 200 " + - 1 " 9 500 " + - 1 " 10 1 έως και 10 γραµµάρια + - 20 
" 11 20 " + - 30 " 12 50 " + - 50 " 13 100 " + - 60 " 14 200 " + - 100 " 15 500 " + - 250 
" 16 1 χιλιόγραµµο + - 400 " 17 2 χιλιόγραµµα + - 600 " 18 5 " + - 1,25 γραµµάρια 19 
10 " + - 2,5 " 20 20 " + - 4 " 21 50 " + - 10 " 3) ΔΟΧΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ 1 50 γραµµάρια + - 1 γραµµάριο 2 100 " + - 1,5 γραµµάρια 3 200 " + - 2,5 " 
4 500 " + - 3,5 " 5 1 χιλιόγραµµο + - 5 " 6 2 χιλιόγραµµα + - 7 " 7 5 " + - 10 " 8 10 " + 
- 15 " 4) ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΔΟΧΕΙΑ) ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 2 έως 
40 χιλιόγραµµα + - 7 έως + - 45 γραµµάρια. (Δηλαδή για δύο (2) χιλ/µα + - 7 γραµµ., 
και άνω των 2 χιλ/µων - 1 γραµµ. για κάθε επιπλέον χιλ/µο) 5) ΖΥΓΟΙ α) 
Επιτραπέζιοι αµφοτεροβαρείς και παλάντζες α/α Δυναµικότητα Ανεκτό όριο 
σφάλµατος 1 1 χιλιόγραµµο + - 2,5 γραµµάρια 2 2 χιλιόγραµµα + - 3,5 " 3 5 " + - 5,5 
" 4 10 " + - 8 " 5 15 " + - 10 " 6 20 " + - 12 " 7 30 " + - 16 " 8 40 " + - 20 " β) 
Αυτόµατοι και ηµιαυτόµατοι ζυγοί επιτραπέζιοι δαπέδου και κρεµαστοί 1 Από 1 έως 
2 χιλιόγραµµα + - 2 γραµµάρια 2 Από 2 έως 12 χιλιόγραµµα + - 2 έως 12 γραµµάρια 
(δηλ. + - 1 γραµµ. για κάθε χιλ/µο) 3 Από 12 έως 20 χιλιόγραµµα + - 12 γραµµάρια 4 
Από 20 και πάνω + - 0,6 του γραµµαρίου για κάθε χιλ/µο γ) Πλάστιγγες - 
Γεφυροπλάστιγγες Ανω των 50 χιλ/µων + - 0,5%ο επί του αποτελέσµατος της κάθε 
ζύγισης 6) ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ανεκτό 
σφάλµα µέτρησης + - 0,5% επί του αποτελέσµατος της κάθε µέτρησης. 7) ΔΟΧΕΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ α/α Ονοµαστική 
χωρητικότητα Ανεκτό σφάλµα µέτρησης 1 5 λίτρα + - 0,5% 8) ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Ανεκτό σφάλµα µέτρησης + - 0,5% 
επί του αποτελέσµατος κάθε µέτρησης. 9) ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΠΑΝΩΔΕΡΜΑΤΩΝ Ανεκτό σφάλµα µέτρησης + - 2,5% επί του αποτελέσµατος 
κάθε µέτρησης.  

 
Αρθρο:  405 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθµού 

Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Υποχρέωση και 
τρόπος αναγραφής κωδικού αριθµού 

Σχόλια:  

Ο πίνακας 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της ΑΔ 1 25 Ιαν. 
14 Φεβρ. 1994, ΦΕΚ Β' 93 Η παρ. 4 προστέθηκε από το άρθρο 2 της ως 
άνω ΑΔ. 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσµηµάτων και λοιπών συναφών αντικειµένων, 
που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύµµικτα) πολύτιµα 
µέταλλα δηλαδή από λευκόχρυσο (πλατίνα) ή από χρυσό κίτρινο αµιγή ή λευκό µε 
πρόσµειξη κίντρινου χρυσού µε παλλάδιο ή από άργυρο (ή από πολλά από αυτά), είτε 



από ένα ή περισσότερα πολύτιµα µέταλλα αναµιγµένα µε ένα ή περισσότερα κοινά 
µέταλλα, υποχρεούνται να αποτυπώνουν ευδιάκριτα µε κτυπητή µεταλλική σφραγίδα, 
τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριώτερου µέρους τους. Σε 
περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση µπορεί να γίνει σε ένα 
πλακίδιο συγκολληµένο στα κοσµήµατα, κατασκευασµένο από το ίδιο ακριβώς 
πολύτιµο µέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα 
πολύτιµα µέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσµήµατα , εφόσον τα 
κοσµήµατα είναι κατασκευασµένα από περισσότερα του ενός πολύτιµα µέταλλα. 1) 
Τον κωδικό αριθµό (σύµφωνα µε τον πίνακα 1) µε τον οποίο θα δηλώνεται η 
περιφέρεια του οικείου Επιµελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής ή 
εισαγωγέας και ο οποίος αποτελείται: α) από ένα κεφαλαίο γράµµα του αλφαβήτου 
(από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, β) από 
ένα µικρό γράµµα του αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου Πειραιά, γ) από έναν αύξοντα αραβικό αριθµό (από 1 ώς 17 πλην του 
16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, και δ) από 
έναν αύξοντα αραβικό αριθµό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των 
Επιµελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελµατοβιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ροδόπης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α. Επιµελητήριο µε την Περιφέρεια Κωδικός 
πόλη της έδρας του αριθµός (1) (2) (3) Α' ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ 1 Αθήνας Νοµός Αττικής 
(εκτός του Δήµου Α έως Ω Λαυρεωτικής) 2 Πειραιά Νοµός Πειραιά (µαζί µε το 
Δήµο) α έως ω 3 Θεσσαλονίκης Νοµός Θεσσαλονίκης 1 έως 15 Νοµός Χαλκιδικής 
17 Β' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 1 Νοµός Ροδόπης Νοµός Ροδόπης 42 Γ' 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 1 Κιλκίς Νοµός Κιλκίς 16 2 Αιτωλοακαρνανίας " 
Αιτωλοακαρνανίας 18 και 19 3 Μαγνησίας " Μαγνησίας 20 4 Δράµας " Δράµας 21 
και 22 5 Ιωαννίνων " Ιωαννίνων 23, 24 και 25 " Θεσπρωτίας 26 " Πρεβέζης 27 6 
Ηρακλείου " Ηρακλείου 28, 29 και 30 7 Καβάλας " Καβάλας 31 και 32 8 Μεσσηνίας 
" Μεσσηνίας 33 9 Αρκαδίας " Αρκαδίας 34 10 Κερκύρας " Κερκύρας 35, 36 και 37 
11 Λέσβου " Λέσβου 38 12 Αχαίας " Αχαίας 39, 40 και 41 13 Σάµου " Σάµου 43 14 
Χίου " Χίου 44 15 Αργολίδας " Αργολίδας 45 16 Αρτας " Αρτας 46 17 Βοιωτίας " 
Βοιωτίας 47 18 Λακωνίας " Λακωνίας 46 και 49 19 Δωδεκανήσου Επαρχ. Ρόδου 50 
και 51 " " Καρπάθου 52 20 Εβρου Νοµός Εβρου 53 21 Ευβοίας " Ευβοίας 54 22 
Ηµαθίας " Ηµαθίας 55 23 Πέλλας " Πέλλας 56 24 Καλύµνου Επαρχ. Καλύµνου 57 " " 
Κω 58 25 Καρδίτσας Νοµός Καρδίτσας 59 και 60 26 Καστοριάς " Καστοριάς 61 27 
Κεφαλληνίας-Ιθάκης Νήσος Κεφαλληνία 62 " " Ιθάκη 63 " " Ζάκυνθος 64 28 
Κοζάνης Νοµός Κοζάνης 65 και 66 29 Γρεβενών " Γρεβενών 67 30 Κορίνθου " 
Κορινθίας 68 και 69 31 Κυκλάδων " Κύκλάδων 70 και 71 32 Φθιώτιδας " Φθιώτιδας 
72 " " Ευρυτανίας 73 33 Λάρισας " Λάρισας 74, 75 και 76 34 Λασιθίου " Λασιθίου 
77 35 Λευκάδας " Λευκάδας 78 36 Ξάνθης " Ξάνθης 79 37 Πιερίας " Πιερίας 80 38 
Ηλειας " Ηλείας 81 39 Ρεθύµνης " Ρεθύµνης 82 40 Σερρών " Σερρών 83 και 84 41 
Τρικάλων " Τρικάλων 85 42 Φλώρινας " Φλώρινας 86 43 Φωκίδας " Φωκίδας 87 44 
Χανίων " Χανίων 88, 89 και 90 2) Τον κωδικό αριθµό µε τον οποίο θα δηλώνεται η 
ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα των εν λόγω κοσµηµάτων κλπ., ο οποίος 
θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθµό (από 1 έως 99), θα χωρίζεται 
δε µε µια τελεία(.) από το γράµµα του αλφαβήτου (κεφαλαίο ή µικρό) ή τον αύξοντα 
αραβικό αριθµό µε τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου Επιµελητηρίου. Σε 
περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα κωδικών αριθµών ταυτότητας 
κατασκευαστών ή εισαγωγέων κοσµηµάτων που αναλογεί στην περιφέρεια 
ορισµένων Επιµελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθµών (από α/α 1 
µέχρι και 99) σε νέους δικαιούχους µε την προσθήκη ενός µικρού γράµµατος του 
αλφαβήτου (από α έως ω) , δίπλα από τον τελευταίο κωδικό αριθµό της περιφέρειας 



του οικείου Επιµελητηρίου, π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ (1 -99) κλπ. Ο ανωτέρω 
κωδικός αριθµός ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσµηµάτων, χορηγείται µε 
αίτηση του ενδιαφερόµενου από το αρµόδιο, κατά τον Πίνακα 1, οικείο 
Επιµελητήριο, µε βάση τους τηρούµενους από αυτά σχετικούς πίνακες (µητρώα), 
αντίγραφα των οποίων καθώς και κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους πρέπει να 
υποβάλλονται στην αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου και στο Σϋλλογο 
χρυσοχόων (όπου υπάρχει). Σε περίπτωση διαγραφή ς από τα οικεία µητρώα ενός 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα για οποιοδή ποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή 
επαγγέλµατος, ή επωνυµίας ή αποδηµίας στο εξωτερικό ή θάνατο κλπ.), ο κωδικός 
αριθµός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε 
άλλον κατασκευαστή ή εισαγωγέα, προς αποφυγή σύγχυσης. 3) Την περιεκτικότητα 
(τίτλο) των κοσµηµάτων σε πολύτιµο µέταλλο εκφρασµένη σε χιλιοστά, προκειµένου 
δε για σύµµεικτα, θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολυτίµου µετάλλου που 
κυριαρχεί. Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται 
αποκλειστικά σε χιλιοστά και να ανήκει σε µία από τις παρακάτω ονοµαστικές τιµές 
του Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 α/α Πολύτιµο Μέταλλο Επιτρεπόµενοι τίτλοι 1. Χρυσός 
(κίτρινος ή λευκός) 333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999 2. Λευκόχρυσος 
(πλατίνα) 850, 900, 950, 999 3. Αργυρος 800, 835, 900, 925, 935, 999 4. Παλλάδιο 
500, 999 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Πολύτιµο µέταλλο Περιγραφή εργασίας Επιτρεπόµενη ανοχή 
σε χιλιοστά Πλατίνα Συµπαγούς πλάκας 5 Πλατίνα ή άργυρος Απλής συγκόλλησης 
10 Πλατίνα ή άργυρος Πολλαπλής συγκόλλησης 25 Χρυσός (κίτρινος αµιγής ή 
λευκός µε πρόσµειξη κίτρι- νου χρυσού µε παλλάδιο) Χωρίς συγκολλήσεις 20 
Χρυσός (όπως παραπάνω) Με κολλήσεις 30 Χρυσός (όπως παραπάνω) Με πολλές 
κολλήσεις, 52 ειδική εργασία, όπως π.χ. τα Σµυρναϊκά βραχιόλια κλπ. 4) Κοσµήµατα 
και λοιπά τεχνουργήµατα από πολύτιµα µέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται 
ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγµένη την ένδειξη 
τίτλου ως και του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης στην αγορά, 
εγκατεστηµένου σε χώρα - µέλος της Ευρωπαίκής Ενωσης, καταχωρηµένου στα 
µητρώα του κράτους - µέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα 
επισυνάπτεται έγγραφο της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εµφαίνεται η 
ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου, στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωµένη 
ένδειξη. Οι πωλητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να ενηµερώνουν εγγράφως 
τους αγοραστές για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου.  

 
Αρθρο:  406 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθµού σε κοσµήµατα πολυµερή 

Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Τρόπος αναγραφής 
κωδικού αριθµού σε κοσµήµατα πολυµερή 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε κοσµήµατα γενικά και λοιπά συναφή (αντικείµενα, κατασκευασµένα από 
περισσότερα από ένα διαφορετικά αυτοτελή πολύτιµα µέταλλα, που συνδέονται 
µεταξύ τους µε συγκόλληση), πρέπει, σε κάθε τµήµα από τα εν λόγω µέταλλα , να 



αποτυπώνεται ο τίτλος του, σε περίπτωση δε τεχνικών δυσχερειών, οι τίτλοι όλων 
των πολύτιµων µετάλλων που συµµετέχουν, µπορεί να αποτυπώνονται στο πλέον 
επιδεκτικό αποτύπωσης. Εφόσον ούτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η αποτύπωση 
εκτελείται πάνω σε συγκολληµένο πλακίδιο, κατασκευασµένο από οποιοδήποτε από 
τα πολύτιµα µέταλλα από τα οποία αποτελείται το κόσµηµα. 2) Προκειµένου για 
κοσµήµατα που αποτελούνται από περισσότερα του ενος οµοια η διάφορα αυτοτελή 
πολύτιµα µέταλλα, ανεξάρτητα µεταξύ τους, και που δεν συνδέονται µε 
συγκόλληση,πρέπει, σε καθένα από αυτά, να αποτυπώνεται ο τίτλος του.  

 
Αρθρο:  407 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιµοποίησης σφραγίδων 

Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Εγκριση και 
ανανέωση έγκρισης χρησιµοποίησης σφραγίδων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια κατασκευαστές ή εισαγωγείς 
κοσµηµάτων, πριν από τη χρησιµοποίηση από αυτούς των µεταλλικών σφραγίδων 
που προβλέπονται από το άρθρο 405 (στοιχεία 2 και 3) πρέπει να υποβάλλουν στα 
Επιµελητήρια σχετική αίτηση µαζί µε τα αποτυπώµατά τους, για να πάρουν έγγραφη 
έγκριση χρησιµοποίησης των εν λόγω σφραγίδων. 2) Το αποτυπώµατα των 
παραπάνω σφραγίδων πρέπει, µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων να υποβάΛλονται 
συγχρόνως και στους αντίστοιχους Συλλόγους χρυσοχόων (όπου υπάρχουν). 3) Με 
βάση τις αιτήσεις αυτές, καταρτίζονται από τα Επιµελητήρια και τους Συλλόγους 
χρυσοχόχων, σχετικοί πίνακες (µητρώα). 4) Οι εγκρίσεις χρησιµοποίησης των 
σφραγίδων που αναφέρονται στην παράγραφοι και χορηγούνται από τα οικεία 
Επιµελητήρια, υπόκεινται σε ανά τριετία ανανέωση σε τακτά ηµερολογιακά έτη. Η 
ανανέωση γίνεται µε την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο, στα οικεία 
Επιµελητήρια, µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του καθορισµένου για ανανέωση 
ηµερολογιακού έτους. Ως έτος έναρξης του παραπάνω συστήµατος ανανέωσης 
ορίζεται το 1985. 5) Η χορήγηση ή ανανέωση διενεργείται µετά από προσκόµιση στα 
αρµόδια Επιµελητήρια από τους ενδιαφερόµενους, αποδεικτικών στοιχείων περί της 
κατασκευαστικής ή εισαγωγικής δραστηριότητάς τους, δραστηριότητες για τις οποίες 
και µόνο χορηγείται κωδικός αριθµός στους ενδιαφερόµενους. 6) Εγκρίσεις 
χρησιµοποίησης κωδικών αριθµών που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του 
ηµερολογιακού έτους ανανέωσης, ανανεώνονται κατά το έτος που ορίζεται για την 
επόµενη ανανέωση. 7) Σε περίπτωση µη ανανέωσης της έγκρισης, η σφραγίδα 
επιστρέφεται αµέσως από τον κάτοχο στο οικείο Επιµελητήριο. 8) Με τη λήξη , της 
ανά τριετία προθεσµίας ανανέωσης κωδικών αριθµών, τα Επιµελητήρια στέλνουν 
στον Εισαγγελέα κατάσταση µε τα ονόµατα των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν 
ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο αρµόδιο Επιµελητήριο τη σφραγίδα, όπως 
έχουν υποχρέωση από την προηγούµενη παράγραφο. Η παραπάνω κατάσταση 
κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εµπορίου, προκειµένου 
αυτή να ελέγχει την ενδεχόµενη χρησιµοποίηση της σφραγίδας µετά τη λήξη της 



προθεσµίας ανανέωσης. Ανανέωση µετά τη λήξη της προθεσµίας, µπορεί να γίνεται 
µε παράλληλη ενηµέρωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας Εµπορίου.  

 
Αρθρο:  408 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσµηµάτων και συναφών 
αντικειµένων 

Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Υποχρεώσεις κατά 
την εξαγωγή κοσµηµάτων και συναφών αντικειµένων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι κατασκευαστές κοσµηµάτων και λοιπών συναφών αντικειµένων που 
προορίζονται για εξαγωγή, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
άρθρο 405, πλην των ανοχών του Πίνακα 3, για τις οποίες έχουν εφαρµογή τα όσα 
ισχύουν στη χώρα προορισµού των αντικειµένων. 2) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η 
εξαγωγή κοσµηµάτων κλπ., που φέρουν τίτλο διαφορετικό από εκείνους που 
καθορίζονται από τον Πίνακα 2 του άρθρου 405, µε την προϋπόθεση αποδοχής του 
τίτλου αυτού από το πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία και µετά από προηγούµενη 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση του οικείου Επιµελητηρίου από τον ενδιαφερόµενο 
εξαγωγέα.  

 
Αρθρο:  409 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση σήµανσης επίχρυσων ή επάργυρων αντικειµένων 

Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Απαγόρευση 
σήµανσης επίχρυσων ή επάργυρων αντικειµένων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η σήµανση µε τον τρόπο που ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο 405, 
επίχρυσων ή επάργυρων γενικά και λοιπών συναφών αντικειµένων που δεν περιέχουν 
πολύτιµα µέταλλα.  

 
Αρθρο:  410 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων 



Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Απαγόρευση 
αποτύπωσης άλλων ενδείξεων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η αποτύπωση στα κοσµήµατα γενικά και τα λοιπά συναφή 
αντικείµενα, οποιασδήποτε άλλης ένδειξης, εκτός από αυτές που επιβάλλονται βάσει 
της παρούσας, από την οποία δηµιουργούνται αµφιβολίες για την ταυτότητα του 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα, ή για τον τίτλο του κοσµήµατος, ως προς τα πολύτιµα 
µέταλλα που περιέχει.  

 
Αρθρο:  411 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Είδη που εξαιρούνται από τη σήµανση 

Λήµµατα:  
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων ,Είδη που 
εξαιρούνται από τη σήµανση 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήµανση που προβλέπεται στις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου. 1) Αντικείµενα γενικά που το βάρος τους είναι κάτω από 1 
γραµµάριο. 2) Επιστηµονικά όργανα και µηχανήµατα. 3) Αντικείµενα προερχόµενα 
από άλλη χώρα, που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση, η οποία εγγυάται την 
περιεκτικότητα (τίτλο) των πωλυτίµων µετάλλων από τα οποία είναι 
κατασκευασµένα, µε την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για 
τα κοσµήµατα που εξάγονται από την Ελλάδα στη χώρα αυτή. 4) Οδοντοτεχνικά 
(γέφυρες, κορώνες, κλπ.). 5) Νοµίσµατα. 6) Μέταλλα. 7) Κοσµήµατα παλαιών 
εποχών (αντίκες). Κανένα κόσµηµα ή συναφές αντικείµενο δεν µπορεί να κυκλοφορεί 
χωρίς τη σήµανση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός 
από εκείνα του παρόντος άρθρου.  

 
Αρθρο:  412 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Κατάταξη του λιγνίτη µε βάση το µέγεθός του 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Κατάταξη του λιγνίτη µε βάση 
το µέγεθός του 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΚΑΥΣΙΜΑ (ΣΤΕΡΕΑ - ΥΓΡΑ) - ΥΓΡΑΕΡΙΑ Λιγνίτης ψιλός, 
θεωρείται αυτός που αποτελείται από τεµάχια διαστάσεων 10 - 30 χιλιοστοµέτρων, 



χονδρός, αυτός που αποτελείται από τεµάχια διαστάσεων 31 και πάνω 
χιλιοστοµέτρων και λιγνίτης ειδικής διαλογής, αυτός που αποτελείται από τεµάχια 
διαστάσεων 50 και πάνω χιλιοστοµέτρων σε φυσική κατάσταση και είναι 
απαλλαγµένος τελείως από ξένες ύλες. Σκόνη, θεωρείται ο λιγνίτης του οποίου η 
κοκκοµετρική σύσταση ποικίλει από 0 - 10 χιλιοστά.  

 
Αρθρο:  413 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τρόπος δειγµατοληψίας λιγνιτών και γενικά στερεών καυσίµων 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Τρόπος δειγµατοληψίας λιγνιτών 
και γενικά στερεών καυσίµων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Καθορίζεται ο τρόπος δειγµατοληψίας λιγνιτών και γενικά στερεών καυσίµων 
(γαιανθράκων, κοκ) ως εξής: Λήψη δείγµατος: Από τον προς δειγµάτιση σωρό των 
λιγνιτών και γενικά των στερεών καυσίµων λαµβάνεται µε φτυάρι από τέσσερα ή 
πέντε τουλάχιστον σηµεία (θέσεις) κατά το δυνατόν, συµµετρικά, ανά 20 έως 25 
χιλιόγραµµα χωρίς καµιά διαλογή. Ολη η ποσότητα που λοµβάνεται µεταφέρεται σε 
µια επίπεδη καθαρή επιφάνεια, κατά προτίµηση φύλλο λαµαρίνας. Γίνεται θραύση 
όλων των µεγάλων τεµαχίων, σε µέγεθος γροθιάς και µε φτυάρι αναµιγνύονται τα 
τεµάχια αυτά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού αναµιχθεί, η ποσότητα του 
δείγµατος απλώνεται σε σχήµα τετραγώνου του αυτού πάχους. Στη συνέχεια 
χωρίζεται µε φτυάρι, χιαστί, το τετράγωνο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, 
απορρίπτονται οι τοµείς Α και Β και κρατούνται οι τοµείς Γ και Δ. Ακολουθεί σχήµα 
το οποίο βρίσκεται στο ΦΕΚ Β�  343 11.5.1989 όπου είναι δηµοσιευµένη η ΑΔ 
14/89. Γίνεται και νέα θραύση των τεµαχίων των τοµέων Γ και Δ που κρατήθηκαν 
µέχρι το µέγεθος καρυδιού και επακολουθεί νέα ανάµειξη, όπως και προηγουµένως. 
Επειτα χωρίζεται και πάλι µε φτυάρι, χιαστί, το τετράγωνο, στους τοµείς Α, Β, Γ και 
Δ, απορρίπονται οι τοµείς Γ και Δ και κρατούνται οι τοµείς Α και Β. Επακολουθεί και 
νέα θραύση των τεµαχίων των τοµέων που κρατήθηκαν µέχρι το µέγεθος 
φουντουκιού, ή και µικρότερο και επαναλαµβάνεται η ανάµειξη , το άπλωµα σε 
ισόπαχο στρώµα και ο διαχωρισµός του νέου τετραγώνου χιαστί µε το φτυάρι, σε 
τοµείς Α, Β, Γ και Δ, απορρίπτονται οι τοµείς Α και Β και κρατούνται οι τοµείς Γ και 
Δ. Τα τεµάχια των τοµέων Γ και Δ που κρατήθηκαν τελικά, αφού οµογενοποιηθούν 
πλήρως, τίθενται σε τρία (3) λευκοσιδηρά δοχεία χωρητικότητας 5 έως 6 
χιλιογράµµων που κλείνονται στεγανά. Από τα δοχεία αυτά, τα δύο (2) σφραγίζονται, 
όπως όλα τα αγορανοµικά δείγµατα και στέλνονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους 
για ανάλυση. Το τρίτο δοχείο, καλά σφραγισµένο, παραδίδεται, εφόσον το ζητήσει, 
στον κάτοχο του είδους που δειγµατίσθηκε.  

 
Αρθρο:  414 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 



Τίτλος Αρθρου:  Εµπορία λιγνιτών 
Λήµµατα:  Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Εµπορία λιγνιτών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η εµπορία λιγνιτών χωρίς προηγούµενη διαλογή και απαλλαγή τους 
από γαιώδεις προσµείξεις. 2) Ολα τα λιγνιτωρυχεία που λειτουργούν στη χώρα, 
υποχρεούνται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα να υποβάλλουν στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου δελτίο κίνησης λιγνιτών του 
προηγούµενου µήνα.  

 
Αρθρο:  415 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις εισαγωγέων και εµπόρων στερεών καυσίµων 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Υποχρεώσεις εισαγωγέων και 
εµπόρων στερεών καυσίµων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Ο ανθρακίτης που πωλείται από εισαγωγείς στερεών καυσίµων σε εµπόρους και 
λοιπούς καταναλωτές και προορίζεται για θέρµανση, πρέπει να είναι κοσκινισµένος 
και να µην περιέχει καθόλου σκόνη. 2) Οι εισαγωγείς στερεών καυσίµων είναι 
υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µε έγγραφο στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εµπορίου, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα, τα εξής στοιχεία για τον 
προηγούµενο µήνα: α) Το υπόλοιπο αποθήκης, κατά είδος και χώρα προέλευσης. β) 
Τις εισαγωγές που πραγµατοποίησαν κατά είδος και χώρα προέλευσης. γ) Την τιµή 
διάθεσης των ποσοτήτων που πωλήθηκαν. 3) Οι πωλητές στερεών καυσίµων είναι 
υποχρεωµένοι: α) Να έχουν τοποθετηµένη πινακίδα σε εµφανές σηµείο σε κάθε σωρό 
ανθρακίτη, γαιανθράκων, µεταλλουργικού κοκ, ξυλανθράκων κλπ. στην οποία να 
γράφουν καθαρά την προέλευση των παραπάνω καυσίµων (Αµερικανική, Γερµανική, 
Ρωσική, κλπ.) καθώς και την κατά χιλ/µο τιµή λιανικής πώλησής τους. β) Κάθε 
σωρός των παραπάνω καυσίµων θα είναι τελείως ξεχωρισµένος, έτσι ώστε να 
αποκλείεται εντελώς η ανάµειξη στερεών καυσίµων, διαφόρων προελεύσεων, 
ποιοτήτων και τιµών.  

 
Αρθρο:  416 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Προϊόντα πετρελαίου 

Λήµµατα:  Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Προϊόντα πετρελαίου 
Σχόλια:  Τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 6/5-24.3.1992, ΦΕΚ Β' 208 

 
Κείµενο Αρθρου 



Στις διατάξεις της παρούσας Αγορανοµικής Διάταξης υπάγονται οι βενζίνες (SYPER, 
REGULAR, ΑΜΟΛΥΒΔΗ) και το πετρέλαιο (DIESEL, κίνησης - θέρµανσης) των 
οποίων οι ανώτατες τιµές καταναλωτή καθορίζονται µε Υπουργική απόφαση, 
σύµφωνα µε το Ν. 2008/92 (ΦΕΚ 16/Α/1992). (ΑΔ 6/5-24 Μαρ. 1992, ΦΕΚ Β' 208).  

 
Αρθρο:  417 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποβολή στοιχείων από επιχειρήσεις εµπορίας πετρ/ειδών 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Υποβολή στοιχείων από 
επιχειρήσεις εµπορίας πετρ/ειδών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι επιχειρήσεις που ασκούν εµπορία πετρελαιοειδών, υποχρεούνται µετά το 
κλείσιµο κάθε µήνα να υποβάλλουν καταστάσεις διάθεσης των πετρελαιοειδών 
αυτών του προηγούµενου µήνα, αναλυτικά κατά είδος, κατηγορία καταναλωτών και 
περιοχές, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εµπορίου. 2) Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να δίνουν στην 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου ή και στις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες 
Εµπορίου, κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ζητείται σχετικά µε την εισαγωγή, 
διακίνηση, διαµόρφωση και ανάλυση του κόστους και διάθεση των ειδών που 
εµπορεύονται αυτές, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωηθεί χρήσιµο από την 
Υπηρεσία που το ζητάει. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κατά τόπους πράκτορες 
ή παραγγελιοδόχοι πώλησης, καθώς και οι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών.  

 
Αρθρο:  418 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ποσοστά µεικτού κέρδους λιανοπωλητών υγρών καυσίµων 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Ποσοστά µεικτού κέρδους 
λιανοπωλητών υγρών καυσίµων 

Σχόλια:  
Καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΑΔ 6/5-24.3.1992 
ΦΕΚ Β' 208 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  419 
Ηµ/νία:  11.05.1989 



Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Μεικτό κέρδος εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Μεικτό κέρδος εταιρειών 
εµπορίας πετρελαιοειδών 

Σχόλια:  
Καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 της ΑΔ 6/5-24 Μαρ. 
1992, ΦΕΚ Β' 208 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  420 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση διάθεσης φωτιστικού πετρελαίου για ορισµένες χρήσεις 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Απαγόρευση διάθεσης 
φωτιστικού πετρελαίου για ορισµένες χρήσεις 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η διάθεση φωτιστικού πετρελαίου για κεντρική θέρµανση οικειών, 
ξενοδοχείων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, αυτούσιου ή σε ανάµειξή του, µε άλλο 
είδος καυσίµου.  

 
Αρθρο:  420Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διάθεση - Ελεγχος πετρελαίου κινήσεως 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Διάθεση ,Ελεγχος πετρελαίου 
κινήσεως 

Σχόλια:  Προστέθηκε µε την ΑΔ 5/17-27.2.1992 ΦΕΚ Β' 127 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται από οποιονδή ποτε η διάθεση πετρελαίου θέρµανσης (αυτούσιου ή 
σε ανάµειξη) ως πετρελαίου κίνησης. 2) Για τη διακρίβωση της τυχόν νοθείας του 
πετρελαίου κίνησης µε πετρέλαιο θέρµανσης, ακολουθείται από τα αγορανοµικά ή 
άλλα αρµόδια όργανα η εξής διαδικασία: α. Λαµβάνεται δείγµα εις απλούν το οποίο 
εξετάζεται επί τόπου διά δείκτου, κατά τρόπο οριζόµενο από την 38/92 απόφαση 
Α.Χ.Σ. β. Στην περίπτωση θετικής ένδειξης νοθείας, το προϊόν δεσµεύεται. γ. Το 
αντίστοιχο δείγµα του βυτιοφόρου εξετάζεται κατά τον ίδιο τρόπο. δ. Η σχετική 



έκθεση ελέγχου µαζί µε το πρωτόκολλο δέσµευσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
για την επιβολή κυρώσεων κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα. 
3) Οι διαθέτοντες στην κατανάλωση πετρέλαιο θέρµανσης , υποχρεούνται όπως 
δηλώσουν αυτό στις διάφορες, ανάλογα µε την έδρα τους, Δ/νσεις και Τµήµα 
Εµπορίου. (ΑΔ 5/17-27 Φεβρ. 1992, ΦΕΚ Β' 127).  

 
Αρθρο:  421 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προϋποθέσεις ανάµειξης βενζινών και καθορισµός τιµής µείγµατος 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Προϋποθέσεις ανάµειξης 
βενζινών και καθορισµός τιµής µείγµατος 

Σχόλια:  Η παρ. 3 προστέθηκε µε την ΑΔ 15/11-12.11.1993 (ΦΕΚ Β' 850) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Επιτρέπεται η διάθεση βενζίνης αυτοκινήτων, που προέρχεται από ανάµειξη 
βενζίνης κοινής (REGULAR) και Σούπερ (PREMIUM) σε οποιαδήποτε αναλογία, 
εφόσον η ανάµειξη αυτή γίνεται µε βενζινοαντλίες, που έχουν εγκριθεί από το 
Υπουργείο Εµπορίου. 2) Η λιανική τιµή πώλησης του παραπάνω µείγµατος, ορίζεται 
από το άθροισµα των γινοµένων της ποσότητας από κάθε βενζίνη (REGULAR - 
PREMIUM), που παραδίδεται, επί την τιµή λιανικής πώλησής τους κατά λίτρο, που 
κάθε φορά ισχύει. (ΑΔ 14/89). 3) Πρατήρια υγρών καυσίµων που διαθέτουν στην 
κατανάλωση υγρά καύσιµα µε τροποποιηµένες σε σχέση µε τις ελάχιστες 
επιβαλλόµενες βάσει της νοµοθεσίας προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν 
παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιµο µε τις ελάχιστες προδιαγραφές. 
(ΑΔ 15/11-12 Νοεµ. 1993, ΦΕΚ Β' 850).  

 
Αρθρο:  422 
Ηµ/νία:  20.10.2004 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  "Διακινητές πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις τους" 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Διακινητές υγρών καυσίµων και 
υποχρεώσεις τους 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο, όπως είχε τροποποιηθεί µε τις ΑΔ 6/5-24.3.1992 
(ΦΕΚ Β'208) και 6/5-24.3.1992 (ΦΕΚ Β'208), αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 της ΑΔ 4 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/529 (ΦΕΚ Β΄ 
480/31.5.1995), µε το άρθρο 1 της ΑΔ 3 που κυρώθηκε µε την ΥΑ 
Α3/1115 (ΦΕΚ Β΄ 513/26.5.1998) και µε το άρθρο 1 της ΑΔ 11 που 
κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/5259 (ΦΕΚ Β΄ 1572/20.10.2004).-Βλέπε την 
ΥΑ Α3/5263 (ΦΕΚ Β΄ 1572/20.10.2004) για τις διοικητικές κυρώσεις 



στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 
Κείµενο Αρθρου 
"1. Οι εταιρείες εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 3, 4, 
5, 6 και 7 του Νόµου 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς και οι τρίτοι που διακινούν 
πετρ/δή προϊόντα για λογαριασµό κατόχων άδειας εµπορίας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγρ.8 του άρθρου 6 του ίδιου Νόµου, υποχρεούνται να παραδίδουν τα πετρ/δή 
προϊόντα στην αποθήκη των αγοραστών (κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίµων, κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, καταναλωτών). Η 
µεταφορά και η παράδοση στην αποθήκη των αγοραστών γίνεται µε ευθύνη από 
κοινού για την ποιότητα και ποσότητα, του µεταφορέα και εκείνων εκ των ανωτέρω 
που του έχουν αναθέσει τη µεταφορά σύµφωνα µετά οριζόµενα στις ισχύουσες 
εκάστοτε αγορανοµικές διατάξεις. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση που 
διακινούνται µέσω πωλητών πετρελαίου θέρµανσης χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς 
χώρους παραλαµβάνονται απευθείας από τις εγκαταστάσεις άλλων κατόχων άδειας 
πωλητή πετρελαίου θέρµανσης αποκλειόµενης της φόρτωσης από εγκαταστάσεις 
εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών ή από τα διυλιστήρια. Ειδικά για το νοµό 
Θεσσαλονίκης, για τους κατόχους αδειών πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που 
διαθέτουν ή όχι ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, επιτρέπεται η φόρτωση από τις 
εγκαταστάσεις εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων οι οποίες 
(εγκαταστάσεις) δεν διαθέτουν αγωγό, µε προορισµό: - τους ίδιους αποθηκευτικούς 
χώρους (στις περιπτώσεις που διαθέτουν) - τους τελικούς καταναλωτές. 2. Η 
παράδοση των πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση από τους κατόχους άδειας 
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων ή κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου 
θέρµανσης γίνεται στην αποθήκη των τελικών καταναλωτών που διαθέτουν 
αποθηκευτικό χώρο και προορίζονται για όλες τις επιτρεπόµενες χρήσεις µε ευθύνη 
του µεταφορέα και παράλληλη ευθύνη των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίµων, των Προµηθευτικών Συνεταιρισµών ή Κοινοπραξιών των οποίων 
είναι µέλη ή κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης αντίστοιχα, για την 
ποιότητα και ποσότητα. Για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών 
καυσίµων που έχουν σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας µε συγκεκριµένη εταιρεία 
εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών, παράλληλη ευθύνη έχει και η εταιρεία 
εµπορίας για την ποιότητα και ποσότητα των πωλουµένων γενικώς από αυτά 
πετρελαιοειδών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προµηθευτικοί 
Συνεταιρισµοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των διακινουµένων προϊόντων 
ανήκει από κοινού τόσο στον Προµηθευτικό Συνεταιρισµό ή Κοινοπραξία όσο και 
στα µέλη τους. 3. Οι εταιρείες εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών προϊόντων 
υποχρεούνται να παραδίδουν στην αποθήκη του αγοραστή πετρελαιοειδή προϊόντα 
από 1000 λίτρα ή από 1000 χιλιόγραµµα και πάνω, ανάλογα µε την µονάδα µέτρησης 
κάθε προϊόντος. 4. Απαγορεύεται: 4.1. Η διάθεση από τις εταιρείες εµπορίας και 
διανοµής πετρελαιοειδών σε κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης άλλων 
ειδών καυσίµων εκτός από πετρέλαιο θέρµανσης και φωτιστικό πετρέλαιο. Τυχόν 
εµπορία και διακίνηση, από κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, 
οποιουδήποτε άλλου είδους καυσίµου είναι παράνοµη. 4.2 Η διάθεση πετρ/ειδών 
προϊόντων για θέρµανση από: α) κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίµων σε άλλον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, β) 
κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων σε κάτοχο άδειας πωλητή 
πετρελαίου θέρµανσης µι: ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, γ) κάτοχο άδειας 
πωλητή πετρελαίου θέρµανσης ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους 



σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή κάτοχο άδειας πωλητή 
πετρελαίου θέρµανσης µε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, δ) από κάτοχο άδειας χωρίς 
αποθηκευτικούς χώρους σε κάτοχο άδειας επίσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους 4.3. 
Η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας 
πρατηρίου υγρών καυσίµων που έχει σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας µε 
συγκεκριµένη εταιρεία εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών µε βυτιοφόρο 
αυτοκίνητο που φέρει το σήµα της εν λόγω εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός 
ενεργεί και ως κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, κατόπιν σχετικής 
άδειας που έχει λάβει. 4.4. Η διάθεση ναυτιλιακών καυσίµων από κάτοχο άδειας 
πρατηρίου υγρών καυσίµων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 4.5. 
Η διάθεση ναυτιλιακών καυσίµων που βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση 
TRANZIT από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων."  

 
Αρθρο:  423 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πωλήσεις υγρών καυσίµων από ελεύθερα αποθέµατα 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Πωλήσεις υγρών καυσίµων από 
ελεύθερα αποθέµατα 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, της µε αριθµό 89443/1 
8.6.79 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που κυρώθηκε µε το Νόµο 1060/80, 
απαγορεύεται η πώληση υγρών καυσίµων από ελεύθερα αποθέµατα (εκτελωνισµένα), 
προς τα πάσης φύσης πλωτά µέσα, καθώς και η χρησιµοποίησή τους από τα µέσα 
αυτά. 2) Από τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εξαιρούνται οι 
λεµβολογηµένες στα Ελληνικά λεµβολόγια λέµβοι, καθώς και τα Ελληνικά 
επαγγελµατικά αλιευτικά παράκτιας αλιείας.  

 
Αρθρο:  424 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Αποθήκευση υγρών καυσίµων "επί παρακαταθήκη" 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Αποθήκευση υγρών καυσίµων 
"επί παρακαταθήκη" 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίµων από τις εταιρείες εµπορίας και 
διανοµής πετρελαιοειδών "επί παρακαταθήκη", σε αποθηκευτικούς χώρους των 
πρακτόρων ή παραγγελιοδόχων τους, καθώς και µεταπωλητών ή πρατηριούχων στους 
Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 2) Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η αποθήκευση 



υγρών καυσίµων επί παρακαταθήκη σε πρατήρια υγρών καυσίµων των παραπάνω 
Νοµών εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν σε Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά 
Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ή ξένες αποστολές, σε εκπλήρωση ειδικών συµβατικών 
υποχρεώσεων.  

 
Αρθρο:  425 
Ηµ/νία:  31.05.1995 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Πηγές προµήθειας υγρών καυσίµων από λιανοπωλητές 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Πηγές προµήθειας υγρών 
καυσίµων από λιανοπωλητές 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 2 της ΑΔ 4 που 
κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/529 (ΦΕΚ Β΄ 480/31.5.1995). 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  426 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση εκπτώσεων στα πετρελαιοειδή 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Απαγόρευση εκπτώσεων στα 
πετρελαιοειδή 

Σχόλια:  
Καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 της ΑΔ 6/5-24 Μαρ. 
1992, ΦΕΚ Β' 208 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  427 
Ηµ/νία:  07.03.2006 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Υποβολή τιµοκαταλόγων από εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής 
ορυκτελαίων και λιπαντικών 

Σχόλια:  

-Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α2-1345 (ΦΕΚ Β΄ 
277/7.3.2006).***βλ. την Υ.Α. Α2-3683/2005, ΦΕΚ Β' 1414/2005.-Το 
παρόν άρθρο είχε καταργηθεί σε έξη\6/ηµέρες από την εποµένη της 
ανακοίνωσης στον ηµερήσιο τύπο της Αγορανοµικής Διάταξης 11 (ΦΕΚ 
Β΄ 1385/29.9.2003), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της τελευταίας. 



 
Κείµενο Αρθρου 
***βλ. σχόλια ανωτέρω (Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  428 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Απαγόρευση κυκλοφορίας µείγµατος ακαθάρτου πετρελαίου -µαζούτ 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Απαγόρευση κυκλοφορίας 
µείγµατος ακαθάρτου πετρελαίου ,µαζούτ 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο ανάµειξη ακαθάρτου πετρελαίου και µαζούτ 
και η διάθεση του µείγµατος στην κατανάλωση.  

 
Αρθρο:  429 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Υποχρεώσεις λιανοπωλητών 
ελαιολιπαντικών 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίµων και τα συνεργεία επισκευής οχηµάτων, που 
πωλούν ελαιολιπαντικά, υποχρεούνται να έχουν τοποθετηµένους τιµοκαταλόγους σε 
εµφανές µέρος του πρατηρίου ή συνεργείου τους, καθώς και στον ειδικό χώρο που 
πραγµατοποιείται η αλλαγή των ελαιολιπαντικών, στους οποίους θα αναγράφεται η 
ποιότητα και η τιµή πώλησης κατά µονάδα των ελαιολιπαντικών, που πωλούνται, 
χωριστά κατά κατηγορία. 2) Απαγορεύεται η κατοχή ελαιολιπαντικών από τους 
πρατηριούχους και συνεργεία επισκευής οχηµάτων σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά 
δοχεία, τα οποία δεν έχουν πώµατα ασφαλείας ή µηχανισµούς γνησιότητας, που να 
έχουν τοποθετηθεί από τον προµηθευτή.  

 
Αρθρο:  430 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Παράδοση και παραλαβή δειγµάτων 



Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Παράδοση και παραλαβή 
δειγµάτων 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίµων από τα διυλιστήρια µέχρι και τους 
πρατηριούχους, σε κάθε παράδοση και παραλαβή τους, εφόσον ο ένας από τους 
συναλλασσόµενους το απαιτήσει, σχηµατίζεται υποχρεωτικά δείγµα, ποσότητας 
τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που οι συναλλασσόµενοι συµφωνήσουν. 
Τα δείγµατα αυτά λαµβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται µε 
σφραγίδες των ενδιαφεροµένων µερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το 
περιεχόµενό τους και φυλάσσονται από τους συναλλασσόµενους. 2) Για να µην 
υπάρχει αφµισβήτηση ως προς την αντιστοιχία των δειγµάτων αυτών µε το 
συγκεκριµένο αγορανοµικό δείγµα, πρέπει αυτά να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις: α) 
τα στοιχεία των συναλλασσοµένων, β) το είδος καυσίµου, γ) την ποσότητα του 
καυσίµου δ) τον αριθµό τιµολογίου πώλησης του καυσίµου,.Εφόσον έχει εκδοθεί 
τέτοιο, διαφορετικά τον αριθµό του Δελτίου Αποστολής, ε) την ονοµασία ή τον τίτλο 
της εταιρείας εµπορίας πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιµο, στ) την 
ηµεροµηνία δειγµατοληψίας, ζ) κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόµενοι κρίνουν 
σκόπιµο να προσθέσουν. 3) Τα δείγµατα αυτά, αµοιβαία παραδεκτά, µπορούν να 
υποβάλλονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για εξέταση, µαζί µε την αίτηση 
επανεξέτασης στις πείς Υίνεται παράλληλα µε την εξέταση των κατ' έφεση 
αγορανοµικών δειγµάτων και των δειγµάτων του βυτιοφόρου.  

 
Αρθρο:  430Α 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Λήψη δείγµατος από δεξαµενές εγκαταστάσεων εταιρειών ή 
διυλιστηρίων 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Λήψη δείγµατος από δεξαµενές 
εγκαταστάσεων εταιρειών ή διυλιστηρίων 

Σχόλια:  

Το πρώτο εδ. της παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την ΑΔ 
3/22.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 250) Το δεύτερο εδ. της παρ. 1 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε από την ΑΔ 7/30.4/10.5.1993 (ΦΕΚ Β'338) Το πρώτο εδ. 
της παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την ΑΔ 7/30.4/10.5.1993 
(ΦΕΚ Β'338) Η πρώτη περίοδος της παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε 
από την ΑΔ 3/22.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 250) Η περ. α' της παρ. 3 τίθεται 
όπως τροποποιήθηκε από την ΑΔ 3/22.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 250) Η παρ. 
6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 3/22.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 
250) 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε κάθε πλήρωση δεξαµενής καυσίµων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού 
ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εµπορίας υγρών 
καυσίµων, πριν από τη σφράγιση της δεξαµενής από τα εντεταλµένα κρατικά όργανα, 
λαµβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγµα του καυσίµου της δεξαµενής κατά τα 
προβλεπόµενα από τις ισχύουσες περί δειγµατοληψίας υγρών καυσίµων διατάξεις του 



Α.Χ.Σ., παρουσία των εντεταλµένων κρατικών οργάνων. (ΑΔ 3/22 Μαρ. - 12 Απρ. 
1993, ΦΕΚ, Β' 250). Η δειγµατοληψία είναι υποχρεωτική για τη βενζίνη σούπερ, την 
αµόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι δυνητική για τα υπόλοιπα είδη 
καυσίµων. (ΑΔ 7/30 Απρ. - 10 Μαίου 1993, ΦΕΚ Β' 338). 2) Κάθε δείγµα 
τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται µε ειδική σφραγίδα του άρθρου 392 και 
αριθµείται µε ειδικό αριθµό. (ΑΔ 7/30 Απρ. - 10 Μαίου 1993, ΦΕΚ 338). Το δείγµα 
φυλάσσεται µε µέριµνα και ευθύνη των εταιρειών, επί τρίµηνο τουλάχιστον, σε ειδικό 
προς τούτο διατιθέµενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 3) Στο δοχείο του 
δείγµατος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισµένη, οµοίως µε την παραπάνω 
σφραγίδα στην οποία αναγράφονται: (ΑΔ 3/22 Μαρ. - 12 Απρ. 19931 ΦΕΚ Β' 250). 
α) Ο κωδικός αριθµός της δεξαµενής απ' όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθµός του 
αντιστοίχου δείγµατος. (ΑΔ 7/30 Απρ. - 10 Μαιου 19931 ΦΕΚ Β' 338). β) Η 
ηµεροµηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαµενής και λήψης του δείγµατος. γ) 
Το είδος του καυσίµου από το οποίο προέρχεται το δείγµα. δ) Η ποσότητα του 
φορτίου της δεξαµενής. Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαµενές καυσίµων, 
στα κατά νόµο εκδιδόµενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο 
κωδικός ταυτοποίησης του δείγµατος του φορτίου, που περιλαµβάνει οπωσδήποτε και 
τον κωδικό της δεξαµενής. 4) Η υποχρέωση λήψης δείγµατος και διατήρησής του 
κατά την διαδικασία της παρ. 1 ισχύει και στην περίπτωση δεξαµενών των 
διυλιστηρίων από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σηµείο 
φόρτωσης εκτός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγµατος του 
φορτίου της δεξαµενής των διυλιστηρίων, απ' όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, 
γνωστοποιείται στην εταιρεία, η οποία υποχρεούται να τον αναγράφει στα 
εκδιδόµενα από αυτήν παραστατικά στοιχεία. 5) Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου 
κάθε δείγµατος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγµατοληψία. 6) Εφόσον δείγµα 
καυσίµου βρεθεί µη κανονικό, η εταιρεία εµπορίας µπορεί να προσκοµίσει το δείγµα 
αυτό προς συνεξέταση µε το κατ' έφεση δείγµα σε συνδυασµό µε το δείγµα του 
βυτιοφόρου. Εάν το δείγµα προέρχεται από φορτίο που ελήφθη µε απευθείας 
φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενηµερώνονται παραχρήµα από την εταιρεία τα 
διυλιστήρια. (ΑΔ 3/22 Μαρ. - 12 Απρ. 19931 ΦΕΚ Β' 250).  

 
Αρθρο:  430Β 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση Δελτίου διαδροµής από βυτιοφόρα 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Τήρηση Δελτίου διαδροµής από 
βυτιοφόρα 

Σχόλια:  

Το πρώτο και δεύτερο εδ. της παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΑΔ 3/22.3/12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 250) Το τρίτο εδ. της παρ. 1 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 7/30.4-10.5.1993 (ΦΕΚ Β' 338) Το πρώτο εδ. 
της παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 3/22.3-12.4.1993 
(ΦΕΚ Β' 250) Το εδ. β' της παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΑΔ 7/30.4-10.5.1993 (ΦΕΚ Β' 338). Η παρ. 4 τίθεται όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 1.3 του 1993 (ΥΑ Φ1-2523/1993) (ΦΕΚ Β' 



550) 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών καυσίµων υποχρεούνται να τηρούν καθηµερινά 
δελτίο διαδροµής που υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του βυτιοφόρου 
πριν από την αναχώρησή του από το σηµείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδροµής 
αναγράφονται λεπτοµερώς τα ονοµατεπώνυµα ή οι επωνυµίες των πελατών, για τους 
οποίους προορίζονται τα καύσιµα, κατά σειρά προτεραιότητας, µε τις ακριβείς 
διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίµου και οι ποσότητες που πρόκειται να 
παραδοθούν. (ΑΔ 3/22 Μαρ. - 12 Απρ. 1993, ΦΕΚ Β' 250). Αλλαγή σειράς 
προτεραιότητας επιτρέπεται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό 
αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδροµής. (ΑΔ 7/30 Απρ. - 10 Μαιου 1993, ΦΕΚ 
Β' 338). 2) Επειτα από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδροµής η ώρα 
αναχωρήσεως του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραλήφθηκε. Τα στοιχεία αυτά 
υπογράφονται από τον πελάτη. 3) Τα στοιχεία του δελτίου διαδροµής πρέπει να 
αντιστοιχούν µε εκείνα που αναγράφονται στα υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα 
νόµιµα παραστατικά στοιχεία. (ΑΔ 3/22 Μαρ, - 12 Απρ. 1993, ΦΕΚ Β' 250), Τα 
βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δελτίο διαδροµής τα στοιχεία 
που εµφαίνονται στη φορτωτική (ΑΔ 7/30 Απρ. - 10 Μαίου 1993, ΦΕΚ Β' 338). 4) 
Απαγορεύεται η παράδοση φορτίου σε πελάτη που δεν αναγράφεται στο δελτίο 
διαδροµής. Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη που δεν αναγράφεται 
εξαρχής στο δελτίο διαδροµής επιτρέπεται µόνον εφόσον ανήκει στο δίκτυο 
διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιµο και υπό την 
προύπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση δηλουµένης αδυναµίας παραλαβής από τον 
αρχικό παραλήπτη και εφόσον πρόκειται για σφραγισµένα και µόνο διαµερίσµατα, 
άλλως θα πρέπει το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σηµείο φόρτωσης. Τα σχετικά 
στοιχεία του νέου παραλήπτη συµπληρώνονται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στο 
δελτίο διαδροµής, µε έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε την αλλαγή, 
τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ.  

 
Αρθρο:  430Γ 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίµων από Πρατηριούχους 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Τήρηση βιβλίου διακίνησης 
καυσίµων από Πρατηριούχους 

Σχόλια:  

Το πρώτο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 3/22.3-
12.4.1993 (ΦΕΚ Β' 250). Η εντός " " δεύτερη διάταξη της παρ. 2 
προστέθηκε από την ΑΔ 1.3 του 1993 (ΥΑ Φ1-2523) (ΦΕΚ Β' 550). 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τα πρατήρια υγρών καυσίµων υποχρεούνται να τηρούν ειδικό βιβλίο κίνησης 
καυσίµων θεωρηµένο από τις κατά τόπους Δ/νσεις ή Τµήµατα Εµπορίου των 
Νοµαρχιών, στο οποίο καταγράφονται κατά δεξαµενή οι εισερχόµενες ποσότητες 
καυσίµων, τα αντίστοιχα τιµολόγια αγοράς και οι χρόνοι παράδοσης των καυσίµων. 



Στο βιβλίο σηµειώνονται επίσης οι ενδείξεις του µετρητή κάθε αντλίας µετά την 
παράδοση καυσίµου και οι ενδείξεις των µετρητών όλων των αντλιών κατά το 
κλείσιµο του πρατηρίου. Εφόσον το πρατήριο διανυκτερεύει, καταγράφονται οι 
ενδείξεις των µετρητών κατά την 12η νυκτερινή ώρα. 2) Στις Νοµαρχιακές Δ/νσεις ή 
Τµήµατα Εµπορίου τηρούνται µητρώα θεώρησης των βιβλίων της παραγράφου Ι, µε 
βάση τα οποία δίδεται ο αριθµός θεώρησης σε κάθε υπόχρεο. (ΑΔ 3/22 Μαρ, - 12 
Απρ. 1993, ΦΕΚ Β' 250). Για τη θεώρηση των βιβλίων διακίνησης καυσίµων θα 
πρέπει οι πρατηριούχοι να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν όµου 1599/86 
σχετικά µε την υφιστάµενη κατά τη στιγµή της θεωρήσεως κατάσταση από πλευράς 
δεξαµενών και αντλιών του πρατηρίου τους, συνοδευόµενη, εφόσον απαιτείται, από 
σχετικό σχεδιάγραµµα. Η ανωτέρω δήλωση, κατά την κρίσιν της υπηρεσίας, µπορεί 
να αντικατασταθεί και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου 
εκπροσώπου του νοµίµως λειτουργούντος στον Νοµό Σωµατείου Βενζινοπωλών, 
εφόσον το αποδέχεται. Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής της δηλωθείσης 
καταστάσεως των δεξαµενών και των αντλιών των πρατηρίων θα πρέπει να 
υποβάλλεται νέα υπεύθυνη δήλωση από τους πρατηριούχους. Τυχόν θεωρήσεις 
βιβλίων που έχουν γίνει χωρίς υποβολή υπευθύνου δηλώσεως θεωρούνται άκυρες και 
παύουν να ισχύουν, αν οι ενδιαφερόµενοι δεν υποβάλλουν στις αρµόδιες Δ/νσεις και 
Τµήµατα Εµπορίου την ανωτέρω προβλεποµένη υπεύθυνη δήλωση εντός 15θηµέρου 
από της δηµοσιεύσεως της παρούσας στον Ηµερήσιο Τύπο.  

 
Αρθρο:  431 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Παράδοση υγρών καυσίµων σε πρατηριούχους 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Παράδοση υγρών καυσίµων σε 
πρατηριούχους 

Σχόλια:  

Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 της ΥΑ Φ-1 
1065/1992 ΦΕΚ Β 291. Η παρ. 4 προστέθηκε µε το αρθρο 2 της Υ Φ-1 
1065/1992 ΦΕΚ Β 291. 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι εταιρείες εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης 
υγρών καυσίµων µε βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν 
στους πρατηριούχους λιανοπωλητές, σε κάθε παράδοση, δείγµα από αυτά. Σε 
περίπτωση που η µεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες µεταφορών υγρών 
καυσίµων, την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι µεταφορείς. (ΑΔ 14/1989). "2) Το 
δείγµα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον, λαµβάνεται κατά την 
εκφόρτωση του καυσίµου στις δεξαµενές του πρατηρίου από τον σωλήνα εκροής του 
βυτιοφόρου, οπωσδήποτε µετά τη δίοδο των πρώτων είκοσι (20) λίτρων και 
τοποθετείται σε λευκοσιδηρό δοχείο ανάλογης χωρητικότητας, το οποίο σφραγίζεται 
µε σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 392 της παρούσας. Σε κάθε δείγµα 
τοποθετείται πινακίδα που ασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την παραπάνω 
σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον µεταφορέα που παραδίδει το καύσιµο και 
τον πρατηριούχο που το παραλαµβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις: α) Δείγµα 



Βυτιοφόρου καυσίµου. β) Είδος καυσίµου. γ) Παραληφθείσα ποσότητα. δ) Ονοµασία 
ή τίτλος της Εταιρείας εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών από την οποία 
προέρχεται το καύσιµο. ε) Ονοµα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή του. 
στ) Ονοµασία ή τίτλος τη ς επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο µεταφοράς 
του καυσίµου. ζ) Αριθµός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνοµα του οδηγού. η) 
Αριθµός τιµολογίου πώλησης του καυσίµου, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά του 
Δελτίου Αποστολής. θ) Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας. ι) Ο αριθµός της σφραγίδας". 3) 
Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίµων υποχρεούνται να παραλαµβάνουν το παραπάνω 
δείγµα και να το φυλάσσουν µέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του καυσίµου από το 
οποίο έχει ληφθεί. (ΑΔ 14/1989). "4) Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του 
καυσίµου (τιµολόγιο πώλησης ή Δελτίο Αποστολής) πρέπει να αναγράφονται οι 
αριθµοί των παραδιδοµένων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγµάτων βυτιοφόρου. 
Η παράδοση των δειγµάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού 
στοιχείου και από τα δύο µέρη. (ΑΔ 11/9-29 Απρ. 1992, ΦΕΚ Β' 291)".  

 
Αρθρο:  432 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ελεγχος ποιότητας καυσίµου 

Λήµµατα:  Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Ελεγχος ποιότητας καυσίµου 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Κατά τις δειγµατοληψίες που διενεργούν οι Αγορανοµικές Αρχές σε υγρά καύσιµα 
στα πρατήρια λιανικής πώλησης, πρέπει να παραδίδεται στην Αρχή που διενεργεί τη 
δειγµατοληψία το δείγµα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του 
καυσίµου που δειγµατίζεται. 2) Η Αρχή που διεξάγει τη δειγµατοληψία αναρτά στο 
δείγµα που της παραδόθηκε από το πρατήριο, πινακίδα µε την ένδειξη "Δείγµα 
βυτιοφόρου καυσίµου αντίστοιχου προς τον αριθµό.... δείγµα...." (αναγράφεται ο 
αριθµός του δείγµατος και το είδος του καυσίµου που δειγµατίστηκε από την Αρχή). 
3) Το δείγµα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µαζί µε το δείγµα 
καυσίµου που λαµβάνεται από την Αγορανοµική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί 
και θα εξετάζεται παράλληλα µε το δείγµα που προορίζεται για την κατ' έφεση 
εξέταση. 4) Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγµατα 
της παραγράφου 1, γίνεται ειδική µνεία γι' αυτό στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας.  

 
Αρθρο:  433 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου 
Λήµµατα:  Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου 

Σχόλια:  
Το τρίτο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-
23.7.1992 (ΦΕΚ Β' 477) 



 
Κείµενο Αρθρου 
1) Στις επιχειρήσεις υγραερίου καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους καταναλωτές, 
που για πρώτη φορά χρησιµοποιούν υγραέριο, δηλαδή δεν έχουν άδεια φιάλη για 
ανταλλαγή, ως εγγύηση ποσό που αντιπροσωπεύει το 90% της εκάστοτε αξίας 
κτήσης της φιάλης. 2) Το εκάστοτε κόστος κτήσης της φιάλης και η µεταβολή της 
εγγύησης γνωστοποιείται από τις επιχειρήσεις υγραερίου στην αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εµπορίου προς την οποία υποβάλλονται τα νόµιµα παραστατικά, πριν 
από την εφαρµογή της νέας εγγύησης. 3) Οι διακινητές εµφιαλωµένου υγραερίου 
υποχρεούνται να τοποθετούν πινακίδα σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος, στην 
οποία να ανακοινώνουν την εκάστοτε ισχύουσα εγγύηση. 4) Η είσπραξη της 
εγγύησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (νέοι καταναλωτές) 
γίνεται µε βάση ειδικό αποδεικτικό έντυπο των εταιρειών υγραερίου για τον κοµιστή , 
στο οποίο απαραίτητα αναφέρεται η δικαιολογία της είσπραξης, το χρηµατικό ποσό 
και ο αριθµός της αγορανοµικής διάταξης µε την οποία καθορίζεται η εγγύηση. 5) Οι 
επιχειρήσεις υγραερίου υποχρεούνται να εφοδιάζουν µε εµφιαλωµένο υγραέριο, 
χωρίς να εισπράττουν διαφορά εγγύησης για τη φιάλη, τους πελάτες εκείνους που για 
την προµήθεια γεµάτης φιάλης επιστρέφουν άδεια, για την οποία έχουν καταβάλει 
εγγύηση. 6) Ο πελάτης που θα επιστρέψει άδεια φιάλη και δεν θα παραλάβει άλλη, 
προκειµένου να εισπράξει την εγγύηση που έχει καταβάλει, πρέπει απαραίτητα να 
προσκοµίσει αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της εγγύησης.  

 
Αρθρο:  434 
Ηµ/νία:  01.04.2005 
Τίτλος 

Αρθρου:  "Περιπτώσεις απαγόρευσης πώλησης υγραερίου" 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Περιπτώσεις απαγόρευσης διάθεσης 
υγραερίου 

Σχόλια:  

Το παρόν άρθρο ο τίτλος που είχαν αντικατασταθεί από το άρθρο 1 της 
ΑΔ 12 (κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/5260 (ΦΕΚ Β΄ 1572/20.10.2004), 
καταργήθηκε µε την περ. δ του άρθρου 1 της ΥΑ Α3-5883 (ΦΕΚ Β΄ 
6/10.2.2005) η οποία αναφέρεται σε µεταγενέστερες τροποποιήσεις ως 
Αγορανοµική Διάταξη 13 του 2004, µε έναρξη ισχύος της κατάργησης 
την 14.2.2005. Κατόπιν µε την ΑΔ 1/2005 (ΥΑ Α3-369, ΦΕΚ Β΄ 
209/17.2.2005) η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω ΑΔ 
13/2004 µετατέθηκε για την 1.4.2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
(Παραλείπεται ως µη ισχύον.)  

 
Αρθρο:  435 
Ηµ/νία:  01.04.2005 
Τίτλος 

Αρθρου:  "Υποχρεώσεις διακινητών υγραερίου και εµφιαλωτηρίων" 
Λήµµατα:  Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Υποχρεώσεις επιχειρήσεων 



υγραερίου 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο και ο τίτλος του αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 της 
ΑΔ 12 που κυρώθηκε µε την ΥΑ Α3/5260 (ΦΕΚ Β΄ 1572/20.10.2004).-
Για τις διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου βλέπε την ΥΑ Α3/5261 (ΦΕΚ Β΄ 1572/20.10.2004).-Η 
πρώτη παρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την Υ.Α. Α3-5883/2005, 
ΦΕΚ Β' 6/2005 (βλ. τα εντός "...").*** Η τελευταία ΥΑ που 
τροποποίησε το παρόν άρθρο, δηλ. η Α3-5883/2005, (ΦΕΚ Β' 6/2005), 
τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 1/2005 που δηµοσιεύθηκε µε την ΥΑ Α3-369 
(ΦΕΚ Β΄ 209/17.2.2005), µόνο ως προς την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
της (1η Απριλίου 2005). 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Η πώληση χύµα υγραερίου επιτρέπεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των 
κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, αποκλειστικά και 
µόνον + από τους κατόχους αδείας εµπορίας υγραερίου που έχουν λάβει την άδεια 
εµπορίας σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 6, 7 του Ν. 3054/2002 είτε απευθείας είτε µέσω 
τρίτων + (της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002) είτε από τους πρατηριούχους + 
υγραερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 434 της παρούσας."*** Η πώληση 
εµφιαλωµένου υγραερίου σύµφωνα µετά άρθρα 6 και 7 του Ν.3054/2002, επιτρέπεται 
να διενεργείται: - από κατόχους άδειας εµπορίας υγραερίου είτε απευθείας είτε µέσω 
τρίτων. (Χονδρική Πώληση), - από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών 
καυσίµων-υγραερίων). (Λιανική Πώληση), - από κατόχους άδειας διανοµής 
εµφιαλωµένου υγραερίου. (Χονδρική και Λιανική Πώληση), - από καταστήµατα 
λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας που κατέχουν 
µπορούν να διαθέτουν εµφιαλωµένο υγραέριο στους καταναλωτές το οποίο 
προµηθεύονται είτε από τις εταιρείες που κατέχουν την ειδική άδεια εµπορίας 
κατηγορίας Γ ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό των εταιρειών είτε από 
τους κατόχους άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. Οι κάτοχοι άδειας 
διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου σε επαναπληρούµενες φιάλες καθώς και οι 
πρατηριούχοι υγραερίου υποχρεούνται να προµηθεύονται υγραέριο µόνο από τις 
εταιρείες εµπορίας υγραερίου ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό των 
εταιρειών. Οι παραπάνω εταιρείες εµπορίας υγραερίου υποχρεούνται να εφοδιάζουν 
ανελλιπώς και επαρκώς τους καταναλωτές υγραερίου ολόκληρης της χώρας µε 
υγραέριο είτε απευθείας είτε µέσω τρίτων. Επίσης υποχρεούνται να εφοδιάζουν τις 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες µε χύµα υγραέριο ή εµφιαλωµένο σε φιάλες µε 
περιεχόµενο καθαρού βάρους 25 Kgr και άνω ή µικρότερης χωρητικότητας ανάλογα 
µε τις ανάγκες τους. Η εµφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται να γίνεται µόνο από 
κατόχους άδειας εµφιάλωσης. Οι κάτοχοι άδειας εµφιάλωσης υγραερίων, επιτρέπεται 
να διενεργούν εµφιαλώσεις µόνο για τους κατόχους άδειας εµπορίας υγραερίων και 
να γεµίζουν επαναπληρούµενες φιάλες αποκλειστικά και µόνο ιδιοκτησίας των 
κατόχων άδειας εµπορίας υγραερίων µε τους οποίους συµβάλλονται. Για το σκοπό 
της εµφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εµπορίας υγραερίων εφοδιάζουν µε υγραέριο και 
φιάλες ιδιοκτησίας τους, κατόχους άδειας εµφιάλωσης υγραερίων µε τους οποίους 
συµβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωµα και την ευθύνη της ασφαλούς 
διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές."  

 
Αρθρο:  436 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  
Καταβολή εισφοράς από επιχειρήσεις εµπορίας εµφιαλωµένου 
υγραερίου 

Λήµµατα:  
Καύσιµα (στερεά ,υγρά) ,Υγραέρια ,Καταβολή εισφοράς από 
επιχειρήσεις εµπορίας εµφιαλωµένου υγραερίου 

Σχόλια:  
Καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 της ΑΔ 6/5-24 Μαρ. 1992, 
ΦΕΚ Β' 208 

 
Κείµενο Αρθρου 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο:  437 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Διαµόρφωση τιµών γενικά 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Διαµόρφωση τιµών γενικά 

Σχόλια:  

Η παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ 
Β' 477 Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 
(ΦΕΚ Β' 477 Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρ. 1 της ΑΔ Α3/2830/1997.Το παρόν άρθρο τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΦΑΡΜΑΚΑ Αρθρο 437 Διαµόρφωση τιµών γενικά 1. Ανώτατη 
Χονδρική τιµή των φαρµάκων είναι η τιµή πώλησης προς τους φαρµακοποιούς. Στην 
τιµή αυτή συµπεριλαµβάνονται το κέρδος του φαρµακέµπορου και οι υποχρεωτικές 
εκπτώσεις. 2. Η Ανώτατη Λιανική τιµή των φαρµάκων καθορίζεται µε βάση τη 
Χονδρική τιµή, προσθέτοντας το νόµιµο κέρδος φαρµακοποιού και το Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας. Οι λιανικές τιµές είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, µε εξαίρεση τις 
περιοχές που ισχύει µειωµένος συντελεστής Φ.Π.Α. 3. Ανώτατη Νοσοκοµειακή τιµή 
των φαρµάκων είναι η τιµή πώλησης προς το Δηµόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά 
Ιδρύµατα, τα Ιδρύµατα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η Νοσοκοµειακή τιµή 
καθορίζεται µε βάση την χονδρική τιµή µειωµένη κατά 13%. 4. Aνώτατη 
Ασφαλιστική τιµή είναι το 96% της καθαρής τιµής του κάθε φαρµακευτικού 
προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 438, µειωµένη κατά το ποσοστό 
συµµετοχής του ασφαλισµένου."  

 
Αρθρο:  438 
Ηµ/νία:  30.12.2005 



Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ποσοστά κέρδους 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Ποσοστά κέδρους 

Σχόλια:  

Η παρ. 1 καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΑΔ 19/7-
23.7.1992 (ΦΕΚ Β' 477) Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΑΔ 19/14.5.1990 (ΦΕΚ Β' 317).-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Ποσοστά κέρδους 1. Για τους φαρµακέµπορους, ποσοστό µικτού κέρδους 8%, που 
υπολογίζεται πάνω στην καθαρή τιµή παραγωγού ή εισαγωγέα. Ως καθαρή τιµή 
νοείται η χονδρική τιµή µειωµένη κατά τις υποχρεωτικές εκπτώσεις. Το ως άνω 
ποσοστό κέρδους παρέχεται ως υποχρεωτική έκπτωση. 2. Για τους φαρµακοποιούς, 
ποσοστό µικτού κέρδους 35% που υπολογίζεται πάνω στην χονδρική τιµή."  

 
Αρθρο:  439 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Εκπτώσεις 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Εκπτώσεις 

Σχόλια:  

Η παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ 
Β' 477) Η παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 11/28.6.-
7.7.1993 (ΦΕΚ Β' 502) Η παρ. 3 καταργήθηκε µε την την ΑΔ 11/28.6.-
7.7.1993 (ΦΕΚ Β' 502).-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Εκπτώσεις 1. Σε περιπτώσεις πωλήσεων προς επαρχιακά φαρµακεία, που βρίσκονται 
εκτός Νοµού και σε πόλεις µε λιγότερους από 5.000 κατοίκους (εξαιρείται ο Νοµός 
Αττικής και ο τέως Δήµος Θεσσαλονίκης), παρέχεται από τους παρασκευαστές, 
συσκευαστές, εισαγωγείς και φαρµακέµπορους υποχρεωτική έκπτωση 4% επί της 
χονδρικής τιµής. Για να έχουν τη δυνατότητα οι φαρµακέµποροι να παρέχουν τις 
εκπτώσεις αυτές προς τα επαρχιακά φαρµακεία, οι παρασκευαστές, συσκευαστές, 
εισαγωγείς χορηγούν προς αυτούς υποχρεωτικά πρόσθετη έκπτωση 0,4% επί της 
χονδρικής τιµής για όλες τις πωλήσεις. 2. Επιτρέπεται στους παρασκευαστές, 
συσκευαστές και εισαγωγείς να παρέχουν προς το Δηµόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά 
Ιδρύµατα, τα Ιδρύµατα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πρόσθετη 
(προαιρετική) έκπτωση επί της νοσοκοµειακής τιµής χωρίς περιορισµούς, καθώς και 
προς τους φαρµακέµπορους, τα φαρµακεία και τους συνεταιρισµούς πρόσθετη 
(προαιρετική) έκπτωση µέχρι 5% επί της χονδρικής τιµή, µε την προϋπόθεση της 
αναγραφής της στο τιµολόγιο. Τα ίδια όρια έκπτωσης επιτρέπεται να παρέχουν οι 



φαρµακέµποροι και οι συνεταιρισµοί προς τα φαρµακεία. Η υπέρβαση του ορίου των 
ανωτέρω εκπτώσεων έχει ως συνέπεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στον Αγορανοµικό Κώδικα, τη µείωση της τιµής σε ποσοστό ανάλογο της επιπλέον 
έκπτωσης που χορηγείται. "  

 
Αρθρο:  440 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Παρασκευαζόµενα και συσκευαζόµενα φάρµακα 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Παρασκευαζόµενα και συσκευαζόµενα φάρµακα 

Σχόλια:  

Η παρ. 5 που είχε προστεθεί µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ Β' 477), 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΑΔ 
Α3/2811/2000 (ΦΕΚ Β 873), ισχύει δε από 17.7.2000.-Το παρόν άρθρο 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 
1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Ελληνικά πρωτότυπα φαρµακευτικά προϊόντα έρευνας 1. Τα πρωτότυπα 
ιδιοσκευάσµατα που παράγονται από ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες, για τα οποία 
έχει αναπτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρµακοτεχνικής µορφής ελληνικής 
ευρεσιτεχνίας και δεν υπάρχει αντίστοιχο όµοιο ιδιοσκεύασµα σε άλλη χώρα, θα 
τιµολογούνται µε βάση κοστολόγιο. Στο κοστολόγιο θα περιλαµβάνονται οι δαπάνες 
παραγωγής και συσκευασίας για κάθε µορφή και συσκευασία, οι δαπάνες Διοίκησης - 
Διάθεσης - Διάδοσης καθοριζόµενες από αντίστοιχους επικαιροποιηµένους ανά διετία 
πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τα µέσα αντίστοιχα έξοδα του κλάδου. 
Επιπλέον θα λαµβάνεται υπόψη και η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων, το κόστος 
έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας και η ελληνική τεχνογνωσία. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παρεµφερών φαρµακοτεχνικών µορφών. Δεν θεωρούνται 
στοιχεία κόστους τα παρακάτω: α. Τόκοι υπερηµερίας. β. Φόροι πρoσωπικοί (π.χ. 
εισοδήµατος κ.λ.π). γ. Έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν. δ. Τιµές 
δραστικών ουσιών οιουδήποτε προµηθευτή (πλην ερευνητού) υψηλότερες της τιµής 
πώλησης από τον ερευνητή οίκο. ε. Προµήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν 
σχετίζονται µε την παραγωγή και διάθεση των φαρµακευτικών προϊόντων. 2. Το 
ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό 
κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και κέρδους τρίτων για φασόν."  

 
Αρθρο:  441 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ετοιµα εισαγόµενα φάρµακα 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Ετοιµα εισαγόµενα φάρµακα 



Σχόλια:  

Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθ. 
2 της ΑΔ Α3/2811/2000 (Β 873), ισχύουν δε από 17.7.2000 Η παρ. 3 
τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ Β' 477) - 
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 της ΑΓΟΡ.Δ/ΞΗΣ 
9/2001 ΦΕΚ Β 21/16.1.2001.-To παρόν άρθρο τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Παρασκευαζόµενα - συσκευαζόµενα και έτοιµα εισαγόµενα Φάρµακα 1. Η χονδρική 
τιµή όλων των παρασκευαζοµένων-συσκευαζοµένων και έτοιµων εισαγοµένων 
φαρµάκων δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή έρευνας του άρθρου 442, εκτός εάν από 
τα κοστολογικά στοιχεία αποδειχθεί ότι η συγκεκριµένη τιµή είναι κατώτερη του 
κόστους. 2. Δεν εγκρίνεται τιµή σε φάρµακο που δεν κυκλοφορεί στην ίδια µορφή 
και περιεκτικότητα, σε δύο τουλάχιστον από 26 ευρωπαϊκά κράτη (25 κράτη της ΕΕ 
και Ελβετία)."  

 
Αρθρο:  442 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Επαλήθευση Τιµών Φαρµάκων 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Επαλήθευση Τιµών Φαρµάκων 

Σχόλια:  

- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθ. 
1 της ΑΔ Α3/2811/2000 (Β 873), ισχύει δε από 17.7.2000 Η παρ. 2 
τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ Β' 477) - 
Η φράση του παρόντος µέσα σε "" αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 
παρ. 2 της ΑΓΟΡ.Δ/ΞΗΣ 9/2001 (φεκ β 21/16.1.2001).-Το παρόν άρθρο 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 
1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Ερευνα τιµών φαρµάκων 1. Από την έρευνα των τιµών πώλησης στις χώρες της Ε.E. 
που κυκλοφορεί τα φάρµακο, λαµβάνεται υπόψη η προς χονδρέµπορο τιµή πώλησης 
που θα προκύπτει από το µέσο όρο των τριών (3) χαµηλότερων τιµών της Ε.Ε, εκ των 
οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της Ε.Ε πλέον της Ελβετίας και µία από τις 10 χώρες 
που προσχώρησαν την 1.5.2004 στην Ε.Ε, στον οποίο προστίθενται τα έξοδα 
εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις. 2. Οι τιµές που δηλώνονται µε το φύλλο 
έρευνας και επαλήθευσης (Λιανική - Χονδρική-Ex factory) από τους 
ενδιαφερόµενους, είτε για τον καθορισµό αρχικής τιµής φαρµάκου είτε για 
αναπροσαρµογή τιµής ήδη κυκλοφορούντος φαρµάκου, θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωσή τους από την οποία θα προκύπτει ότι οι τιµές αυτές είναι οι 
πράγµατι εφαρµοζόµενες στις αντίστοιχες χώρες. 3. Η αρµόδια Υπηρεσία θα ερευνά 
υποχρεωτικά κάθε χρόνο και επί µία τετραετία από το επόµενο έτος της πρώτης 
χορήγησης της τιµής ενός φαρµάκου, αν οι τιµές επαλήθευσης διαφοροποιήθηκαν και 
θα προβαίνει στις αντίστοιχες αναπροσαρµογές. Για τη διενέργεια της έρευνας και 
ύστερα από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην υποβολή 



αντίστοιχου φύλλου έρευνας και επαλήθευσης για τα φαρµακευτικά προϊόντα τους, 
που εγκρίθηκαν τιµές στο υπό έλεγχο χρονικό διάστηµα. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, να προβαίνει σε έρευνα και πέραν της 
τετραετίας, βάσει αντικειµενικών εκάστοτε κριτηρίων. 4. Σε περίπτωση που οι 
παραπάνω δηλώσεις των παραγράφων 2 και 3 είναι ανακριβείς ή ανειλικρινείς, θα 
επιβάλλεται στον παραβάτη πέραν της µείωσης της τιµής, πρόστιµο ίσο προς το 
δεκαπλάσιο της αξίας που θα προκύπτει από τον υπολογισµό της διαφοράς µεταξύ 
των τιµών που δηλώθηκαν από την εταιρεία και των τιµών που διαπιστώθηκαν από 
την Υπηρεσία για κάθε χώρα ξεχωριστά επί τις πωληθείσες ποσότητες και για όσο 
διάστηµα εφαρµόστηκε η εγκριθείσα τιµή. Εκτός των ανωτέρω θεµελιώνεται από τα 
ασφαλιστικά ταµεία δικαίωµα διεκδίκησης αποζηµίωσης για την προκύπτουσα 
διαφορά τιµής."  

 
Αρθρο:  442Α 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Φάρµακα όµοιας χηµικής σύνθεσης 
Λήµµατα:  Φάρµακα όµοιας χηµικής σύνθεσης 

Σχόλια:  

- Η παρ. 4 προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθ. 1 της ΑΔ Α3/2811/2000 
(Β' 873), ισχύει δε από 17.7.2000. Προστέθηκε µε την ΑΔ 19/7-
23.7.1992 (ΦΕΚ Β' 477).-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Φαρµακευτικά προϊόντα όµοιας δραστικής ουσίας 1. Οι τιµές των φαρµακευτικών 
προϊόντων όµοιας δραστικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής καθορίζονται στο 
80% της τιµής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου, όπως αυτή διαµορφώνεται 
εκάστοτε µέχρι την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 442 Β. Σε περίπτωση που η 
τιµή του πρωτοτύπου έχει µειωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 442 Β, τότε 
οι τιµές των νέων φαρµακευτικών προϊόντων όµοιας δραστικής ουσίας καθορίζονται 
στα ίδια επίπεδα µε εκείνες των ήδη εγκεκριµένων όµοιας δραστικής ουσίας. Σε 
περίπτωση που το πρωτότυπο φάρµακο έχει διαφορετική συσκευασία γίνεται 
αναγωγή της συσκευασίας του πρωτοτύπου σύµφωνα µε το άρθρο 445 Α παράγραφος 
3, προκειµένου να προσδιοριστεί η τιµή του φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας 
δραστικής ουσίας στο 80% της προκύπτουσας από τη σχετική αναγωγή. Όταν το 
πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριµένη τιµή στην ίδια περιεκτικότητα η τιµή του 
φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας υπολογίζεται: µε βάση την τιµή 
της πλησιέστερης περιεκτικότητας της ίδιας φαρµακοτεχνικής µορφής, 
συνεκτιµώντας και την σχέση που υπάρχει στις άλλες χώρες. Όταν το πρωτότυπο δεν 
έχει εγκεκριµένη τιµή στην ίδια µορφή, η τιµή του φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας 
δραστικής ουσίας καθορίζεται στο 80% της τιµής που προκύπτει από την εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 442. 2. Πρωτότυπο ιδιοσκεύασµα είναι το προϊόν των 
οίκων που πραγµατοποίησαν την έρευνα και εισήγαγαν διεθνώς την δραστική ουσία 
στην θεραπευτική, καθώς και το ιδιοσκεύασµα που παρασκευάζεται από άλλους 
κατόπιν νοµίµου εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωµάτων από τους δικαιούχους. 3. Ο 



χαρακτηρισµός φαρµακευτικού προϊόντος ως πρωτοτύπου (το προϊόν έχει εγκριθεί 
κατόπιν υποβολής πλήρους αίτησης) ή φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής 
ουσίας (το προϊόν έχει εγκριθεί µε απλουστευµένη αίτηση) θα προκύπτει από σχετική 
βεβαίωση του Ε.Ο.Φ, εφόσον δεν προκύπτει από στοιχεία που διαθέτει η αρµόδια 
υπηρεσία. 4. Στα παυσίπονα και τα παρεντερικά διαλύµατα (οροί) καθορίζονται 
ενιαίες τιµές, µε βάση τις τιµές των δραστικών ουσιών και τα λοιπά στοιχεία 
κόστους."  

 
Αρθρο:  442Β 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Φάρµακα όµοιας χηµικής σύνθεσης 
Λήµµατα:  Φάρµακα όµοιας χηµικής σύνθεσης 

Σχόλια:  
Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 
1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Οι τιµές των πρωτοτύπων φαρµάκων µειώνονται κατά 20%, µετά την πιστοποίηση 
µε κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώµατος 
Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας του προϊόντος και µετά την πάροδο ενός έτους 
από την κυκλοφορία ενός ή περισσοτέρων φαρµακευτικών προϊόντων όµοιας 
δραστικής ουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι κυκλοφορούν σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Ε.Ο.Φ. σε ικανοποιητικό βαθµό στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση οι 
τιµές των πρωτοτύπων δεν θα πρέπει να διαµορφώνονται σε επίπεδα κατώτερα των 
ουσιωδώς οµοίων φαρµάκων (όµοιας δραστικής ουσίας). Στην παραπάνω περίπτωση 
και για µία τετραετία, δεν έχει εφαρµογή η παράγραφος 1 του άρθρου 442 της 
παρούσας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αυτοδικαίως από την 
υπηρεσία και ολοκληρώνεται µέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, για τα φαρµακευτικά 
προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις της α' παραγράφου του παρόντος 
άρθρου και το πρώτο Εθνικό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας τους έχει 
λήξει µετά την 31η Δεκεµβρίου 1997. Τα φαρµακευτικά προϊόντα για τα οποία 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της α΄ παραγράφου του παρόντος άρθρου και το πρώτο 
Εθνικό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας τους έχει λήξει πριν την 1η 
Ιανουαρίου 1998, θα εξετάζονται κατά περίπτωση. "  

 
Αρθρο:  443 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποχρεώσεις Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 
Λήµµατα:  Υποχρεώσεις Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 



Σχόλια:  

-Η παρ. 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 1/15.1.1990 (ΦΕΚ 
Β'16).-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Υποχρεώσεις φαρµακευτικών επιχειρήσεων 1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής 
περιόδου οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στη 
Γ.Γ.Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης τα εξής: 1.1. Σε προθεσµία ενός µηνός, τις 
πωλήσεις κατά ποσότητα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο. 1.2. Σε 
προθεσµία τεσσάρων µηνών, τον ισολογισµό και τις καταστάσεις δαπανών 
(αναλυτικά και συγκεντρωτικά). Η υποβολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήµατος έγκρισης ή και 
επανεξέτασης τιµής. 2. Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί µέρους στοιχείων των 
επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή 
άλλο έλεγχο, από υπαλλήλους της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στην 
έδρα της επιχείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεσή τους όλα τα βιβλία 
και στοιχεία που τηρεί. Η αρµόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, µπορεί να 
χρησιµοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και άλλα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή της. 3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα είδη, εκτός των 
φαρµάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τον κλάδο φαρµάκων. Την 
ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που παράγουν ή συσκευάζουν φάρµακα για 
λογαριασµό τρίτων (ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρµακα αυτά. 4. Οι 
φαρµακοβιοµηχανίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο για τα φάρµακα που παράγουν 
ή συσκευάζουν. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε µορφή φαρµάκου 
αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες και αξίες των πρώτων και βοηθητικών 
υλών, των υλικών συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τα έξοδα 
παραγωγής και συσκευασίας του φαρµάκου. Ακόµα θα καταχωρούνται οι ποσότητες 
που έχουν παραχθεί και η αξίας τους µε βάση την εργοστασιακή τιµή πώλησης. Στο 
τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα που αναλογούν για 
την παραγωγή του φαρµάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν χρησιµοποιηθεί, 
από την αρµόδια Αστυνοµική Αγορανοµική Υπηρεσία. Επιχειρήσεις, που έχουν την 
υποχρέωση να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων ή άλλο νόµο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για 
τήρηση βιβλίων κόστους. 5. Οι φαρµακοβιοµηχανίες, αντιπρόσωποι-εισαγωγείς, 
φαρµακέµποροι και φαρµακοποιοί υποχρεούνται να παρέχουν στην αρµόδια 
Υπηρεσία κάθε σχετική µε τα φάρµακα πληροφορία που τους ζητείται, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 136/46 (περί Αγορανοµικού Κώδικα)."  

 
Αρθρο:  444 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Υποβολή δικαιολογητικών και προθεσµίες καθορισµού τιµών 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Υποβολή δικαιολογητικών και προθεσµίες καθορισµού τιµών 

Σχόλια:  
Η παρ. 4 προστέθηκε µε την ΑΔ 1/15.1.1990 (ΦΕΚ Β' 16) Η παρ. 6 
προστέθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ Β'477) Η παρ. 7 



προστέθηκε µε την ΑΔ 1/15.1.1990 (ΦΕΚ Β' 16).-Το παρόν άρθρο 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 
1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 
"Υποβολή Δικαιολογητικών και Προθεσµίες Καθορισµού τιµών 1. Για τον 
καθορισµό της τιµής των φαρµάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
από τον Ε.Ο.Φ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ), ή τη µεταβολή της 
τιµής τους, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης µε στοιχεία που δικαιολογούν το 
ύψος της τιµής που ζητείται. 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε 
περίπτωση καθορίζονται µε εγκύκλιο της αρµόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ. Εµπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Για όλα τα φάρµακα προέλευσης εξωτερικού 
(παρασκευαζόµενα, συσκευαζόµενα, εισαγόµενα) πρέπει να υποβάλλεται στην 
αρµόδια Υπηρεσία βεβαίωση του οίκου του εξωτερικού, θεωρηµένη από τις αρµόδιες 
αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιµή εργοστασίου, η χονδρική και λιανική στη 
χώρα προέλευσης του φαρµάκου. 4. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισµό τιµής νέου 
φαρµάκου, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό Δελτίο Τιµών µέσα σε 90 ηµέρες 
από την υποβολή αίτησης. Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε την αίτηση είναι 
ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία που θα 
υποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία. Εφόσον η τιµή 
που καθορίζεται διαφέρει σηµαντικά από την αιτούµενη, η Υπηρεσία θα αιτιολογεί 
την τιµή που καθόρισε στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να ζητήσει επανεξέταση 
υποβάλλοντος σχετικό αίτηµα στον Υπουργό Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που µε την 
αίτηση για καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια 
κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο. 5. Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση τιµής 
ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος 
πρέπει να αποδεικνύει τις µεταβολές που έχουν επέλθει και δικαιολογούν την αύξηση 
που ζητάει. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αιτήσεων η προθεσµία µπορεί να 
παραταθεί για 60 ηµέρες. 6. Όταν για ειδικούς λόγους είναι αναγκαία η καθήλωση 
των τιµών των φαρµάκων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί ο ενδιαφερόµενος, να 
ζητήσει παρέκκλιση από την καθήλωση. Και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5. Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις παρέκκλισης 
από την καθήλωση αφορούν περιορισµένο αριθµό φαρµάκων που αποφέρουν 
σηµαντική ζηµιά στην επιχείρηση."  

 
Αρθρο:  445 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γενικές διατάξεις 
Λήµµατα:  Φάρµακα ,Γενικές διατάξεις 

Σχόλια:  

Η παρ. 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 19/7-23.7.1992 (ΦΕΚ 
Β' 477) Η παρ. 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΔ 6/15-22.4.1993 
(ΦΕΚ Β' 278) Η παρ. 9 προστέθηκε µε την ΑΔ 40/17.12.1990 (ΦΕΚ Β' 
65/14.2.1991).-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 



 
Κείµενο Αρθρου 
"Γενικές Διατάξεις 1. Οι τιµές των φαρµάκων καθορίζονται για τις συσκευασίες που 
εγκρίνονται από τον ΕΟΦ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ). Οι 
µεγάλες (νοσοκοµειακές) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να πωλούνται τµηµατικά από 
τα φαρµακεία. 2. Φάρµακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την ένδειξη 
"ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ", υποχρεούνται να 
αναγράφουν στην εξωτερική συσκευασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και 
µέσα σε ειδικό πλαίσιο την ένδειξη "ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ". 
Απαγορεύεται η διάθεση από τα φαρµακεία τέτοιων φαρµάκων στο κοινό. 3. Στην 
εξωτερική συσκευασία των φαρµάκων πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιµή 
πώλησης. 4. Το κόστος µεταφοράς των φαρµάκων, µέχρι την έδρα των επαρχιακών 
φαρµακαποθηκών και φαρµακείων βαρύνει τις βιοµηχανικές ή εισαγωγικές 
επιχειρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρµακέµπορους, για πωλήσεις τους προς 
επαρχιακά φαρµακεία. Κατ΄ εξαίρεση δεν βαρύνει τους φαρµακέµπορους το κόστος 
µεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ. 5. 
Σε περίπτωση καθήλωσης των τιµών το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει τουλάχιστον 
µία φορά το χρόνο αν οι µακροοικονοµικές συνθήκες δικαιολογούν τη συνέχιση της 
καθήλωσης χωρίς µεταβολή. 6. Οι τιµές των φαρµάκων καθορίζονται µε Δελτίο 
Τιµών που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα. 7. Οι 
τιµές πώλησης που έχουν δηµοσιευθεί σε Δελτία Τιµών, ή έχουν ζητηθεί, ή έχουν 
εφαρµοσθεί από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, είναι δυνατόν να µειωθούν από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης εφόσον υπάρχει λόγος και στοιχεία που να δικαιολογούν την 
µείωση. 8. Οι φαρµακευτικές συσκευασίες που προορίζονται για εξαγωγή δεν 
ελέγχονται αγορανοµικά. 9. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς 
φαρµάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους, προς φαρµακαποθήκες και 
φαρµακεία, να παρακρατούν την εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιµής πωλήσεως). Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ 
εισπράττεται και αποδίδεται σε αυτόν µέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρµακαποθήκες θα 
παρακρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρµακοποιούς. Για εξαγωγές 
φαρµάκων από φαρµακαποθήκες, το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές 
(και το οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις) θα 
επιστρέφεται στις φαρµακαποθήκες µε την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι 
λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. 10. Σε περιπτώσεις 
συνεκµετάλλευσης φαρµάκων (CO-MARKETING) καθορίζεται ίδια τιµή. Στην 
περίπτωση που προκύπτουν διαφορετικές τιµές λαµβάνεται υπόψη η χαµηλότερη. 11. 
Η τιµή που προκύπτει βάσει των άρθρων 440, 441, 442, και 445 θα εγκρίνεται εκτός 
αν η αιτούµενη τιµή είναι χαµηλότερη."  

 
Αρθρο:  445Α 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  03.05.1997 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο προστέθηκε από το άρθρο 1 της ΑΔ Α3/2830/1997.-Το 
παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 
5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 

 
Κείµενο Αρθρου 



"1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός φαρµάκου ή του συσκευαστή ή 
και των δύο, λαµβάνεται, ως ανώτατο όριο, η τιµή που είχε πριν την αλλαγή. 2. Σε 
περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευασίας φαρµάκου ή περιεκτικότητας 
καθώς και σε περίπτωση προσθήκης νέας παρεµφερούς µορφής (µε την προϋπόθεση 
η νέα µορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό χορήγησης) για τον καθορισµό της τιµής 
τους γίνεται συσχετισµός µε τις τιµές που καθορίστηκαν σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρα 440, 441, 442, 442Α, 442Β και 445 της παρούσας ή µε τις 
ισχύουσες τιµές, σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί τιµές µε βάση τα ανωτέρω 
άρθρα. Όσον αφορά το συσχετισµό των τιµών των φαρµάκων που η τιµή τους 
καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 440 της παρούσας, λαµβάνονται υπόψη και 
συνυπολογίζονται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και 
βιοµηχανοποίησης. 3. Η µετατροπή των συσκευασιών θα γίνεται ως εξής: 3.1 Από τη 
µικρή στη µεγάλη συσκευασία η τιµή ανά µονάδα θα βαίνει µειούµενη, µε ανώτατο 
όριο 12%, ως κατωτέρω: Αύξηση Συσκευασίας (%) Μείωση αναλογικής τιµής (%) 
Έως 5 1,67 Από 5,01 έως 10 3,18 Από 10,01 έως 15 4,56 Από 15,01 έως 20 5,83 Από 
20,01 έως 25 7,00 Από 25,01 έως 30 8,08 Από 30,01 έως 35 9,07 Από 35,01 έως 40 
10,00 Από 40,01 έως 45 10,86 Από 45,01 έως 50 11,67 Από 50,01 έως 60 12,00 Από 
60 και άνω Εξέταση κατά περίπτωση σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα στοιχεία 3.2 
Από τη µεγάλη στη µικρή συσκευασία η τιµή ανά µονάδα θα βαίνει αυξανόµενη µε 
ανώτατο όριο 12%: Μείωση συσκευασίας (%) Αύξηση αναλογικής τιµής (%) Έως 5 
1,32 Από 5,01 έως 10 2,78 Από 10,01 έως 15 4,41 Από 15,01 έως 20 6,25 Από 20,01 
έως 25 8,33 Από 25,01 έως 30 10,71 Από 30,01 και άνω 12,00 3.3 Εξαιρούνται οι 
µορφές των ενέσιµων µιας δόσης, φακελίσκων και οφθαλµικών διαλυµάτων σε 
µεµονωµένες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά. 4. Σε περίπτωση 
καθορισµού τιµής δύο ή περισσότερων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρµάκου, εφόσον 
προκύπτουν τιµές δυσανάλογες µεταξύ τους, λαµβάνεται υπόψη η χαµηλότερη τιµή. 
5. Οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στα, κατά την 
κρίση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φάρµακα για τα οποία 
συντρέχουν αθροιστικά οι ιδιότητες των µοναδικών, αναντικατάστατων και απολύτως 
απαραίτητων για τη Δηµόσια Υγεία. 6. Οι τιµές που εγκρίνονται δηµοσιεύονται σε 
Δελτίο Τιµών Φαρµάκων, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων. 
Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφεροµένους να λάβουν γνώση των 
προτεινόµενων τιµών εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της 
συνεδρίασής της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων και εφόσον υπάρξουν αιτήµατα 
επανεξέτασης τιµών, οι τιµές των ιδιοσκευασµάτων αυτών δεν θα 
συµπεριλαµβάνονται στο υπό έκδοση δελτίο αλλά σε επόµενο δελτίο."  

 
Αρθρο:  446 
Ηµ/νία:  30.12.2005 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  "Ταινία γνησιότητος ή διάτρητο πλαίσιο φαρµάκων 

Σχόλια:  

-Το παρόν άρθρο αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 της ΥΑ Α3/1438 του 
1993 (ΦΕΚ Β 398/2.6.1993).-To παρόν άρθρο τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Α.Δ. 5/2005, ΦΕΚ Β' 1869/2005. 



 
Κείµενο Αρθρου 
"Ταινία γνησιότητας ή γραµµωτός κώδικας φαρµάκων Η υποχρέωση της αναγραφής 
των στοιχείων που προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραµµωτό κώδικα δεν 
αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών των στοιχείων και σε άλλα σηµεία της 
συσκευασίας, όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις."  

 
Αρθρο:  447 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Γενικές Διατάξεις κατασκευής χαρτοσακουλών 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Γενικές Διατάξεις 
κατασκευής χαρτοσακουλών 

 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ - ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1) Οι 
χαρτοσακούλες που χρησιµοποιούνται από επαγγελµατίες για την πώληση των ειδών 
βιοτικής ανάγκης, τα οποία αναφέρονται στο επόµενο άρθρο, πρέπει να 
κατασκευάζονται από καινούριο και στέρεο χαρτί. 2) Για τη συγκόλληση των 
χαρτοσακουλών κάθε είδους θα χρησιµοποιείται αµυλόκολλα, αραβικό κόµι και 
συνθετικές ελαφρές κόλλες, χωρίς οποιαδήποτε πρόσµειξη επιβαρυντικών ουσιών, 
των οποίων και απαγορεύεται η κατοχή από τους κατασκευαστές χαρτοσακουλών.  

 
Αρθρο:  448 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προδιαγραφές βάρους χαρτιού κατασκευής χαρτοσακουλών 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Προδιαγραφές βάρους 
χαρτιού κατασκευής χαρτοσακουλών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Το ανώτατο όριο βάρους, ανά τ.µ. του χαρτιού που επιτρέπεται να χρησιµοποιείται 
για την κατασκευή χαρτοσακουλών, που προορίζονται για τις παρακάτω περιπτώσεις, 
είναι, ανάλογα µε τον προορισµό της σακούλας, το εξής: α) Χαρτοσακούλες ειδών 
παντοπωλείου 95 γραµµ./τ.µ. β) Χαρτοσακούλες ειδών µαναβικής, 80 γραµµ./τ.µ. γ 
Χαρτοσακούλες ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτείων, ξηρών καρπών 70 
γραµµ./τ.µ.. δ) Χαρτοσακούλες ειδών αρτοποιίας 80 γραµµ./τ.µ.  

 
Αρθρο:  449 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προδιαγραφές βάρους χαρτιού περιτύλιξης 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Προδιαγραφές βάρους 
χαρτιού περιτύλιξης 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Το χαρτί που χρησιµοποιείται για την περιτύλιξη ειδών παντοπωλείου πρέπει να 
έχει κατ' ανώτατο όριο τα παρακάτω βάρη: α) Για περιεχόµενο µέχρι 350 γραµµάρια: 
9 γραµµ. β) Για περιεχόµενο πάνω από 350 γραµµάρια και µέχρι 500 γραµµ.:18 
γραµµ. γ) Για περιεχόµενο πάνω από 500 γραµµάρια και µέχρι 1 χιλ/µο: 18 γραµµ. 2) 
Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης αλιευµάτων, κρεάτων, κιµά, πουλερικών και 
βρώσιµων παραπροϊόντων σφαγίων, νωπών και κατεψυγµένων, για τη ζύγιση και 
περιτύλιξη των ειδών αυτών χρησιµοποιούν χαρτί ανακυκλωµένο, χηµικά και τεχνικά 
επεξεργασµένο, που έχει στην εσωτερική επιφάνειά του επικολληµένη επένδυση 
πλαστικής µεµβράνης και πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων. 3) Το βάρος του 
χαρτιού περιτύλιξης της προηγούµενης παραγράφου που χρησιµοποιείται κατά τη 
ζύγιση των προαναφεροµένων ειδών, ορίζεται κατ' ανώτατο όριο, ως εξής: α) Μέχρι 
15 γραµµ. για κρέατα, πουλερικά, βρώσιµα παραπροϊόντα, αλιεύµατα και κιµά 
βάρους µέχρι 1 χιλ/µο. β) Μέχρι 20 γραµµ. για κρέατα, πουλερικά, βρώσιµα 
παραπροϊόντα, αλιεύµατα και κιµά, βάρους πάνω από 1 χιλ/µο. 4) Σε περίπτωση που 
για την ασφαλή συσκευασία των ειδών της παραγράφου 2, δεν επαρκεί το 
αναφερόµενο στην παράγραφο 3, χαρτί περιτύλιξης, υποχρεωτικά χρησιµοποιείται 
πρόσθετη συσκευασία επιτρεπόµενη από τον Κώδικα Τροφίµων, απαγορεύεται δε η 
επιβάρυνση των καταναλωτών µε την εν λόγω πρόσθετη συσκευασία. 5) 
Απαγορεύεται κατά τη ζύγιση η χρήση άλλου χαρτιού, εκτός από το αναφερόµενο 
στις παραγράφους 2 και 3. 6) Οι επιχειρήσεις παραγωγής χαρτιού για περιτύλιξη των 
ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υποχρεούνται να διαθέτουν αυτό σε 
πακέτα, στη συσκευασία των οποίων θα αναγράφουν: α) Την επωνυµία και διεύθυνση 
της επιχείρησης. β) Το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το χαρτί περιτύλιξης. γ) Το 
καθαρό βάρος ανά φύλλο χαρτιού.  

 
Αρθρο:  450 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Προϊόντα που πωλούνται σε καθαρό βάρος 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Προϊόντα που 
πωλούνται σε καθαρό βάρος 

 
Κείµενο Αρθρου 
Η χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων ή ποσοτήτων προϊόντων, τα οποία δεν 



υπάγονται στις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων 448 και 449, πρέπει να γίνεται 
σε καθαρό βάρος εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε άλλη αγορανοµική διάταξη.  

 
Αρθρο:  451 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ελεγχος χαρτοσακουλών 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Ελεγχος 
χαρτοσακουλών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Ο έλεγχος των χαρτοσακουλών γίνεται µε εξέταση 10 τεµαχίων τουλάχιστον του 
ίδιου µεγέθους και είδους.  

 
Αρθρο:  452 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ενδείξεις χαρτοσακουλών 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Ενδείξεις 
χαρτοσακουλών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Στις χαρτοσακούλες κάθε είδους, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η επωνυµία 
του κατασκευαστή. β) η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης. γ) το είδος του 
προϊόντος για το οποίο προορίζονται µόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 448.  

 
Αρθρο:  453 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Κατοχή χαρτοσακουλών 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Κατοχή 
χαρτοσακουλών 

 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται η παραγωγή, κατοχή και χρησιµοποίηση χαρτοσακουλών που δεν 
φέρουν τις ενδείξεις που καθορίζονται στο άρθρο 452 καθώς και η κατοχή και 
χρησιµοποίηση χαρτοσακουλών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο 
άρθρο 448 από επαγγελµατίες που πωλούν είδη των περιπτώσεων του ίδιου άρθρου.  



 
Αρθρο:  454 
Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία 
Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος 

Αρθρου:  Ονοµαστικές τιµές κυβισµού και µέγιστο βάρος χαρτοκυτίων 

Λήµµατα:  
Χαρτοσακούλες ,Χαρτί περιτύλιξης τροφίµων ,Ονοµαστικές τιµές 
κυβισµού και µέγιστο βάρος χαρτοκυτίων 

 
Κείµενο Αρθρου 
Τα χαρτοκυτία που προορίζονται για τη διάθεση από τους επαγγελµατίες στο 
καταναλωτικό κοινό, ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, κλπ. µε µεικτοβαρή 
ζύγιση, παρουσία του πελάτη, και τα οποία κυκλοφορούν στο εµπόριο µε τα 
αναφερόµενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούµερα, πρέπει να ανήκουν στην 
αναφερόµενη στον πίνακα αυτό σειρά ονοµαστικών τιµών κυβισµού και να έχουν το 
αντίστοιχο µέγιστο βάρος που αναγράφεται απέναντι στο καθένα: Ενδεικτικό 
Κυβισµός Μέγιστο βάρος σε Νο σε λίτρα γραµµάρια 2 0,9 40 3 1,5 50 4 1,8 60 6 2,5 
70 8 2,9 80 10 3,9 100  

 
Αρθρο:  455 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υποχρέωση εγκατάστασης θερµούγροµέτρων στα ψυγεία 

Λήµµατα:  Υποχρέωση εγκατάστασης θερµούγροµέτρων στα ψυγεία 
 
Κείµενο Αρθρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΨΥΓΕΙΑ 1) Σε όλους τους θαλάµους των ψυγείων "ψύξης και 
κατάψυξης", δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, που έχουν όγκο πάνω από 25m3 πρέπει 
να είναι εγκατεστηµένα αυτογραφικά θερµόµετρα και υγρόµετρα για την 
παρακολούθηση της ακριβούς θερµοκρασίας και υγρασίας των θαλάµων. Τα 
αυτογραφικά θερµόµετρα και υγρόµετρα πρέπει να βρίσκονται σε θέση ή θέσεις όπου 
οι ενδείξεις των οργάνων να παρέχουν κατά το δυνατόν, τη µέση θερµική κατάσταση 
του χώρου στον οποίο βρίσκονται. 2) Τα όργανα αυτά ελέγχονται από τις 
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου, µε βάση τις οδηγίες που εκδίδονται από την 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου.  

 
Αρθρο:  456 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Θεώρηση και έλεγχος ταινιών 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Θεώρηση και έλεγχος ταινιών 



 
Κείµενο Αρθρου 
Η θεώρηση και ο έλεγχος των ταινιών των αυτογραφικών θερµοµέτρων και 
υγροµέτρων των θαλάµων των ψυγείων, διενεργείται από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες 
Εµπορίου. Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές των ψυγείων αυτών, υποχρεούνται να 
προσκοµίζουν στις οικείες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου τις ταινίες των 
αυτογραφικών θερµοϋγροµέτρων, τόσο πριν από τη χρησιµοποίησή τους για 
θεώρηση όσο και µετά τη χρησιµοποίησή τους για έλεγχο και διαπίστωση τυχόν 
εκτροπών από τις καθορισµένες, κατά περίπτωση, τιµές θερµοκρασίας και 
υγροµετρικής κατάστασης των θαλάµων.  

 
Αρθρο:  457 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υποβολή στοιχείων ψυγείων 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Υποβολή στοιχείων ψυγείων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Τα ψυγεία και οι ψυκτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στις 
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εµπορίου, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο από το τέλος κάθε 
τριµήνου, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός όγκος 
κατάψυξης και απλής ψύξης, χωριστά (αριθµός θαλάµων και ο όγκος καθενός σε 
m3), η διακίνηση των φθαρτών προϊόντων στα ψυγεία, καθώς και οι µεταβολές που 
επήλθαν, ως προς την επωνυµία, τοποθεσία, επέκταση ψυκτικού χώρου, διακοπή 
εργασίας, επαναλειτουργία κλπ.  

 
Αρθρο:  458 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τρόπος στοιβασίας 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Τρόπος στοιβασίας 
 
Κείµενο Αρθρου 
Κατά την αποθήκευση των διαφόρων ειδών στα ψυγεία, πρέπει να ακολουθούνται τα 
παρακάτω: 1) Κατά µήκος και κατά πλάτος των θαλάµων πρέπει να υπάρχουν 
διάδροµοι που να καλύπτουν περίπου το 15% της επιφάνειας του δαπέδου του 
θαλάµου. 2) Τα εφόδια που συντηρούνται δεν πρέπει να εφάπτονται στους τοίχους 
των θαλάµων, αλλά να απέχουν από αυτούς τουλάχιστον 10 εκατοοτά. 3) Το επάνω 
µέρος της επιφάνειας κάθε στοιβάδας πρέπει να απέχει από την οροφή τουλάχιστον 
50 εκατοστά. 4) Η στοιβασία γενικά των ειδών στα ψυγεία πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε την προσοχή που επιβάλλεται, και µε τεχνική ορθολογική τάξη 
µε την προσοχη για να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση του χώρου, ο καλός αερισµός, η 
διευκόλυνση της επιθεώρησης των εν λόγω ειδών από τα αρµόδια όργανα, η 
προστασία του καταναλωτικού κοινού και να αποφεύγονται ζηµιές λόγω αλλοίωσης ή 
καταστροφής αυτών.  



 
Αρθρο:  459 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Καθοριότητα ψυγείων 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Καθοριότητα ψυγείων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Σε κάθε ψυκτικό χώρο πρέπει να τηρείται πλήρης καθαριότητα. Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει το δάπεδο, πριν από την αποθήκευση νέων ειδών τροφίµων για ψύξη, να 
πλένεται, ιδιαίτζρα αν τα τρόφιµα που προϋπήρχαν ανέδιδαν βαριά οσµή ή 
οπωσδήποτε οσµή που µπορεί να µεταδοθεί στα νέα τρόφιµα που αποθηκεύονται. 2) 
Απαραίτητα, πριν από κάθε αποθήκευση, οι θάλαµοι των ψυγείων πρέπει να 
εξαερίζονται. 3) Στους ψυκτικούς θαλάµους πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος 
αερισµός και να µην υπάρχει σ' αυτούς δυσάρεστη οσµή.  

 
Αρθρο:  460 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Συναποθήκευση τροφίµων 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Συναποθήκευση τροφίµων 
 
Κείµενο Αρθρου 
Απαγορεύεται µέσα στους ψυκτικούς θαλάµους και ψυκτικούς χώρους να 
συναποθηκεύονται τρόφιµα που αναδιδουν βαριά ή ιδιάζουσα οσµή, όπως π.χ. ψάρια, 
συντηρηµένα ή µη, χαβιάρι, ταραµάς, βακαλάος, κλπ., µε άλλα τρόφιµα που 
απορροφούν οσµή, όπως π.χ. κρέας, λαρδί, αλλαντικά, κλπ.  

 
Αρθρο:  461 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Διατήρηση αλλοιωµένων τροφίµων 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Διατήρηση αλλοιωµένων τροφίµων 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται µέσα στους ψυκτικούς θαλάµους να διατηρούνται αλλοιωµένα και 
εποµένως ακατάλληλα για βρώση τρόφιµα, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια αρµόδιας 
Υπηρεσίας. 2) Απαγορεύεται µέσα στους προθαλάµους ή βοηθητικούς χώρους των 
ψυγείων να αποθηκεύονται τρόφιµα αλλοιωµένα ή ακατάλληλα για βρώση, τα οποία 
και πρέπει να αποµακρύνονται από εκεί το ταχύτερο.  

 
Αρθρο:  462 



Ηµ/νία:  11.05.1989 
Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 

Τίτλος 
Αρθρου:  

Συναποθήκευση τροφίµων µε διαφορετικές θερµοκρασίες 
συντήρησης 

Λήµµατα:  
Ψυγεία ,Συναποθήκευση τροφίµων µε διαφορετικές θερµοκρασίες 
συντήρησης 

 
Κείµενο Αρθρου 
1) Απαγορεύεται µέσα στον ίδιο ψυκτικό θάλαµο να αποθηκεύονται τρόφιµα που 
απαιτούν διαφορετικές θερµοκρασίες συντήρησης και υγροµετρικές καταστάσεις. 2) 
Μικρές ποσότητες διαφόρων εµπορευµάτων επιτρέπεται να τοποθετούνται στον ίδιο 
χώρο χωριστά, εφόσον για τη συναποθήκευση απαιτούνται περίπου τα ίδια όρια 
θερµοκρασίας και υγροµετρικής κατάστασης και αποκλείεται εντελώς ο κίνδυνος να 
επηρεάσει το ένα εµπόρευµα τις οργανοληπτικές ιδιότητες του άλλου (οσµή γεύση, 
κλπ.).  

 
Αρθρο:  463 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Ανάρτηση πινακίδας 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Ανάρτηση πινακίδας 
 
Κείµενο Αρθρου 
Στην πόρτα κάθε ψυκτικού θαλάµου πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα, η οποία 
να αναγράφει όλα τα τρόφιµα που είναι αποθηκευµένα στο θάλαµο. Οι βιοµηχανίες 
ψύχους υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία να καταχωρίζονται τα 
ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις κατοικίας των διοκτητών, των τροφίµων που 
συντηρούνται, καθώς και το είδος και η ποσότητά τους σε δέµατα ή χιλ/µα, για 
ευχερή αγορανοµικό έλεγχο.  

 
Αρθρο:  464 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Θερµοκρασιακές και υγροµετρικές συνθήκες συντήρησης 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Θερµοκρασιακές και υγροµετρικές συνθήκες συντήρησης 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Οι κανονικές θερµοκρασίες και η υγροµετρική κατάσταση διαφύλαξης και 
συντήρησης στα ψυγεία των διαφόρων τροφίµων, καθορίζονται όπως παρακάτω: 
Ακολουθεί πίνακας το οποίο βρίσκεται στο ΦΕΚ Β' 343 11.5.1989 όπου είναι 
δηµοσιευµένη η ΑΔ 14/89. 2) Η ανοχή διακύµανσης θερµοκρασίας από τα παραπάνω 
όρια, ορίζεται + - 1ο C, µε εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά, για τα οποία η ανοχή 
µπορεί να είναι µόνο +2οC. 3) Η ανοχη διακύµανση ς υγροµετρικής κατάστασης από 



τα παραπάνω όρια ορίζεται + - 8%, στην οποία περιλαµβάνεται και το σφάλµα του 
οργάνου.  

 
Αρθρο:  465 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Βιβλίο εισόδου - εξόδου στους θαλάµους 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Βιβλίο εισόδου, εξόδου στους θαλάµους 
 
Κείµενο Αρθρου 
Οι θερµοκρασίες και υγροµετρικές καταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο 
άρθρο, δεν ισχύουν κατά το χρόνο εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων από τους 
ψυκτικούς θαλάµους και µέχρι 8 ώρες, πράγµα που διαπιστώνεται από τα βιβλία 
εισαγωγής - εξαγωγής που υποχρεούνται να τηρούν τα ψυγεία. Το εν λόγω βιβλίο 
είναι αριθµηµένο και θεωρηµένο κατά φύλλο από την αρµόδια Νοµαρχιακή 
Υπηρεσία Εµπορίου. Σ' αυτό θα αναγράφεται η αριθµός του ψυκτικού θαλάµου στον 
οποίο γίνεται εισαγωγή ή εξαγωγή, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης.  

 
Αρθρο:  466 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Τρόφιµα σε λευκοσιδηρά δοχεία - Τυριά 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Τρόφιµα σε λευκοσιδηρά δοχεία ,Τυριά 
 
Κείµενο Αρθρου 
1) Τρόφιµα που φυλάσσονται σε λευκοσιδηρά δοχεία, τυρί τετηγµένο, τελεµές, 
κονσέρβες και λοιπά είδη που από τη φύση τους και παρασκευή τους πρέπει να 
διατηρούνται σε ψυχρό περιβάλλον, πρέπει να διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάµους 
των οποίων η υγροµετρική κατάσταση να κυµαίνεται µεταξύ 60% και 70%. Η 
χρονική διάρκεια συντήρησης ορίζεται σε ένα έτος. 2) Τα τυριά για διαφύλαξη πρέπει 
να έχουν πλήρως ωριµάσει, απαγορεύεται δε η διαφύλαξη µη ωρίµων τυριών στις 
θερµοκρασίες που αναφέρονται στο άρθρο 464.  

 
Αρθρο:  467 
Ηµ/νία:  11.05.1989 

Ηµ/νία Ισχύος:  11.05.1989 
Τίτλος Αρθρου:  Υπέρβαση χρόνου συντήρησης 

Λήµµατα:  Ψυγεία ,Υπέρβαση χρόνου συντήρησης 
 
Κείµενο Αρθρου 
Σε περίπτωση υπέρβασης ή αµφιβολίας γύρω από τον καθορισµένο χρόνο 
συντήρησης, πρέπει να καλείται το αρµόδιο επιστηµονικό όργανο που θα γνωµατεύει 



για τη δυνατότητα περαιτέρω παραµονής. Η σχετική υγρασία µπορεί να µειωθεί στο 
70%, για σύνολο 24 ωρών σε χρονική διάρκεια µιας εβδοµάδας.  


