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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ  

«ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

 ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  

 

 

 

Άπθπο 1 

Οπιζμοί 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

α) «Παξαγσγφο»: αα) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Μ.Α.Α.Δ.), 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3874/2010 (Α΄ 151) θαη ην νπνίν παξάγεη λσπά 

θαη επαιινίσηα πξντφληα. 

ββ)  νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, νη νκάδεο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη νη 

ελψζεηο νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δζληθφ Μεηξψν 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 

4384/2016 (Α΄ 78) θαη δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά λσπά θαη επαιινίσηα πξντφληα. 

γγ) κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθνδηάδνληαη λσπά θαη επαιινίσηα πξντφληα 

απφ Έιιελεο παξαγσγνχο. 

β) «Έκπνξνο αγξνηηθψλ πξντφλησλ»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπνπ πνπ έρεη 

ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, 



 2 

Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ λ. 3955/2011 (Α΄ 89), φπσο ηζρχεη, θαη αγνξάδεη ή 

δηακεζνιαβεί ζηελ αγνξά κε ζθνπφ ηελ πψιεζε εγρψξηα παξαγφκελσλ λσπψλ 

θαη επαιινίσησλ  πξντφλησλ απφ  παξαγσγνχο. 

γ) «Δκπνξηθή ζπλαιιαγή»: θάζε ζπλαιιαγή κεηαμχ παξαγσγψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ε νπνία νδεγεί ζηελ παξάδνζε 

λσπψλ θαη επαιινίσησλ πξντφλησλ έλαληη ηηκήκαηνο. 

δ) «Οθεηιφκελν πνζφ»: ην πνζφ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη θαηαβιεζεί κέζα ζηε 

ζπκβαηηθή ή ηε λφκηκε πξνζεζκία πιεξσκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηηκνιφγην.  

ε) «Νσπά θαη επαιινίσηα αγξνηηθά πξντφληα»: είλαη ηα πξντφληα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 17. 

 

Άπθπο 2 

Δμποπική ζςναλλαγή  

 

Έκπνξνο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί εκπνξηθή ζπλαιιαγή κε 

παξαγσγφ πνπ εθδίδεη  ηηκνιφγην, νθείιεη λα εμνθιεί ην ηηκνιφγην εληφο εμήληα 

(60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ.  Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε ζπγθεληξσηηθνχ 

ηηκνινγίνπ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλερφκελεο παξαδφζεηο 

πξντφλησλ ζηνλ ίδην έκπνξν αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Κάζε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

κεξψλ, ζεσξείηαη άθπξε. 

 

Άπθπο 3 

Σπόπορ πληπωμήρ οθειλόμενος ποζού 

 

Ζ εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ παξαγσγνχ ηεο ηζφπνζεο  ρξεκαηηθήο αμίαο πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην  ηηκνιφγην. Απαγνξεχεηαη ξεηά θάζε άιινο ηξφπνο εμφθιεζεο, 
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φπσο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ή κε έθδνζε επηηαγψλ θαη ηελ αλαγξαθή ζην 

ηηκνιφγην φηη εμνθιήζε.  

 

Άπθπο 4 

Κςπώζειρ 

 

1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 απφ ηνλ έκπνξν, 

επηβάιιεηαη ζε απηφλ πξφζηηκν ίζν κε ην 30% ηεο  αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ.  

2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 απφ ηνλ έκπνξν, 

επηβάιιεηαη ζε απηφλ πξφζηηκν ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

3. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο αλαγξαθφκελεο ζην 

ηηκνιφγην πξνζεζκίαο εμφθιεζεο,ν παξαγσγφο γλσζηνπνηεί ηελ θαζπζηέξεζε 

ζηελ αξκφδηα αξρή ηεο παξ. 6. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ελεκέξσζεο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο, επηβάιιεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ζηνλ παξαγσγφ πξφζηηκν ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

4. ε πεξίπησζε δεχηεξεο ππνηξνπήο ηεο παξάβαζεο ηεο παξ. 1 ν έκπνξνο 

δηαγξάθεηαη  γηα έλα (1) έηνο απφ ην Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ λ. 3955/2011 θαη δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ γηα λσπά θαη επαιινίσηα πξντφληα θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαγξαθήο ηνπ.  

5. Αλ ν έκπνξνο ζπλερίδεη ηελ εκπνξία ησλ λσπψλ θαη επαιινίσησλ πξντφλησλ 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ην Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ λ. 3955/2011, επηβάιιεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηεο παξ. 6 δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο εθαηφ ρηιηάδσλ 

(100.000) επξψ. 

6. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη 

ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Πξνψζεζεο Πξντφλησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζην εμήο αξκφδηα αξρή. Σα 

πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη, βεβαηψλνληαη σο δεκφζηα έζνδα, εηζπξάηηνληαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη 

απνηεινχλ έζνδα ηνπ Σακείνπ Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο 
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Άπθπο 5 

Γιαζηαςπωηικοί έλεγσοι 

 

1. Ζ αξκφδηα αξρή, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΑΑΣ,  δηελεξγεί δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.  

2. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνζηέιιεη θάζε κήλα ζηελ αξκφδηα αξρή ηα 

ηηκνιφγηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε λσπά θαη 

επαιινίσηα. Ζ αξκφδηα αξρή απνζηέιιεη ηα  ηηκνιφγηα ζηηο αληίζηνηρεο ηξάπεδεο 

γηα έιεγρν ηεο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο. Οη ηξάπεδεο κεηά ηνλ έιεγρν 

δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή ηε ιίζηα κε ηα ηηκνιφγηα πνπ δελ έρνπλ 

εμνθιεζεί.  

3. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία ησλ 

ειέγρσλ, ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ηε δηαζχλδεζε ησλ 

αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξ. 2, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΟ ΓΑΛΑ, ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

 ΚΑΙ ΣΟ ΚΡΔΑ 

 

 

Άπθπο 6 

Πεδίο εθαπμογήρ 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ξπζκίδνληαη ζέκαηα επηζήκαλζεο πξνέιεπζεο 

ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ γάιαθηνο σο ζπζηαηηθνχ ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα,  

πξνζπζθεπαζκέλα ή κε, γηα ηα πξντφληα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ άξζξνπ 17. 

 

Άπθπο 7 

Τποσπεωηική επιζήμανζη 

 

1. Ζ επηζήκαλζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ γάιαθηνο σο ζπζηαηηθνχ 

ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα είλαη ππνρξεσηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

α) «Υψξα άκειμεο: (ην φλνκα ηεο ρψξαο φπνπ έγηλε ε άκειμε ηνπ γάιαθηνο)». 

β) «Υψξα επεμεξγαζίαο: (ην φλνκα ηεο ρψξαο φπνπ έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπ 

γάιαθηνο)». 

γ) «Υψξα ζπζθεπαζίαο: (ην φλνκα ηεο ρψξαο φπνπ έγηλε ε ζπζθεπαζία ηνπ 

πξντφληνο)».  

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ην γάια ή ην γάια σο ζπζηαηηθφ ζε γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα έρεη ακειρζεί, ππνζηεί επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζηεί ζηελ ίδηα ρψξα, ε 

έλδεημε πξνέιεπζεο ζην ηειηθφ πξντφλ δχλαηαη λα απνδνζεί εληαία σο 

«Πξνέιεπζε: Όλνκα ρψξαο». 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ην γάια ή ην γάια σο ζπζηαηηθφ ζε γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα έρεη ακειρζεί, ππνζηεί επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζηεί ζε πεξηζζφηεξα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε έλδεημε πξνέιεπζεο ζην ηειηθφ πξντφλ 

δχλαηαη λα απνδνζεί εληαία σο «πξνέιεπζε Δ.Δ.».  

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ην γάια ή ην γάια σο ζπζηαηηθφ ζε γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα έρεη ακειρζεί, ππνζηεί επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε έλδεημε πξνέιεπζεο ζην ηειηθφ πξντφλ 

δχλαηαη λα απνδνζεί εληαία σο  «πξνέιεπζε εθηφο Δ.Δ.». 

5. Ζ αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ ησλ παξ. 1, 2, 3  θαη 4 γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1169/2011 θαη κε ηξφπν 

αλεμίηειν, ηφζν γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα φζν θαη γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα 

ηειηθά πξντφληα ζηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. 
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Άπθπο 8 

Έλεγσορ - Κςπώζειρ 

 

1. Οη έιεγρνη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ’ αξηζκ. 

175180/2011 (Β΄ 1721),  1678/111284/2015 (Β΄ 2257) θαη 15523/2006 (Β΄ 1187) 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ.  

2. ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 22 εσο 25 θαη 27 ηνπ Κεθαιαίνπ Σ΄ ηνπ 

λ. 4235/2014 (Α΄ 32).  

 

 

Άπθπο 9 

Ρήηπα αμοιβαίαρ αναγνώπιζηρ 

 

Σα πξντφληα ηα νπνία λνκίκσο παξάγνληαη ή απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξίαο ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα, δελ ππάγνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

 

 

Άπθπο 10 

Αξιολόγηζη - Δξοςζιοδοηική διάηαξη 

 

1. Ζ Γ/λζε Κηεληαηξηθψλ Τπνδνκψλ θαη Μεηαπνίεζεο Εσηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 

ΤΠΑΑΣ αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ, πξηλ ηελ παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) κελψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εηζεγείηαη πξνηάζεηο θαη κέηξα ζηνλ 

Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
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2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ δχλαληαη 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη ηελ 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 8, ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ν ζπληνληζκφο 

απηψλ, θαζψο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν αλαγξαθήο ησλ 

ελδείμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7.  

 

Άπθπο 11 

Τποσπεωηική επιζήμανζη ζηο κπέαρ 

 

1. Θεζπίδνληαη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ηνπ θξέαηνο ζην 

πξνζπζθεπαζκέλν ή κε λσπφ, δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε θαη θαηεςπγκέλν 

θξέαο ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβάησλ θαη πνπιεξηθψλ, θαζψο θαη ζηνλ θηκά, ζηα 

ζπιάρλα θαη ζηα ινηπά βξψζηκα κέξε ηνπ θξέαηνο. ηα παξαζθεπάζκαηα 

θξέαηνο θαη ζηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη εθαξκφδνληαη ζε φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

εθεμήο επηρεηξήζεηο:  

α) πνπ θαηέρνπλ δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επηθξάηεηα ή άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηξίηεο ρψξεο,  

β) πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζθαγή δψσλ,  

γ) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία, ηε δηαθίλεζε, ηνλ ηεκαρηζκφ, ηε κεηαπνίεζε 

θαη ηελ ηππνπνίεζε θξέαηνο,  

δ) πνπ αζρνινχληαη κε ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο, φπσο ηα θξενπσιεία θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ έρνπλ ηκήκα θξενπσιείνπ. 

2. Οη επηρεηξήζεηο ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ θξέαηνο, 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη 

θαηαγξαθήο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. (EE) 

1337/2013. 

3. Ζ επηζήκαλζε ηνπ θξέαηνο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1337/2013, 

πνπ πξννξίδεηαη γηα παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή ζε κνλάδεο νκαδηθήο 

εζηίαζεο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1169/2011 θαη ησλ 

άξζξσλ 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1337/2013.  
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Γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην 

θξέαο ηζρχνπλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο. 

4 Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 αλαγξάθνπλ ζηα παξαζηαηηθά 

δηαθίλεζεο ησλ δψσλ, πέξαλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ηε ρψξα 

γέλλεζεο θαη ηε/ηηο ρψξα/εο εθηξνθήο ησλ δψσλ, κε αλαθνξά ζηνπο αηνκηθνχο, ή 

κε, θσδηθνχο αξηζκνχο ζήκαλζεο ησλ δψσλ, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα θαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε 

ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1782/2003 θαη ησλ νδεγηψλ 

92/102/ΔΟΚ θαη 64/432/ΔΟΚ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/71/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ «γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ».  

5. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1:  

α) Γελ ππνδέρνληαη δψα γηα ζθαγή πνπ δελ δηαζέηνπλ ζήκαλζε ή/θαη 

παξαζηαηηθά δηαθίλεζήο ηνπο πξνο ην ζθαγείν. 

β) Αλαγξάθνπλ ζηα εκπνξηθά θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ ζθαγίσλ, ηα ζηνηρεία 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην κε αλαθνξά ζηνπο 

αηνκηθνχο, ή κε, θσδηθνχο αξηζκνχο ζήκαλζεο ησλ δψσλ απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη. 

γ) Σεξνχλ γηα θάζε ζθάγην έλα κέζν ηαπηνπνίεζήο ηνπ θαη θαηαγξάθνπλ ζε 

αξρείν ηελ άθημε θαη ηελ αλαρψξεζε απφ ην ζθαγείν ησλ δψσλ, ησλ ζθαγίσλ ή 

ησλ ηεκαρίσλ ηνπο θαη ην κέζν ηαπηνπνίεζεο ησλ ζθαγίσλ, κε ην νπνίν πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ δψνπ ή ηεο νκάδαο 

δψσλ απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. ηελ πεξίπησζε νκάδαο δψσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη δψα ζηα νπνία  εθαξκφδνληαη παλνκνηφηππεο ελδείμεηο. 

6. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1  ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ηνπ θξέαηνο:  

α) Γελ πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ ή/θαη λα δηαθηλνχλ ζθάγηα, ηεκάρηα ζθαγίσλ 

θαη πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα κε έιιεηςε ζήκαλζεο ή έιιεηςε παξαζηαηηθψλ 

δηαθίλεζεο φπνπ λα αλαθέξεηαη ε θαηαγσγή πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο. 

β) Πξέπεη λα αλαγξάθνπλ νξζά αλά θσδηθφ παξηίδαο, ζηα εκπνξηθά θαη 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 
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ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθηλνχκελσλ ηεκαρίσλ, 

κε εμαίξεζε ηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο θαη ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο  

γ) Αλαγξάθνπλ νξζά ζην πξνζπζθεπαζκέλν πξντφλ πνπ παξάγνπλ, φζα 

πξνβιέπνληαη ζην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην. 

7. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1  θαηά ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο: 

α) Γελ παξαιακβάλνπλ ζθάγηα ηεκάρηα θξέαηνο ή πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα 

πνπ δελ δηαζέηνπλ ζήκαλζε ή παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε 

θαηαγσγή πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο.  

β) Γηαζέηνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δπγηζηηθέο κεραλέο, νη νπνίεο εθδίδνπλ 

απηφκαηα απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ην είδνο θξέαηνο, ε 

ρψξα θαηαγσγήο ή νη ρψξεο εθηξνθήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαζψο θαη 

ην βάξνο ησλ πσινχκελσλ πνζνηήησλ. 

γ)Αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ην είδνο θξέαηνο, ηε ρψξα θαηαγσγήο ή ηηο ρψξεο 

εθηξνθήο ζηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ ειεθηξνληθφ 

κεραληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (φπσο ηακεηαθέο κεραλέο, θνξνινγηθνί 

εθηππσηέο ΑΓΖΜΔ, ΔΑΦΓΓ) νινγξάθσο ή κε ζπληνκνγξαθία θαζψο θαη ην 

βάξνο ησλ πσινχκελσλ πνζνηήησλ.  

δ) Αλαγξάθνπλ επθξηλψο θαη αλεμίηεια  ηα ζηνηρεία φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 

ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην ζε φιεο ηηο κνξθέο παξνπζίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ, 

ζηα ζεκεία δηάζεζεο, φπσο ηακπειάθηα ζε πξνζήθεο – βηηξίλεο θξέαηνο, 

πηλαθίδεο ή πίλαθεο ζε ηνίρνπο ή αλαθνξά ζε ηζηνζειίδεο, ή ζηε ζπζθεπαζία 

πξνζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο. Γηα ην βφεην θξέαο λα εκθαλίδνπλ επηπιένλ ηελ 

εηηθέηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζθαγίνπ ζε θάζε ηεκάρην θξέαηνο.  

ε) Αλαγξάθνπλ θαη ζηα εκπνξηθά έγγξαθα δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο πεξ. α΄ 

ηεο παξ. 1  (φπσο ηηκνιφγηα) ηηο ελδείμεηο πεξί θαηαγσγήο – ηφπνπ πξνέιεπζεο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην. 

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

νξίδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θαη νη αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηελέξγεηα  ειέγρσλ. 
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8. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 1 δηαηεξνχλ αξρείν κε φια ηα εκπνξηθά έγγξαθα 

γηα ηελ θαηαγσγή – πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο γηα ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία πψιεζεο ηνπ θξέαηνο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

 

Άπθπο 12 

Υπήζη αγποηικών ακινήηων 

 

Οη απνθάζεηο παξαρψξεζεο ρξήζεο αγξνηηθψλ αθηλήησλ ζε θαηά θχξην 

επάγγεικα αγξφηεο ή ζε αλέξγνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηφλ φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 13 ηνπ λ. 4061/2012, φπσο πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 168 παξ. 2 πεξίπησζε β΄ ηνπ λ. 4099/2012 θαη ζηε ζπλέρεηα 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 37 παξ.14 πεξίπησζε γ΄ ηνπ λ. 4235/2014 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξάγξαθν 1 ηνπ λ. 4351/2015, παξαηείλνληαη 

έσο 31-10-2017. Δμαηξνχληαη ηα αγξνηηθά αθίλεηα γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί 

απνθάζεηο παξαρψξεζεο ρξήζεο, απφ 1-11-2016 κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 έσο 11 ηνπ λ. 

4061/2012, φπσο ηζρχνπλ, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 497/1974 ή άιιεο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο, θαηά ηα αλσηέξσ, 

ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο. 

 

 

 

 

Άπθπο 13 

Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 3955/2011 (Α΄89) 
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1. Όπνπ ζην λ. 3955/2011 αλαθέξεηαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Σεθκεξίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, λνείηαη 

εθεμήο ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Πξνψζεζεο 

Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3955/2011 θαηαξγείηαη. 

3. Ζ πεξ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3955/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β) Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο γίλεηαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 

150/2001 (Α΄ 125).» 

 

 

Άπθπο 14 

Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2637/1998 (Α΄200) 

 

Oη παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2637/1998 φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαληαη 

σο εμήο: 

«1.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ελλεακειέο (9) θαη απνηειείηαη απφ:  

 α) Σνλ Πξφεδξν,  

β)  Γπν (2) Αληηπξνέδξνπο  

γ) Έλα (1) Γεληθφ Γηεπζπληή, 

νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

κεηαμχ επηζηεκφλσλ, κε γλψζεηο ή εκπεηξία ζην αληηθείκελν. 

δ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 ε) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ επηιέγεη ν Τπνπξγφο. 

ζη) Έλαλ εθπξφζσπν (1) ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ θνξέα κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

 δ) Έλαλ  (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., πνπ εθιέγεηαη 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 



 12 

2. Σα κέιε ηνπ Γ.. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

ε πεξίπησζε πνπ νη θνξείο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη΄ θαη δ΄ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δελ πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ηάζζεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε έγγξαθφ 

ηνπ, ζπγθξνηείηαη λφκηκα ην Γ θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ. 

Σν Γ έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ 5 απφ ηα κέιε ηνπ, ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξφεδξνο ή έλαο εθ ησλ αληηπξνέδξσλ. 

Σν Γ ζπγθαιείηαη κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηαθηηθά κηα θνξά 

ηνλ κήλα θαη εθηάθησο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξν ή φηαλ δεηεζεί 

εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ απφ 5 κέιε ηνπ Γ. 

3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη γηα άιιε κία ηξηεηία.» 

 

 

Άπθπο 15 

Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 4384/2016 (Α΄ 78) 

 

1. Μεηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4384/2016, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 4, 

5, 6, 7, 8, 9 θαη 10, σο εμήο: 

«4. Σν 51%  ηνπιάρηζηνλ ησλ Α, πνπ έρνπλ ηελ  έδξα ηνπο ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα 

θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 19 κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ 

Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ζην εμήο Ο.Α... ε κία Ο.Α.. κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ΚΑ ηεο παξ. 1, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηεο ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα.  

5. Ζ Ο.Α.. εθπξνζσπεί ηα κέιε ηεο ελψπηνλ θάζε Αξρήο θαη κεξηκλά γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηδέαο.  

6. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε  ηεο Ο.Α.. ζπγθξνηείηαη απφ  ηνπο  αληηπξνζψπνπο  ησλ 

κειψλ ηεο, πνπ εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ.  Οη 
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Α θαη ΚΑ πνπ είλαη κέιε ηεο Ο.Α.. εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο ΟΑ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ. 

7.Σν 51% ηνπιάρηζηνλ ησλ Ο.Α.. έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπληζηνχλ ηελ  

πλνκνζπνλδία  Αγξνηηθψλ  πλεηαηξηζκψλ  Διιάδαο, ζην εμήο  .Α..Δ, ε νπνία 

απνηειεί  ην αλψηαην  φξγαλν εθπξνζψπεζεο ησλ Ο.Α.. θαη ΚΔΑ. 

8. Ζ .Α..Δ ζα εθπξνζσπεί ηα κέιε ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ θαη ζα 

επηκειείηαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηεζλψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ απφ ηα κέιε 

ηεο. Αζθεί θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ 

ηεο, δηαδίδεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηελ ηδέα ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ θαη παξέρεη θάζε 

βνήζεηα ζηα κέιε ηεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

9. Ζ  γεληθή  ζπλέιεπζε  ηεο .Α..Δ ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 

Ο.Α.., νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπο. Κάζε Ο.Α.. εθιέγεη  

αληηπξνζψπνπο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο .Α..Δ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο. Οη ΚΔΑ εθπξνζσπνχληαη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο .Α..Δ. 

φπσο ην θαηαζηαηηθφ ζα νξίζεη. 

10. Οη Ο.Α.. θαη ε .Α..Δ  απνηεινχλ ζσκαηεία θαη δηέπνληαη  απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ. Θέκαηα ζρεηηθά κε 

ηεο αξραηξεζίεο, ην ρξφλν ζχγθιεζεο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ Ο.Α.. θαη ηεο .Α..Δ. 

δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί Α. Οη αλσηέξσ νξγαλψζεηο 

εγγξάθνληαη ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 19 θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 18 

επνπηεχεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη Ο.Α.. θαη ε .Α..Δ. δελ αζθνχλ 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.» 

2. Μεηά ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4384/2016, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8 σο 

εμήο: 

«8. Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ΟΓΗΑΓΔ κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ επηρνξεγείηαη  απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε ην πνζφ ησλ εθαηφλ νγδφληα  ρηιηάδσλ (180.000) επξψ. 

Σν  αλσηέξσ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο επηζηξέθεηαη ζηαδηαθά θαη αηφθσο, εληφο 

επηά (7) εηψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.» 
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Άπθπο 16 

Μεηαηποπή αναγκαζηικών ενώζεων αγποηικών ζςνεηαιπιζμών 

 

Οη Αλαγθαζηηθνί Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί ηνπ α.λ. 1390/1938  ζπγρσλεχνληαη κε 

απνξξφθεζε απφ ηελ αληίζηνηρε Αλαγθαζηηθή Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

πνπ πξνβιέπεηαη  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ ηνπο δηέπνπλ, θαη’ αλαινγηθή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4384/2016,  εληφο έηνπο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Μεηά ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε, νη 

Αλαγθαζηηθή Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε 

Αλαγθαζηηθφ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ θαη ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αλσηέξσ λφκνπ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. 

 

Άπθπο 17 

Παπαπηήμαηα 

 

1. Πξνζαξηψληαη ζηνλ παξφληα λφκν δχν (2) Παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ, σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Πίλαθαο πξντφλησλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ 

Νηομάηες 

Κρεμμύδια, αζκαλώνια, ζκόρδα, πράζα 

Κράμβες, κοσνοσπίδια, μπρόκολα, ραπανάκια, λάτανα  

Μαρούλια, ραδίκια 

Καρόηα, γογγύλια, κοκκινογούλια 

Αγγούρια 

Πιπεριές  

Μπιδέλια 
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Φαζόλια  

Κοσκιά 

Παηάηες 

Γλσκοπαηάηες 

Μανιηάρια 

Καρποί με κέλσθος 

Μπανάνες 

Σύκα 

Ατλάδια  

Εζπεριδοειδή  

Σηαθύλια  

Πεπόνια, καρπούδια 

Μήλα, ατλάδια και κσδώνια 

Bερίκοκα, κεράζια, ροδάκινα, νεκηαρίνια, δαμάζκενα, ρόδια  

Κρέαηα βοοειδών 

Κρέαηα ποσλερικών 

Κρέαηα κονίκλων  

Κρέαηα τοιροειδών 

Κρέαηα προβαηοειδών,  αιγοειδών 

Γάλα νωπό 

Βαζιλικός ποληός  

Αλιεσμαηα 

Ασγά ποσλερικών με ηζόθλι  

Σαλιγκάρια 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Πίλαθαο πξντφλησλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ 

Άξζξν 80 ηνπ Δίδε γάιαθηνο 
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Κψδηθα Σξνθίκσλ 

θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) 

Άξζξν 80α ηνπ ΚΣΠ Γηαηεξεκέλα γάιαηα, κεξηθά ε νιηθά αθπδαησκέλα 

Άξζξν 81 ηνπ ΚΣΠ Αθξφγαια – Βνχηπξν – Γαιαθηηθέο ιηπαξέο χιεο  

Άξζξν 82 ηνπ ΚΣΠ Γηανχξηη * 

Άξζξν 83 ηνπ ΚΣΠ Σπξνθνκηθά πξντφληα 

Άξζξν 84 ηνπ ΚΣΠ Ρπδφγαιν – Κξέκα – Δπηδφξπηα κε βάζε ην γάια 

 *σςμπεπιλαμβανομένων των δςμωμένων γαλάτων 

ξςνόγαλα, κευίπ, απιάνι, κοςμίρ 

 

2. Σα παξαηήκαηα Η θαη ΗΗ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΣΔΛΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

 

 

Άπθπο 18 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ  

 

1. Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη ππεχζπλνη 

ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ή εκπνξίαο θαηά πεξίπησζε, πξνζαξκφδνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄, ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ 

πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ θαη ηηο επηζεκάλζεηο ζηα ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ πσινχληαη ρχδελ.  

2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ κε ηε λέα ζπγθξφηεζε. 

 

 



 17 

 

Άπθπο 19 

Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη παξαθάησ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

α) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4061/2012. 

β) Ζ παξάγξαθνο 3 θαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 θαη 

ηνπ λ.2637/1998. 

 

 

 

Άπθπο 20 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20. 

 

Αζήλα,                          

 

 

                                                ΟΗ  ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
ΚΟΤΡΛΔΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΖΜΟ 
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΤΚΛΔΗΓΖ 
ΣΑΚΑΛΩΣΟ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ 
ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 
 
 

 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
ΥΟΤΛΗΑΡΑΚΖ 

 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

 
ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ 
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ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΘΑΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 
 

 
 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 
ΣΡΟΦΗΜ 

 
ΩΝ 

 
 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΡΩΝΖ 
 


