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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αθήνα    3    Σεπτεµβρίου 2009  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ                               Αρ.Πρωτ.Α2-3949 
∆/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ  
 Ταχ.δ/νση.  Πλ. Κάνιγγος                               ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 9 
 Τ.Κ 101.81  
Πληροφ. Παν. Νικολάου                               ΠΡΟΣ Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής  
Τηλέφ 210-3837290                                                 Α.∆ 7/09  
-----------------------------------------------------  
ΘΕΜΑ «Επιπρόσθετα Κοστολογικά στοιχεία, που λαµβάνονται υπόψη κατά την 

διαµόρφωση των τιµών πώλησης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των 
διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους – Λήψη µέτρων σχετικά µε την 
ιχνηλασιµότητα των νωπών οπωρολαχανικών κατά την εµπορία – διακίνηση – 
διάθεση αυτών στα πλαίσια διασφάλισης των συµφερόντων του 
καταναλωτικού κοινού και άλλες ρυθµίσεις ».  

 
Έχοντας υπόψη :  
 
1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και  
ισχύει και κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆ 63/05 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την  
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ».  
2. Το Π.∆ 397/88 « Οργανισµός τού Υπουργείου Εµπορίου », όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
3. Το Ν.∆ 136/46 « Περί Αγορανοµικού Κώδικος », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Π.∆ 27/96 « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας-Ενέργειας-  
-Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ».  
5. Το Π.∆ 122/04 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού ».  
6. Την Κ.Υ.Α.  ∆ 15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 των Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Ανάπτυξης « Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη 
Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο ».  
7. Την Α.∆ 7/09 « Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση  Αγορανοµικών ∆ιατάξεων, 
εκδοθεισών µέχρι και την 14-5-09 ».  
8. Τον κανονισµό Ε.Κ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 28/01/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νοµοθεσίας για το τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια 
των τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων.   
9. Την οδηγία του Συµβουλίου της 14/06/89 σχετικά µε τις ενδείξεις ή τα σήµατα που 
επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιµο.  
10. Την ανάγκη λήψης µέτρων, που αποσκοπούν στην οµαλοποίηση εµπορίας- 
διακίνησης- διάθεσης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχο- 
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-µένου κέρδους, µε γνώµονα πάντα την διασφάλιση των συµφερόντων του 
καταναλωτικού κοινού, καθώς και την ανάγκη λήψης και άλλων συµπληρωµατικών 
µέτρων για την οµαλοποίηση της αγοράς στο είδος.  
11. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  
του Κρατικού Προϋπολογισµού.  
 
              
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                           --------------------------  
                                                 Άρθρο  1  
Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 1 της Α.∆. 7/09 προστίθεται 
παράγραφος 4 που έχει ως ακολούθως :  
 
    «4. Προκειµένου για οπωρολαχανικά της κατηγορίας των διατιµηµένων ή 
ελεγχοµένου κέρδους, πέραν των αναγνωριζοµένων µε την παρούσα στοιχείων 
κόστους, αναγνωρίζονται επιπρόσθετα και τα παρακάτω κοστολογικά στοιχεία που 
αποτελούν κερδοφόρο στοιχείο κόστους και υπολογίζονται επί της τιµολογιακής 
αξίας κτίσης του είδους ή επί της τιµής του κόστους εισαγωγής στο οποίο αναφέρεται 
η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση :  
         
α) Η δαπάνη λόγω φύρας , αποµείωσης και γενικά απώλειας βάρους που ορίζεται 
κατά ανώτατο όριο µέχρι 3 %. 
 β) Σε περίπτωση που από την επιχείρηση, για την µεταφορά των οπωρολαχανικών 
χρησιµοποιείται φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.), η δαπάνη µεταφοράς 
που πρέπει να είναι ανάλογη µε την αντίστοιχη δαπάνη µεταφοράς του είδους µε 
φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσεως (Φ.∆.Χ.)».   
   
                                                        Άρθρο 2  
 
 
   Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου 1 της Α.∆. 7/09, αντικαθίσταται ως  
ακολούθως :  
« 1. Επιχειρήσεις και Συνεταιρισµοί, που υπάγονται στις υποχρεώσεις της  
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Αγορανοµικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε 
 µε τον Νόµο 3668/08, 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.Β.Σ. 
 και την τιµή µονάδας, πού πρέπει να πωληθεί το είδος από το υποκατάστηµα  
ή πρατήριο. 
Ειδικά όµως για είδη της κατηγορίας των διατιµηµένων ή ελεγχοµένου κέρδους, επί  
του ανωτέρω δελτίου αποστολής, αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν της τιµής 
 µονάδας, πού θα πωλήσει κάθε είδος το υποκατάστηµα ή πρατήριο και η τιµή 
 κτήσης αυτού. Η τιµή κτήσης αναγράφεται υποχρεωτικά δίπλα ακριβώς από την 
 τιµή µονάδας πώλησης κάθε είδους ». 
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                                                      Άρθρο 3 
  
Επί του άρθρου 67  του Κεφαλαίου 3 της Α.∆. 7/09 λαµβάνουν χώρα οι κατωτέρω  
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις :  
α) Μετά την περίπτωση στ) της παραγράφου 9 « ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ », προστίθενται περιπτώσεις « ζ, η και θ » , 
που έχουν ως ακολούθως : 
« ζ) Ο αριθµός παρτίδας παραγωγής του είδους, εφόσον η συγκεκριµένη αυτή παρτίδα  
προέρχεται από ποσότητα, που ο ίδιος ο παραγωγός απέστειλε σε συσκευαστήριο  
για να συσκευασθεί για λογαριασµό του. 
  η) Ο αριθµός παρτίδας παραγωγής του είδους, εφόσον η συγκεκριµένη αυτή 
 παρτίδα προέρχεται από ποσότητα, που ο ίδιος ο παραγωγός πώλησε στο  
συσκευαστήριο. 
  θ) Ο αριθµός παρτίδας παραγωγής του είδους, εφόσον η συγκεκριµένη αυτή παρτίδα προέρχεται  
από ποσότητα, που ο ίδιος ο παραγωγός πώλησε την ποσότητα σε έµπορο 
 (χονδρέµπορο ή λιανοπωλητή )». 
β) Η περίπτωση α) της παραγράφου 10 « ΕΙ∆ΙΚΩΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ  
ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ », αντικαθίσταται ως ακολούθως :  
  « α) Κατά την χονδρική και λιανική πώληση των νωπών οπωρολαχανικών. 
 απαγορεύεται η ανασυσκευασία και η ανάµειξη των ειδών αυτών µεταξύ τους,  
λόγω διαφορετικής τιµής κτήσης, διαφορετικής τιµής πώλησης, διαφορετικής  
προέλευσης και καταγωγής, διαφορετικής ποικιλίας,  
διαφορετικής ποιοτικής κατάταξης και διαφορετικών παρτίδων παραγωγής. 
γ) Μετά την παράγραφο 11, προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, που έχουν  
ως ακολούθως:  
 
-« 12. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ  
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ . 
  α) Συντρεχουσών των περιπτώσεων ζ) και η) της παραγράφου 9 του παρόντος  
άρθρου, ο αριθµός παρτίδας παραγωγής, κατά περίπτωση, χορηγείται στον 
 παραγωγό από το συσκευαστήριο, το οποίο έχει και την ευθύνη αναγραφής  
αυτού επί της συσκευασίας. 
β) Συντρέχουσας της περίπτωσης θ) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου  
ο αριθµός παρτίδας παραγωγής, χορηγείται στον παραγωγό από τον έµπορο  
ο οποίος έχει και την ευθύνη αναγραφής του επί της συσκευασίας.  
γ) Ο κάθε παραγωγός οπωρολαχανικών υποχρεούται όπως διατηρεί στο  
αρχείο του όλους τους  αριθµούς παρτίδων παραγωγής, που του έχουν χορηγηθεί,  
κατά τα ως άνω, δεν τους καταστρέφει και τους επιδεικνύει σε κάθε αγορανοµικό 
 έλεγχο, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί». 
 
 
 
-« 13. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ . 
 
α) Προκειµένου για τα συσκευαστήρια της χώρας, πού εµπίπτουν στις διατάξεις  
των περιπτώσεων ζ) και η) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και για χονδρεµπόρους  
ή λιανοπωλητές, που εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης θ) της παραγράφου 
 9 του παρόντος άρθρου, άσχετα αν οι τελευταίοι διαθέτουν δικό τους  
συσκευαστήριο ή όχι, θεσπίζονται οι κατωτέρω υποχρεώσεις : 
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-Τηρούν και ενηµερώνουν βιβλίο µε τον τίτλο « ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ  
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ » δεόντως θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία  
Εµπορίου της Ν.Α. , όπου ανήκει το συσκευαστήριο ή ο έµπορος. 
-Το εν λόγω βιβλίο διαγραµµίζεται µε τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε µία των οποίων  
γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι : 
-Στην πρώτη στήλη µε υπότιτλο « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ » γράφεται το  
ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παραγωγού.  
-Στην δεύτερη στήλη µε υπότιτλο « Ε∆ΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ » γράφεται η Κοινότητα,  
κωµόπολη κ.λ.π. καθώς και ο Νοµός, όπου διαµένει ο παραγωγός.  
-Στην τρίτη στήλη µε υπότιτλο « ΕΙ∆ΟΣ » γράφεται το είδος ( π.χ. πατάτες ), που συσκευάσθηκαν. 
-Στην τέταρτη στήλη µε υπότιτλο «Ηµεροµηνία συσκευασίας» γράφεται η ηµεροµηνία 
 (π.χ. 15-9-09 ) όπου έλαβε χώρα η συσκευασία κάθε είδους χωριστά.  
-Στην πέµπτη στήλη µε υπότιτλο «Αριθµός µέσων συσκευασίας » γράφεται ο  
αριθµός των µέσων συσκευασίας (π.χ. 50 σακιά, 50 τελάρα, 40 κλούβες κ.ο.κ. )  
για κάθε µία συσκευασµένη παρτίδα παραγωγής χωριστά.  
-Στην έκτη στήλη µε υπότιτλο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » γράφεται  
ολόκληρος ο αριθµός παρτίδας παραγωγής κάθε είδους, σύµφωνα µε τις  
διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.  
-Στην έβδοµη στήλη µε υπότιτλο « ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ » γράφεται το µικτό βάρος  
κάθε είδους όπως αυτό προκύπτει από το σχετικό ζυγολόγιο του παραγωγού. 
 
β) Κατά την εµπορία-διακίνηση-διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών της  
παρούσας παραγράφου, επί όλων των τιµολογίων αγοραπωλησίας και των 
 ∆ελτίων Αποστολής που συνοδεύουν τα εµπορεύµατα, αναγράφεται  
υποχρεωτικά, πέραν των εξ άλλων διατάξεων προβλεποµένων  
ενδείξεων και ο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» για κάθε ένα είδος χωριστά.  
-γ) Οι λιανοπωλητές, που διαθέτουν προς πώληση τα ανωτέρω νωπά οπωρολαχανικά 
 υποχρεωτικά αναγράφουν στην τηρούµενη πινακίδα (για τιµή, είδος, ποιότητα,  
ποικιλία κ.λ.π. ) και τον « ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » του αντίστοιχου 
 προς πώληση είδους.  
-δ) Επισυνάπτεται υπόδειγµα τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, που αποτελεί αναπόσπαστο 
 τµήµα της παρούσας παραγράφου ». 
-ε) Ειδικά για τους παραγωγούς , που µεταφέρουν τα παραπάνω προϊόντα  
παραγωγής τους στο συσκευαστήριο υποχρεούνται όπως παραδίδουν σ’  
αυτό επίσηµο και νόµιµο ζυγολόγιο, που απεικονίζει το, σε χιλιόγραµµα , 
συνολικό µικτό βάρος κάθε είδους οπωρολαχανικών χωριστά . 
Το εν λόγω ζυγολόγιο θα κρατείται υποχρεωτικά στο αρχείο του συσκευαστηρίου και θα  
επιδεικνύεται σε κάθε γενόµενο Αγορανοµικό έλεγχο εφόσον ζητηθεί. 
Επί της εξειδικευµένης αυτής περίπτωσης το συσκευαστήριο ενηµερώνει υποχρεωτικά 
 την έβδοµη στήλη του ανωτέρω βιβλίου. 
 
 
                                                      Άρθρο 4 
 
                    
Επί του άρθρου 199 του Κεφαλαίου 14 της Α.∆. 7/09, λαµβάνουν χώρα οι κατωτέρω 
 τροποποιήσεις και συµπληρώσεις :  
 
1. Η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
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« 2. Στην συσκευασία των πατατών επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών 
 ( χώµα κ.λ.π. ) µέχρι 1,5 % στο καθαρό βάρος ». 
 2. Μετά την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου, προστίθεται παράγραφος 5, ως 
 ακολούθως : 
« 5. Σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα των νωπών οπωρολαχανικών, που  
κοµίζονται στην Χώρα µας από άλλα Κράτη –Μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από 
 Τρίτες Χώρες, ορίζονται επιπρόσθετα τα παρακάτω : 
α) Προκειµένου για εισαγωγείς-χονδρεµπόρους ή εισαγωγείς- λιανοπωλητές,  
που οι ίδιοι κοµίζουν ή εισάγουν τα ανωτέρω νωπά οπωρολαχανικά,  
υποχρεωτικά τηρούν και ενηµερώνουν βιβλίο µε τον 
τίτλο « ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Ε.Ε. ή ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ », 
δεόντως θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία Εµπορίου της Ν.Α. , όπου  
ανήκει ο εν λόγω εισαγωγέας. Το εν λόγω βιβλίο, διαγραµµίζεται µε τις  
κατωτέρω στήλες, σε κάθε µία των οποίων γίνεται η ανάλογη εγγραφή, ήτοι :  
-Στην πρώτη στήλη µε υπότιτλο « ΕΙ∆ΟΣ » γράφεται το είδος ( π.χ πατάτες, 
 µπανάνες κ.ο.κ. )  
-Στην δεύτερη στήλη µε υπότιτλο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ » γράφεται η  
ακριβής ηµεροµηνία (π.χ. 15-9-09 ) όπου η συγκεκριµένη παρτίδα κοµίσθηκε  
προς διάθεση στην αποθήκη του εισαγωγέα.  
-Στην τρίτη στήλη µε υπότιτλο «ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ » γράφεται η χώρα (π.χ. Ισπανία,  
Ολλανδία, Βραζιλία, Τουρκία, Σερβία κ.ο.κ. ) από την οποία κοµίσθηκε ή εισήχθη  
η συγκεκριµένη παρτίδα. 
-Στην τέταρτη στήλη µε υπότιτλο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ » γράφεται  
ο αριθµός των µέσων συσκευασίας (π.χ 50 σακιά, 50 τελάρα, 40 κλούβες κ.ο.κ ),πού 
 περιλαµβάνει η κάθε παρτίδα εισαγωγής. 
-Στην πέµπτη στήλη µε υπότιτλο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ »  
αναγράφεται ο αριθµός παρτίδας, που φέρει κάθε συσκευασία, σύµφωνα  
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.  
β) Κατά την εµπορία- διακίνηση-διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών της παρούσας 
 παραγράφου, επί όλων των τιµολογίων αγοραπωλησίας και των ∆ελτίων Αποστολής, 
 που συνοδεύουν το εµπόρευµα, αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν των εξ  
άλλων διατάξεων προβλεποµένων ενδείξεων και ο αριθµός παρτίδας εισαγωγής, για 
 κάθε ένα είδος χωριστά.  
γ) Οι λιανοπωλητές, που διαθέτουν προς πώληση τα ανωτέρω νωπά οπωρολαχανικά,  
υποχρεωτικά αναγράφουν στην τηρούµενη πινακίδα ( για τιµή, είδος, ποιότητα, ποικιλία 
 κ.λ.π. ) και τον αριθµό  
παρτίδας εισαγωγής του αντίστοιχου προς πώληση είδους. 
δ) Επισυνάπτεται υπόδειγµα τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, που αποτελεί αναπόσπαστο  
τµήµα της παρούσας παραγράφου.  
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Υπόδειγµα τήρησης βιβλίου «Ιχνηλασιµότητα νωπών οπωρολαχανικών κοµιζοµένων 
από άλλα Κράτη –Μέλη της Ε.Κ ή εισαγοµένων από Τρίτες Χώρες ». 
(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παραγρ. 5 του άρθρου 199 της Α.∆. 7/09) 
 
 
 
ΕΙ∆ΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
ΧΩΡΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

-Τοµάτες  
-Πατάτες  
-Μπανάνες  
-Πατάτες  
-Μήλα  
-Αγγινάρες  
 

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

Ισπανία  
Αιγύπτου  
Βραζιλία  
Γαλλία  
Χιλή  
Ιταλία  

100 τελάρα  
200 σακιά  
200 κιβώτια  
150 σακιά  
400 τελάρα  
80 κιβώτια  

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

 
 
 
Υπόδειγµα τήρησης βιβλίου «Ιχνηλασιµότητα εγχωρίων νωπών οπωρολαχανικών ». 
(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παραγρ. 13 του άρθρου 67  της Α.∆. 7/09) 
 

 
 
   
  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Ε∆ΡΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

ΕΙ∆ΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΣΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σ  

ΜΙΚΤΟ  
ΒΑΡΟΣ  
ΠΡΟΣΚΟ-
ΜΙΣΘΕΝΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ   

Παπαδόπουλος  
Νικόλαος  

Βάρδα  
Ν. Ηλείας  

Πατάτες  15-06-2009 400 σακιά  (π.χ) 4560  

Παπαδόπουλος  
Νικόλας  

Βάρδα  
Ν. Ηλείας 

Πατάτες 17-06-2009 300 σακιά  (π.χ) 4570  

Λιωνάκης  
Γεώργιος  

Τυµπάκι  
Ν. Ηρακλείου  

Τοµάτες  19-06-2009 300 τελάρα  (π.χ) 3833  

∆ρακάκης  
Ευστάθιος  

Τυµπάκι  
Ν. Ηρακλείου 

Αγγούρια  20-06-2009 150 κιβώτια  (π.χ) 2412  

Στεργίου  
∆ιονύσιος  

Μαραθώνας  
Ν. Αττικής  

Μαρούλια  22-06-2009 180 τελάρα  (π.χ) 1985  
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                      Άρθρο  5   
 
1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την χώρα 30 ηµέρες από την 
εποµένη της ανακοίνωσή της στον ηµερήσιο τύπο, διώκονται και τιµωρούνται 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Αγορανοµικό Κώδικα.  
2. Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον 
ηµερήσιο τύπο.  
 
                                                                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 
                                                                                                      Γ. Βλάχος  
 
     
 
         
 
 
 


