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ΘΔΚΑ: «Δπηπξφζζεηα Θνζηνινγηθά ζηνηρεία, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ
δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ
δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο – Ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ
ηρλειαζηκφηεηα ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ θαηά ηελ εκπνξία – δηαθίλεζε –
δηάζεζε απηψλ ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη άιιεο ξπζκίζεηο».
Έρνληαο ππφςε :
1. Ρνλ Λ.1558/85 « Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Όξγαλα », φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ 63/05 «
Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα
».
2. Ρν Ξ.Γ 397/88 « Νξγαληζκφο ηνχ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ », φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Ρν Λ.Γ 136/46 « Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθνο », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
4. Ρν Ξ.Γ 27/96 «Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο-

Δλέξγεηαο- -Ρερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο».
5. Ρν Ξ.Γ 122/04 «Αλαζχζηαζε ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ».
6. Ρελ Θ..Α. Γ 15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 ησλ Ξξσζππνπξγνχ θαη πνπξγνχ
Αλάπηπμεο « Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Αλάπηπμεο Ησάλλε
Κπνχγα θαη Γεψξγην Βιάρν ».
7. Ρελ Α.Γ 7/09 « Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ
Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζψλ κέρξη θαη ηελ 14-5-09 ».
8. Ρνλ θαλνληζκφ Δ.Θ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 28/01/2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ην ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο
Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.
9. Ρελ νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 14/06/89 ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο ή ηα
ζήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηίδαο ζηελ νπνία αλήθεη έλα
ηξφθηκν.
10. Ρελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νκαινπνίεζε εκπνξίαοδηαθίλεζεο- δηάζεζεο νπσξνιαραληθψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή
ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, κε γλψκνλα πάληα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ
ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο θαη άιισλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νκαινπνίεζε ηεο αγνξάο ζην είδνο.
11. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Αξζξν 1
Κεηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Θεθαιαίνπ 1 ηεο Α.Γ. 7/09
πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 πνπ έρεη σο αθνινχζσο :
«4. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθά ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή
ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, πέξαλ ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ζηνηρείσλ
θφζηνπο, αλαγλσξίδνληαη επηπξφζζεηα θαη ηα παξαθάησ θνζηνινγηθά ζηνηρεία
πνπ απνηεινχλ θεξδνθφξν ζηνηρείν θφζηνπο θαη ππνινγίδνληαη επί ηεο
ηηκνινγηαθήο αμίαο θηίζεο ηνπ είδνπο ή επί ηεο ηηκήο ηνπ θφζηνπο εηζαγσγήο
ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θεθαιαίνπ 2 ηεο

παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε :
α) Ζ δαπάλε ιφγσ θχξαο , απνκείσζεο θαη γεληθά απψιεηαο βάξνπο πνπ
νξίδεηαη θαηά αλψηαην φξην κέρξη 3 %.
β) Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
νπσξνιαραληθψλ ρξεζηκνπνηείηαη θνξηεγφ φρεκα ηδησηηθήο ρξήζεσο (Φ.Η.Σ.),
ε δαπάλε κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε
κεηαθνξάο ηνπ είδνπο κε θνξηεγά νρήκαηα δεκνζίαο ρξήζεσο (Φ.Γ.Σ.)».
Αξζξν 2
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θεθαιαίνπ 1 ηεο Α.Γ. 7/09,
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
«1. Δπηρεηξήζεηο θαη Ππλεηαηξηζκνί, πνπ ππάγνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λφκν 3668/08, εθφζνλ, εθηφο απφ ηα θεληξηθά
θαηαζηήκαηα, δηαηεξνχλ θαη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαηήξηα, θαηά ηελ απνζηνιή
ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ην ππνθαηάζηεκα ή πξαηήξην, ππνρξεσηηθά
αλαγξάθνπλ ζην ζρεηηθφ δειηίν απνζηνιήο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Θ.Β.Π.
θαη ηελ ηηκή κνλάδαο, πνχ πξέπεη λα πσιεζεί ην είδνο απφ ην ππνθαηάζηεκα ή
πξαηήξην.
Δηδηθά φκσο γηα είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ
θέξδνπο, επί ηνπ αλσηέξσ δειηίνπ απνζηνιήο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά,
πέξαλ ηεο ηηκήο κνλάδαο, πνχ ζα πσιήζεη θάζε είδνο ην ππνθαηάζηεκα ή
πξαηήξην θαη ε ηηκή θηήζεο απηνχ. Ζ ηηκή θηήζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
δίπια αθξηβψο απφ ηελ ηηκή κνλάδαο πψιεζεο θάζε είδνπο».
Αξζξν 3
Δπί ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Θεθαιαίνπ 3 ηεο Α.Γ. 7/09 ιακβάλνπλ ρψξα νη
θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο :
α) Κεηά ηελ πεξίπησζε ζη) ηεο παξαγξάθνπ 9 «ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ
ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΡΩΛ ΔΓΣΩΟΗΩΛ ΛΩΞΩΛ ΝΞΩΟΝΙΑΣΑΛΗΘΩΛ», πξνζηίζεληαη
πεξηπηψζεηο « δ, ε θαη ζ», πνπ έρνπλ σο αθνινχζσο :
«δ) Ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή
παξηίδα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν παξαγσγφο απέζηεηιε ζε

ζπζθεπαζηήξην γηα λα ζπζθεπαζζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
ε) Ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή
παξηίδα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν παξαγσγφο πψιεζε ζην
ζπζθεπαζηήξην.
ζ) Ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή
παξηίδα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν παξαγσγφο πψιεζε ηελ
πνζφηεηα ζε έκπνξν (ρνλδξέκπνξν ή ιηαλνπσιεηή )».
β) Ζ πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 10 « ΔΗΓΗΘΩΡΔΟΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ
ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΩΛ ΩΠ ΑΛΩ ΝΞΩΟΝΙΑΣΑΛΗΘΩΛ », αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
« α) Θαηά ηελ ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ.
απαγνξεχεηαη ε αλαζπζθεπαζία θαη ε αλάκεημε ησλ εηδψλ απηψλ κεηαμχ ηνπο,
ιφγσ δηαθνξεηηθήο ηηκήο θηήζεο, δηαθνξεηηθήο ηηκήο πψιεζεο, δηαθνξεηηθήο
πξνέιεπζεο θαη θαηαγσγήο, δηαθνξεηηθήο πνηθηιίαο, δηαθνξεηηθήο πνηνηηθήο
θαηάηαμεο θαη δηαθνξεηηθψλ παξηίδσλ παξαγσγήο.
γ) Κεηά ηελ παξάγξαθν 11, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 12 θαη 13, πνπ έρνπλ
σο αθνινχζσο:
-«12. ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΑΟΗΘΚΝ ΞΑΟΡΗΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΔΘΑΠΡΝ ΔΗΓΝΠ
ΝΞΩΟΝΙΑΣΑΛΗΘΩΛ .
α) Ππληξερνπζψλ ησλ πεξηπηψζεσλ δ) θαη ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο, θαηά πεξίπησζε, ρνξεγείηαη ζηνλ
παξαγσγφ απφ ην ζπζθεπαζηήξην, ην νπνίν έρεη θαη ηελ επζχλε αλαγξαθήο
απηνχ επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
β) Ππληξέρνπζαο ηεο πεξίπησζεο ζ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο, ρνξεγείηαη ζηνλ παξαγσγφ απφ ηνλ έκπνξν ν
νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε αλαγξαθήο ηνπ επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
γ) Ν θάζε παξαγσγφο νπσξνιαραληθψλ ππνρξενχηαη φπσο δηαηεξεί ζην αξρείν
ηνπ φινπο ηνπο αξηζκνχο παξηίδσλ παξαγσγήο, πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί,
θαηά ηα σο άλσ, δελ ηνπο θαηαζηξέθεη θαη ηνπο επηδεηθλχεη ζε θάζε
αγνξαλνκηθφ έιεγρν, εθφζνλ θάηη ηέηνην δεηεζεί».
-«13. ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΗΣΛΖΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΛΩΞΩΛ ΝΞΩΟΝΙΑΣΑΛΗΘΩΛ
ΠΔ ΠΛΓΑΠΚΝ ΚΔ ΡΝΛ ΑΟΗΘΚΝ ΞΑΟΡΗΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΡΝΠ .
α) Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζπζθεπαζηήξηα ηεο ρψξαο, πνχ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο
ησλ πεξηπηψζεσλ δ) θαη ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γηα

ρνλδξεκπφξνπο ή ιηαλνπσιεηέο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο
ζ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, άζρεηα αλ νη ηειεπηαίνη
δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζπζθεπαζηήξην ή φρη, ζεζπίδνληαη νη θαησηέξσ
ππνρξεψζεηο :
-Ρεξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ βηβιίν κε ηνλ ηίηιν « ΗΣΛΖΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ ΔΓΣΩΟΗΩΛ
ΛΩΞΩΛ ΝΞΩΟΝΙΑΣΑΛΗΘΩΛ » δεφλησο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία
Δκπνξίνπ ηεο Λ.Α. , φπνπ αλήθεη ην ζπζθεπαζηήξην ή ν έκπνξνο.
-Ρν ελ ιφγσ βηβιίν δηαγξακκίδεηαη κε ηηο θαησηέξσ ζηήιεο, ζε θάζε κία ησλ
νπνίσλ γίλεηαη θαη ε αλάινγε εγγξαθή, ήηνη :
-Πηελ πξψηε ζηήιε κε ππφηηηιν «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΝ» γξάθεηαη ην
νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία ηνπ παξαγσγνχ.
-Πηελ δεχηεξε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΔΓΟΑ ΞΑΟΑΓΩΓΝ » γξάθεηαη ε
Θνηλφηεηα, θσκφπνιε θ.ι.π. θαζψο θαη ν Λνκφο, φπνπ δηακέλεη ν παξαγσγφο.
-Πηελ ηξίηε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΔΗΓΝΠ » γξάθεηαη ην είδνο (π.ρ. παηάηεο),
πνπ ζπζθεπάζζεθαλ.
-Πηελ ηέηαξηε ζηήιε κε ππφηηηιν «Ζκεξνκελία ζπζθεπαζίαο» γξάθεηαη ε
εκεξνκελία (π.ρ. 15-9-09 ) φπνπ έιαβε ρψξα ε ζπζθεπαζία θάζε είδνπο
ρσξηζηά.
-Πηελ πέκπηε ζηήιε κε ππφηηηιν «Αξηζκφο κέζσλ ζπζθεπαζίαο » γξάθεηαη ν
αξηζκφο ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο (π.ρ. 50 ζαθηά, 50 ηειάξα, 40 θινχβεο
θ.ν.θ.) γηα θάζε κία ζπζθεπαζκέλε παξηίδα παξαγσγήο ρσξηζηά.
-Πηελ έθηε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΑΟΡΗΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ » γξάθεηαη
νιφθιεξνο ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο θάζε είδνπο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
-Πηελ έβδνκε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΚΗΘΡΝ ΒΑΟΝΠ ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΩΛ
ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΚΔ ΒΑΠΖ ΕΓΝΙΝΓΗΝ ΞΑΟΑΓΩΓΩΛ» γξάθεηαη ην κηθηφ βάξνο
θάζε είδνπο φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ δπγνιφγην ηνπ παξαγσγνχ.
β) Θαηά ηελ εκπνξία-δηαθίλεζε-δηάζεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, επί φισλ ησλ ηηκνινγίσλ αγνξαπσιεζίαο θαη ησλ
Γειηίσλ Απνζηνιήο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα, αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, πέξαλ ησλ εμ άιισλ δηαηάμεσλ πξνβιεπνκέλσλ ελδείμεσλ θαη ν
«ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΑΟΡΗΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ» γηα θάζε έλα είδνο ρσξηζηά.
-γ) Νη ιηαλνπσιεηέο, πνπ δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε ηα αλσηέξσ λσπά
νπσξνιαραληθά ππνρξεσηηθά αλαγξάθνπλ ζηελ ηεξνχκελε πηλαθίδα (γηα ηηκή,
είδνο, πνηφηεηα, πνηθηιία θ.ι.π. ) θαη ηνλ « ΑΟΗΘΚΝ ΞΑΟΡΗΓΑΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ »

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνο πψιεζε είδνπο.
-δ) Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ηήξεζεο ηνπ αλσηέξσ βηβιίνπ, πνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ».
-ε) Δηδηθά γηα ηνπο παξαγσγνχο , πνπ κεηαθέξνπλ ηα παξαπάλσ πξντφληα
παξαγσγήο ηνπο ζην ζπζθεπαζηήξην ππνρξενχληαη φπσο παξαδίδνπλ ζΆ απηφ
επίζεκν θαη λφκηκν δπγνιφγην, πνπ απεηθνλίδεη ην, ζε ρηιηφγξακκα, ζπλνιηθφ
κηθηφ βάξνο θάζε είδνπο νπσξνιαραληθψλ ρσξηζηά.
Ρν ελ ιφγσ δπγνιφγην ζα θξαηείηαη ππνρξεσηηθά ζην αξρείν ηνπ
ζπζθεπαζηεξίνπ θαη ζα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε γελφκελν Αγνξαλνκηθφ έιεγρν
εθφζνλ δεηεζεί.
Δπί ηεο εμεηδηθεπκέλεο απηήο πεξίπησζεο ην ζπζθεπαζηήξην ελεκεξψλεη
ππνρξεσηηθά ηελ έβδνκε ζηήιε ηνπ αλσηέξσ βηβιίνπ.
Αξζξν 4
Δπί ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Θεθαιαίνπ 14 ηεο Α.Γ. 7/09, ιακβάλνπλ ρψξα νη
θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο :
1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
«2. Πηελ ζπζθεπαζία ησλ παηαηψλ επηηξέπεηαη ε χπαξμε μέλσλ πιψλ (ρψκα
θ.ι.π.) κέρξη 1,5 % ζην θαζαξφ βάξνο ».
2. Κεηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5, σο
αθνινχζσο :
«5. Πρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ, πνπ
θνκίδνληαη ζηελ Σψξα καο απφ άιια Θξάηε –Κέιε ηεο Δ.Δ. ή εηζάγνληαη απφ
Ρξίηεο Σψξεο, νξίδνληαη επηπξφζζεηα ηα παξαθάησ:
α) Ξξνθεηκέλνπ γηα εηζαγσγείο-ρνλδξεκπφξνπο ή εηζαγσγείο- ιηαλνπσιεηέο,
πνπ νη ίδηνη θνκίδνπλ ή εηζάγνπλ ηα αλσηέξσ λσπά νπσξνιαραληθά,
ππνρξεσηηθά ηεξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ βηβιίν κε ηνλ ηίηιν «ΗΣΛΖΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ
ΛΩΞΩΛ ΝΞΩΟΝΙΑΣΑΛΗΘΩΛ ΘΝΚΗΕΝΚΔΛΩΛ ΑΞΝ ΑΙΙΑ ΘΟΑΡΖ-ΚΔΙΖ Δ.Δ. ή
ΔΗΠΑΓΝΚΔΛΩΛ ΑΞΝ ΡΟΗΡΔΠ ΣΩΟΔΠ», δεφλησο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα
πεξεζία Δκπνξίνπ ηεο Λ.Α. , φπνπ αλήθεη ν ελ ιφγσ εηζαγσγέαο. Ρν ελ ιφγσ
βηβιίν, δηαγξακκίδεηαη κε ηηο θαησηέξσ ζηήιεο, ζε θάζε κία ησλ νπνίσλ γίλεηαη
ε αλάινγε εγγξαθή, ήηνη:
-Πηελ πξψηε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΔΗΓΝΠ » γξάθεηαη ην είδνο (π.ρ παηάηεο,
κπαλάλεο θ.ν.θ.)
-Πηελ δεχηεξε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ » γξάθεηαη ε
αθξηβήο εκεξνκελία (π.ρ. 15-9-09 ) φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε παξηίδα θνκίζζεθε

πξνο δηάζεζε ζηελ απνζήθε ηνπ εηζαγσγέα.
-Πηελ ηξίηε ζηήιε κε ππφηηηιν «ΣΩΟΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ » γξάθεηαη ε ρψξα (π.ρ.
Ηζπαλία, Νιιαλδία, Βξαδηιία, Ρνπξθία, Πεξβία θ.ν.θ. ) απφ ηελ νπνία
θνκίζζεθε ή εηζήρζε ε ζπγθεθξηκέλε παξηίδα.
-Πηελ ηέηαξηε ζηήιε κε ππφηηηιν « ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΠΩΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ »
γξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο (π.ρ 50 ζαθηά, 50 ηειάξα, 40
θινχβεο θ.ν.θ ),πνχ πεξηιακβάλεη ε θάζε παξηίδα εηζαγσγήο.
-Πηελ πέκπηε ζηήιε κε ππφηηηιν «ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΑΟΡΗΓΑΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ»
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο παξηίδαο, πνπ θέξεη θάζε ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β) Θαηά ηελ εκπνξία- δηαθίλεζε-δηάζεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, επί φισλ ησλ ηηκνινγίσλ αγνξαπσιεζίαο θαη ησλ
Γειηίσλ Απνζηνιήο, πνπ ζπλνδεχνπλ ην εκπφξεπκα, αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, πέξαλ ησλ εμ άιισλ δηαηάμεσλ πξνβιεπνκέλσλ ελδείμεσλ θαη ν
αξηζκφο παξηίδαο εηζαγσγήο, γηα θάζε έλα είδνο ρσξηζηά.
γ) Νη ιηαλνπσιεηέο, πνπ δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε ηα αλσηέξσ λσπά
νπσξνιαραληθά, ππνρξεσηηθά αλαγξάθνπλ ζηελ ηεξνχκελε πηλαθίδα (γηα
ηηκή, είδνο, πνηφηεηα, πνηθηιία θ.ι.π. ) θαη ηνλ αξηζκφ παξηίδαο εηζαγσγήο ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνο πψιεζε είδνπο.
δ) Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ηήξεζεο ηνπ αλσηέξσ βηβιίνπ, πνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
πφδεηγκα ηήξεζεο βηβιίνπ «Ηρλειαζηκφηεηα λσπψλ νπσξνιαραληθψλ
θνκηδνκέλσλ απφ άιια Θξάηε –Κέιε ηεο Δ.Θ ή εηζαγνκέλσλ απφ Ρξίηεο Σψξεο
».
(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 199 ηεο Α.Γ. 7/09)

ΔΗΓΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΩΡΑ
ΔΗΑΓΩΓΖ
ΔΗΑΓΩΓΖ

-Σοκάηες
-Παηάηες
Μπαλάλες
-Παηάηες
-Μήια
Αγγηλάρες

15-06-2009
16-06-2009
18-06-2009
23-06-2009
29-06-2009
04-07-2009

Ηζπαλία
Αηγύπηοσ
Βραδηιία
Γαιιία
Υηιή
Ηηαιία

ΑΡΗΘΜΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΩΝ
ΠΑΡΣΗΓΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ
100 ηειάρα
200 ζαθηά
200 θηβώηηα
150 ζαθηά
400 ηειάρα
80 θηβώηηα

(π.τ) 44338
(π.τ) 51630
(π.τ) 28703
(π.τ) 14802
(π.τ) 56280
(π.τ) 19255

πφδεηγκα ηήξεζεο βηβιίνπ «Ηρλειαζηκφηεηα εγρσξίσλ λσπψλ
νπσξνιαραληθψλ ».
(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξαγξ. 13 ηνπ άξζξνπ 67 ηεο Α.Γ. 7/09)

ΜΗΚΣΟ
ΒΑΡΟ
ΠΡΟΚΟΑΡΗΘΜΟ ΜΗΘΔΝΣ
ΖΜΔΡΟΜΖ ΑΡΗΘΜΟ 
ΩΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΓΡΑ
ΝΗΑ
ΜΔΩΝ
ΠΑΡΣΗΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣ
ΠΑΡΑΓΩΓ ΠΑΡΑΓΩ ΔΗΓΟ
ΤΚΔΤΑ ΤΚΔΤΑ 
ΩΝ ΜΔ
ΩΝ
ΓΟΤ
ΗΑ
ΗΑ
ΠΑΡΑΓΩ ΒΑΖ
ΓΖ
ΕΤΓΟΛΟΓ
ΗΟ
ΠΑΡΑΓΩΓ
ΟΤ
Παπαδόπο
Βάρδα
Παηάηε
σιος
15-06-2009 400 ζαθηά
Ν. Ζιείας ς
Νηθόιαος

(π.τ) 4560

Παπαδόπο
Βάρδα
Παηάηε
σιος
17-06-2009 300 ζαθηά
Ν. Ζιείας ς
Νηθόιας

(π.τ) 4570

Ληωλάθες
Γεώργηος

Σσκπάθη
Σοκάηε
Ν.
19-06-2009 300 ηειάρα
ς
Ζραθιείοσ

(π.τ) 3833

Σσκπάθη
Γραθάθες
Αγγούρ
Ν.
20-06-2009 150 θηβώηηα (π.τ) 2412
Δσζηάζηος
ηα
Ζραθιείοσ
Μαραζώλα
ηεργίοσ
Μαρού
ς
22-06-2009 180 ηειάρα
Γηολύζηος
ιηα
Ν. Αηηηθής

(π.τ) 1985

Αξζξν 5
1. Νη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο, πνπ ηζρχεη ζε φιε ηελ ρψξα 30 εκέξεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζή ηεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, δηψθνληαη θαη
ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Αγνξαλνκηθφ Θψδηθα.
2. Λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ
εκεξήζην ηχπν.

Ν ΦΞΝΟΓΝΠ
Γ. Βιάρνο

