Αξηζκ. Α2−1045
(ΦΔΚ Β΄ 1502/22.06.2011)
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/09 ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο
εκπνξίαο λσπψλ νπσξνιαραληθψλ.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
(Αξηζκ. αγνξ. δηαη. 3)
Έρνληαο ππόςε :
1) Σν Ν.Γ. 136/46 «Πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κσδηθφο» (Α΄ 298), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη
ηδίσο ην άξζξν 1.
2) Σν άξζξν 90 ηνπ Π.Γ. 63/05 «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» (Α΄ 98).
3) Σν Π.Γ. 397/88 «Οξγαληζκφο ηνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ» (Α΄185), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
4) Σν Π.Γ. 185/09 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο − Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο
− Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο −
Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Α΄213).
5) Σν Π.Γ. 189/09 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 221).
6) Σν Π.Γ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄
154).
7) Σελ κε αξηζκφ 46498/ΓΙΟΔ 1913/14−10−2010 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «πεξί αλάζεζεο
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Κσλζηαληίλν
Ρφβιηα» (Β΄ 1642).
8) Σελ Α.Γ. 7/09 «Σξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζψλ
κέρξη θαη ηελ 14−5−09» (Β΄ 1388), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ Α.Γ 9/09
«Δπηπξφζζεηα θνζηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ
πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο − Λήςε
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» (Β΄1889).
9) Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε
θαλφλσλ εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96 θαη (ΔΚ) αξηζ.
1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ (ΔΔ L 350 ηεο 31.12.2007, ζ. 1),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
10) Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 67 θαη 199 ηεο Α.Γ. 7/09 ζην
κέξνο πνπ απηέο αθνξνχλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ, ψζηε ην ζχζηεκα
λα βειηησζεί πεξαηηέξσ θαη λα θαηαζηεί απνδνηηθφηεξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ.
11) Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
Άξζξν 1
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 67 ηεο Α.Γ 7/09
Δπί ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κεθαιαίνπ 3 ηεο Α.Γ. 7/09, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Γ. 9/09, ην νπνίν
πιένλ ηηηινθνξείηαη: «Δηδηθφηεξα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηα λσπά νπσξνιαραληθά θαη λσπά
αιηεχκαηα θαηά ηελ εκπνξία θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βάζε παξαγσγήο ή εηζαγσγήο κέρξη
ηελ ηειηθή θαηαλάισζή ηνπο», ιακβάλνπλ ρψξα νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο
:
1. Η παξάγξαθνο 9 «ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΤΚΔΤΑΙΑ ΣΩΝ ΔΓΥΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ» αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
«9. ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ − ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΔΠΙ ΣΗ
ΤΚΔΤΑΙΑ»
α) Η εκπνξία θαη δηαθίλεζε λσπψλ νπσξνιαραληθψλ δηέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο
πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 (ΔΔ L 350 ηεο 31.12.2007, ζ. 1), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη. Δμαηξέζεηο θαη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο επηηξέπνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ.
β) Καηά ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε λσπψλ νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ή ρνλδξεκπφξσλ ή ιηαλνπσιεηψλ γηα εγρψξηα
νπσξνιαραληθά, θαη κεηαμχ εηζαγσγέσλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ρνλδξεκπφξσλ ή ιηαλνπσιεηψλ
γηα πξνεξρφκελα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο νπσξνιαραληθά,
ηνπνζεηνχληαη επί ησλ εκπνξηθψλ ζπζθεπαζηψλ (ζάθνη, θηβψηηα, ηειάξα, θινχβεο θ.ιπ.) θαζψο
θαη επί φισλ ησλ εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ νη ελδείμεηο επηζήκαλζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ 1580/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Δηδηθά γηα ηα εγρώξηα νπσξνιαραληθά, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν ηόπνο παξαγσγήο θαη γηα ην
είδνο παηάηεο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πνηθηιία.
γ) Γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ απνζηέιινληαη ρχκα, θνξησκέλα απεπζείαο ζε κεηαθνξηθφ κέζν
(ηππνπνηεκέλα λσπά νπσξνιαραληθά ζε κεγάινπο πεξηέθηεο ή θνξησκέλα απεπζείαο ζε

κεηαθνξηθφ κέζν) ,νη ελδείμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην
έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην εκπφξεπκα ή ζε δειηίν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη επθξηλψο ζην
εζσηεξηθφ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
δ) Δηδηθά γηα ηα πξντφληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα (Α), αλαγξάθεηαη επί ησλ εκπνξηθψλ
ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ, πέξαλ ησλ ελδείμεσλ ηεο πεξίπησζεο (β)
θαη ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο (ε) θαη
(ζη) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
ΠΙΝΑΚΑ (Α)

1.

Μήια

2.

Δζπεξηδνεηδή

3.

Αθηηλίδηα

4.

Μαξνύιηα, θαηζαξά αληίδηα θαη
πιαηύθπιια αληίδηα

5.

Ρνδάθηλα θαη Νεθηαξίληα

6.

Αριάδηα

7.

Φξάνπιεο

8.

Γιπθέο πηπεξηέο

9.

Δπηηξαπέδηα ζηαθύιηα

10.

Σνκάηεο

11.

Παηάηεο

12.

Κξεκκύδηα

ε) Πξνθεηκέλνπ γηα εγρψξηα λσπά νπσξνιαραληθά, ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο γηα ηα
πξντφληα ηνπ ΠΙΝΑΚΑ (Α) ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εθάζηνηε ηειηθφ ζπζθεπαζηή
θαη πεξηιακβάλεη:
− Σνλ εμαςήθην αξηζκό κεηξώνπ ηνπ παξαγσγνύ.
− Σνλ αύμνληα αξηζκό (Α/Α) εγγξαθήο εκέξαο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ηνπ εθάζηνηε ηειηθνύ

ζπζθεπαζηή. Όπνπ ηειηθόο ζπζθεπαζηήο είλαη απηόο πνπ ζπζθεπάδεη ηα πξντόληα θαηά ηνλ ηξόπν πνπ
δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή.
− Σελ εκεξνκελία εγγξαθήο − παξαιαβήο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ηνπ εθάζηνηε ηειηθνύ
ζπζθεπαζηή.
Η εγγξαθή ηεο εκεξνκελίαο γίλεηαη κε εμαςήθην αξηζκό ζηνλ νπνίν ηα δύν πξώηα ςεθία αληηζηνηρνύλ
ζηελ εκέξα, ηα δύν επόκελα ζην κήλα θαη ηα ηειεπηαία δύν ςεθία ζην έηνο.
αα) Δάλ ν παξαγσγόο ζηεξείηαη αξηζκνύ κεηξώνπ, ππνρξενύηαη λα απνθηήζεη εληόο ηξηώλ κελώλ από
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ (Μεηξών) ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ πνπ ηεξείηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3 ηεο αξηζκ. 257543/2003
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε.
ββ) Έσο όηνπ ν παξαγσγόο απνθηήζεη αξηζκό κεηξώνπ θαηά ηα παξαπάλσ, όπνπ πξνβιέπεηαη
αλαγξαθή απηνύ, αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ πξώηνπ παξαιήπηε ησλ πξντόλησλ ηνπ, εθόζνλ
ν παξαιήπηεο είλαη θαηά ην λόκν ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη αξηζκό κεηξώνπ.
γγ) Ο παξαγσγόο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη πξνεθηππσκέλεο πηλαθίδεο ή απηνθόιιεηεο εηηθέηεο κε ηηο
ελδείμεηο γηα ηα εγρώξηα νπσξνιαραληθά ηηο νπνίεο:
1) ηνπνζεηεί επί ηεο ζπζθεπαζίαο, όηαλ ν ίδηνο ζπζθεπάδεη, θαη ζπκπιεξώλεη, πέξαλ ησλ άιισλ
ελδείμεσλ, θαη κόλν γηα ηα πξντόληα ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ αξηζκό παξηίδαο παξαγσγήο, ηελ
πνηνηηθή θαηεγνξία όπνπ πξνβιέπεηαη απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η πνηθηιία δελ αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο
θξεκκύδηα.
2) παξέρεη ζπκπιεξσκέλεο ζην ζπζθεπαζηήξην, όηαλ απηό αγνξάδεη ή ζπζθεπάδεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ
παξαγσγνύ, θαη ην ζπζθεπαζηήξην ηηο ηνπνζεηεί επί ηεο ζπζθεπαζίαο ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ,
πέξαλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ, θαη κόλν γηα ηα πξντόληα ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ αξηζκό παξηίδαο
παξαγσγήο, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία όπνπ πξνβιέπεηαη απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η πνηθηιία δελ
αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο θξεκκύδηα.
3) παξέρεη ζπκπιεξσκέλεο ζηνλ έκπνξν, όηαλ απηόο αγνξάδεη θαη αλαιακβάλεη ηελ ζπγθνκηδή θαη ηελ
ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο (εξηεκέλε παξαγσγή θ.ιπ.) θαη ν έκπνξνο ηηο ηνπνζεηεί επί ηεο
ζπζθεπαζίαο ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ, πέξαλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ, θαη κόλν γηα ηα πξντόληα
ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ αξηζκό παξηίδαο παξαγσγήο, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία όπνπ πξνβιέπεηαη
απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η πνηθηιία δελ αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο θξεκκύδηα.
ζη) Πξνθεηκέλνπ γηα εηζαγφκελα νπσξνιαραληθά, ν αξηζκφο παξηίδαο εηζαγσγήο γηα ηα
πξντφληα ηνπ ΠΙΝΑΚΑ (Α) ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εθάζηνηε έκπνξν − εηζαγσγέα
θαη ζε πεξίπησζε ζπζθεπαζίαο ή αλαζπζθεπαζίαο, απφ ηνλ ηειηθφ ζπζθεπαζηή θαη
πεξηιακβάλεη:
− Σνλ εμαςήθην αξηζκό κεηξώνπ ηνπ εηζαγσγέα παξαιήπηε.
−Σνλ αύμνληα αξηζκό (Α/Α) εγγξαθήο εκέξαο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ.
−Σελ εκεξνκελία εγγξαθήο−παξαιαβήο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ. Η εγγξαθή ηεο εκεξνκελίαο
γίλεηαη κε εμαςήθην αξηζκό ζηνλ νπνίν ηα δύν πξώηα ςεθία αληηζηνηρνύλ ζηελ εκέξα, ηα δύν επόκελα

ζηνλ κήλα θαη ηα ηειεπηαία δύν ςεθία ζην έηνο.
αα) Ο εηζαγσγέαο παξαιήπηεο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη πξνεθηππσκέλεο πηλαθίδεο ή απηνθόιιεηεο
εηηθέηεο κε ηηο ελδείμεηο γηα ηα εηζαγόκελα νπσξνιαραληθά ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ηηο νπνίεο :
1) ηνπνζεηεί επί ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξηθώλ ζπζθεπαζηώλ ή ησλ ζπζθεπαζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από
αλαζπζθεπαζία πνπ ν ίδηνο δηελεξγεί, θαη ζπκπιεξώλεη, πέξαλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ, θαη κόλν γηα ηα
πξντόληα ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ αξηζκό παξηίδαο εηζαγσγήο, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία όπνπ
πξνβιέπεηαη απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η πνηθηιία δελ αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο θξεκκύδηα.
2) παξέρεη ζπκπιεξσκέλεο ζην ζπζθεπαζηήξην, όηαλ απηό αγνξάδεη ή ζπζθεπάδεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ
εκπόξνπ − εηζαγσγέα, θαη ην ζπζθεπαζηήξην ηηο ηνπνζεηεί ζηηο λέεο ζπζθεπαζίεο ζπκπιεξώλνληαο ηα
ζηνηρεία ηνπ, πέξαλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ, θαη κόλν γηα ηα πξντόληα ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ
αξηζκό παξηίδαο παξαγσγήο, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία, όπνπ πξνβιέπεηαη απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η
πνηθηιία δελ αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο θξεκκύδηα.
δ) Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε αθαίξεζε ή ε θαηαζηξνθή ησλ παξαπάλσ πηλαθίδσλ
−εηηθεηψλ θαζψο θαη ε αιινίσζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ επί απηψλ ελδείμεσλ.
ε) ηηο ζπζθεπαζίεο παηάηαο επηηξέπεηαη ε χπαξμε μέλσλ πιψλ (ρψκα θ.ιπ.) κέρξη πνζνζηφ
1,5% ζην θαζαξφ βάξνο ηνπο.
2. Η παξάγξαθνο 10 «ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ Ω ΑΝΩ
ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ», αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
«10. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ»
α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ), απαγνξεχεηαη απνιχησο ε
αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ή δηαθνξεηηθψλ πνηνηήησλ
ηνπ ίδηνπ είδνπο ζε θάζε ζηάδην ρνλδξηθήο θαη ζηε ιηαληθή πψιεζε φισλ ησλ λσπψλ
νπσξνιαραληθψλ. Δίλαη αλεθηή ε απφθιηζε έσο πνζνζηφ 10% ζε πξντφληα πνπ πσινχληαη
απνθιεηζηηθά ζηηο πξνζήθεο ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη δελ είλαη ζε θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο.
β) Δπηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζπζθεπαζηψλ θαζαξνχ βάξνπο 5 ριγξ. ή κηθξφηεξνπ πνπ
πεξηέρνπλ κείγκαηα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ νπσξνιαραληθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
αα) ηα πξντφληα είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο,
ββ) θάζε πξντφλ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ είδνπο ή, εάλ δελ
ππάξρνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο, κε ηηο γεληθέο
πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1580/2007, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
γγ) ζηε ζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
1580/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη, εηδηθά γηα ηα πξντφληα ηνπ πίλαθα (Α), ν
αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο ηνπ θαζελφο απφ απηά.
Δάλ ηα νπσξνιαραληθά πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα κείγκα είλαη θαηαγσγήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θξαηώλ
κειώλ ή ηξίησλ ρσξώλ, νη πιήξεηο νλνκαζίεο ησλ ρσξώλ θαηαγσγήο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε

κία από ηηο θαησηέξσ ελδείμεηο θαηά πεξίπησζε:
− «κείγκα νπσξνθεπεπηηθώλ από ρώξεο ΔΚ»
− «κείγκα νπσξνθεπεπηηθώλ από ρώξεο εθηόο ΔΚ»
− «κείγκα νπσξνθεπεπηηθώλ από ρώξεο ΔΚ θαη από ρώξεο εθηόο ΔΚ»
γ) Πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο,
επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζπζθεπαζηψλ πνπ πεξηέρνπλ κείγκαηα ηνπ ίδηνπ είδνπο
νπσξνιαραληθψλ αιιά δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1580/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
δ) ηνπο ρψξνπο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Λατθψλ Αγνξψλ, ππαίζξησλ πσιεηψλ − ζηάζηκσλ ή πιαλνδίσλ−, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ
αγνξψλ θ.ιπ.), αλεμάξηεηα ηνπ αλ ε πψιεζή ηνπο γίλεηαη απεπζείαο απφ ηα κέζα ζπζθεπαζίαο
ή απφ πάγθνπο ή ζε επψλπκεο θαη θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο ζηνπο ρψξνπο έθζεζεο πξνο πψιεζε,
γηα θάζε είδνο ρσξηζηά, ηνπνζεηείηαη ή αλαξηάηαη πηλαθίδα πψιεζεο ζε εκθαλέο ζεκείν νξαηή
απφ ηνλ θαηαλαισηή, ζηελ νπνία κε επαλάγλσζηα θαη επδηάθξηηα γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη
ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1580/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
θαζψο θαη ε ηηκή αλά κνλάδα πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Δηδηθά γηα ηα πξντφληα ηνπ Πίλαθα (Α)
αλαγξάθεηαη επηπιένλ ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο φπσο αλαγξάθεηαη επί
ησλ αληίζηνηρσλ ζπζθεπαζηψλ θαη παξαζηαηηθψλ. Γηα ηα εγρψξηα νπσξνιαραληθά,
αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν ηφπνο παξαγσγήο θαη γηα ην είδνο παηάηεο, αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά θαη ε πνηθηιία.
3. Η παξάγξαθνο 13 «ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ
Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΣΙΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ» αξηζκείηαη ζε 12 θαη
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
«12. ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ».
α) Σν ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ, εγρψξησλ θαη εηζαγνκέλσλ,
ηεξείηαη είηε ρεηξφγξαθα είηε κεραλνγξαθεκέλα ,γηα ηα πξντφληα ηνπ ΠΙΝΑΚΑ (Α) ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηνπ εθάζηνηε ππφρξενπ ηήξεζήο ηνπ.
Τπόρξενη ηήξεζεο ηνπ ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ είλαη νη εθάζηνηε ππόρξενη αλαγξαθήο ηνπ
αξηζκνύ παξηίδαο παξαγσγήο − εηζαγσγήο γηα ηα πξντόληα ηνπ ΠΙΝΑΚΑ (Α) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ.
β) Σν ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ εγρψξησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ δηαγξακκίδεηαη
ππνρξεσηηθά κε ηηο θαησηέξσ ζηήιεο, ζε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαη ε αλάινγε
εγγξαθή, ήηνη:
− ηελ Πξώηε ζηήιε, κε ηίηιν «Α/Α ΔΓΓΡΑΦΗ», αλαγξάθεηαη, θαηά ζεηξά εγγξαθώλ γηα θάζε παξηίδα
ρσξηζηά, ν αύμσλ αξηζκόο εγγξαθήο αλά εκέξα.
− ηε Γεύηεξε ζηήιε, κε ηίηιν «ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ», αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ή επσλπκία

ηνπ παξαγσγνύ, ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηνπ παξαζηαηηθνύ δηαθίλεζεο.
− ηελ Σξίηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΥΩΡΑ ΚΑΣΑΓΩΓΗ − ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ», αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
ε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ πξντόληνο θαζώο θαη ν λνκόο, ε πόιε, θνηλόηεηα, θσκόπνιε θ.ιπ. παξαγσγήο
ηνπ πξντόληνο, γηα θάζε παξαιαβή − παξηίδα ρσξηζηά.
− ηελ Σέηαξηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΔΙΓΟ − ΠΟΙΚΙΛΙΑ − ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ», αλαγξάθεηαη ην είδνο,
ε πνηθηιία θαη ε πνηνηηθή θαηεγνξία, γηα θάζε είδνο −παξαιαβή −παξηίδα ρσξηζηά, όπνπ νη ελδείμεηο
απηέο πξνβιέπνληαη. Δηδηθά γηα ην είδνο παηάηεο, ε πνηθηιία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά.
− ηελ Πέκπηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΜΙΚΣΟ ΒΑΡΟ ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΝΣΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ − ΑΡΙΘΜΟ
ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΝΣΩΝ ΤΚΔΤΑΙΩΝ», αλαγξάθεηαη ην κηθηό βάξνο ηνπ παξαιεθζέληνο πξντόληνο θαη
εθόζνλ απηό είλαη ζπζθεπαζκέλν, ν αξηζκόο ησλ ζπζθεπαζηώλ αλά κέζν/ ηύπν ζπζθεπαζίαο, όπσο
πξνθύπηνπλ από ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό δηαθίλεζεο, γηα θάζε παξαιαβή −παξηίδα ρσξηζηά.
− ηελ Έθηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΒΑΡΟ ΤΚΔΤΑΘΔΝΣΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ −ΑΡΙΘΜΟ ΤΚΔΤΑΙΩΝ»,
αλαγξάθεηαη ην κηθηό βάξνο ηνπ ζπζθεπαζζέληνο ή αλαζπζθεπαζζέληνο πξντόληνο, θαζώο θαη ν
αξηζκόο ησλ παξαρζέλησλ ζπζθεπαζηώλ. Η ζηήιε απηή ζπκπιεξώλεηαη εθόζνλ ην πξντόλ
ζπζθεπάδεηαη γηα πξώηε θνξά ή αλαζπζθεπάδεηαη κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ δηάζεζε.
− ηελ Έβδνκε ζηήιε, κε ηίηιν «ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΣΙΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ», αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο
παξηίδαο παξαγσγήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ παξαγσγνύ, ηνλ αύμνληα αξηζκό (Α/Α)
εγγξαθήο αλά εκέξα ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ θαη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο − εγγξαθήο.
γ) Σν ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ εηζαγφκελσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ δηαγξακκίδεηαη
ππνρξεσηηθά κε ηηο θαησηέξσ ζηήιεο, ζε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαη ε αλάινγε
εγγξαθή, ήηνη:
− ηελ Πξώηε ζηήιε, κε ηίηιν «Α/Α ΔΓΓΡΑΦΗ», αλαγξάθεηαη θαηά ζεηξά εγγξαθώλ, γηα θάζε παξηίδα
ρσξηζηά, ν αύμσλ αξηζκόο εγγξαθήο αλά εκέξα .
− ηε Γεύηεξε ζηήιε, κε ηίηιν «ΥΩΡΑ ΚΑΣΑΓΩΓΗ −ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ», αλαγξάθεηαη ε ρώξα
θαηαγσγήο θαη ν πξνκεζεπηήο, γηα θάζε παξηίδα ρσξηζηά.
− ηελ Σξίηε ζηήιε, κε ηίηιν « ΔΙΓΟ − ΠΟΙΚΙΛΙΑ − ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ», αλαγξάθεηαη ην είδνο, ε
πνηθηιία θαη ε πνηνηηθή θαηεγνξία γηα θάζε παξηίδα ρσξηζηά, όπνπ νη ελδείμεηο απηέο πξνβιέπνληαη.
Δηδηθά γηα ην είδνο παηάηεο, ε πνηθηιία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά.
− ηελ Σέηαξηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΜΙΚΣΟ ΒΑΡΟ ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΝΣΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ − ΑΡΙΘΜΟ
ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΝΣΩΝ ΤΚΔΤΑΙΩΝ», αλαγξάθεηαη ην κηθηό βάξνο ηνπ παξαιεθζέληνο πξντόληνο θαη
εθόζνλ απηό είλαη ζπζθεπαζκέλν, ν αξηζκόο ησλ ζπζθεπαζηώλ αλά κέζν/ ηύπν ζπζθεπαζίαο, όπσο
πξνθύπηνπλ από ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό δηαθίλεζεο, γηα θάζε παξαιαβή −παξηίδα ρσξηζηά.
− ηελ Πέκπηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΒΑΡΟ ΤΚΔΤΑΘΔΝΣΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ −ΑΡΙΘΜΟ
ΤΚΔΤΑΙΩΝ», αλαγξάθεηαη ην κηθηό βάξνο ηνπ ζπζθεπαζζέληνο ή αλαζπζθεπαζζέληνο πξντόληνο,
θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ παξαρζέλησλ ζπζθεπαζηώλ. Η ζηήιε απηή ζπκπιεξώλεηαη, εθόζνλ ην πξντόλ
ζπζθεπάδεηαη γηα πξώηε θνξά ή αλαζπζθεπάδεηαη κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ δηάζεζε.
− ηελ Έθηε ζηήιε, κε ηίηιν «ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΣΙΓΑ ΔΙΑΓΩΓΗ»,αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο παξηίδαο
εηζαγσγήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ εκπόξνπ εηζαγσγέα, ηνλ αύμνληα αξηζκό (Α/Α)

εγγξαθήο αλά εκέξα ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ θαη ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο − παξαιαβήο.
Άξζξν 2
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
1. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη:
α) Σα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ β1 θαη
β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα
ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009.
β) Η παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 67, ηνπ Κεθαιαίνπ 3, ηεο Α.Γ. 7/2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Α.Γ. 9/2009 θαη ε παξάγξαθνο 13 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αξηζκείηαη σο 12.
γ) Σν άξζξν 199 ηνπ θεθαιαίνπ 14 ηεο Α.Γ. 7/2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Γ. 9/2009.
2. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, νη ππφρξενη ηήξεζεο ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1, εθφζνλ δελ
δηαζέηνπλ, νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηε ζεψξεζε ηνπ εληφο πξνζεζκίαο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ
δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζεσξήζεη ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ, ζχκθσλα κε ηελ Α.Γ. 7/2009, νθείινπλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ
γξακκνγξάθεζε (ζηήιεο) ηνπ ζεσξεκέλνπ ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 εληφο πξνζεζκίαο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ
δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξν 3
Έλαξμε Ιζρχνο
1. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο .
2. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2011
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ

