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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  

  

 
 

Άρτα, 09 Μαρτίου 2021  

 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. ΔΑ 202 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax 

Email 

: Αμβρακίας 23 

: 47100 

: Γερ. Παπασπύρου 

: 26813 63100 

: 26810 71811 

: papaspyrou@peartas.gov.gr 

                                                                                                                                     

ΠΡΟΣ : 

 

 

 

ΚΟΙΝ: 

 

Επαγγελματίες λιανικού 

εμπορίου νωπών φρούτων και 

λαχανικών  

(μέσω ΓΕΜΗ Άρτας)  

1)Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 

Άρτας  

2) Γρ. κ. Γεν. Διευθυντή 

Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Θ Ε Μ Α  : «Συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις» 

 

Σ Χ Ε Τ .  : ΥΑ Αρ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 /τ.  Β’). 

 

1. Με αφορμή πρόσφατη υπόθεση επιβολής προστίμου από κλιμάκιο κεντρικής Υπηρεσίας  

(Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) θα θέλαμε 

να υπενθυμίσουμε τις ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις σας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά 

την λειτουργία των καταστημάτων σας:  

 Ενδείξεις επισήμανσης προϊόντων  

 Πέρα από την ρητή υποχρέωση αναγραφής των τελικών τιμών όλων των προς πώληση 

αγαθών με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, ειδικά για τη διάθεση των νωπών φρούτων και 

λαχανικών θα πρέπει δίπλα στο προϊόν να αναγράφονται οι ενδείξεις που αφορούν τη χώρα 

καταγωγής (για τα εγχώρια προϊόντα  αναγράφεται υποχρεωτικά ο τόπος παραγωγής),  την 

κατηγορία ή τον εμπορικό τύπο κατά τρόπο που να μην παραπλανάται ο καταναλωτής. 

Ειδικά για τα προϊόντα  

(α). Μήλα 

(β). Εσπεριδοειδή 

(γ). Ακτινίδια 

(δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια 

(ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια 

(στ). Αχλάδια 

(ζ). Φράουλες 
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(η). Γλυκές πιπεριές 

(θ). Επιτραπέζια σταφύλια 

(ι). Τομάτες 

(ια). Πατάτες και  

(ιβ). Κρεμμύδια  

αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί 

των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Ενώ για τα είδη πατάτες και ντομάτες 

αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.  

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική η πώληση κατόπιν 

δεματοποίησης (μάτσο) ορισμένων λαχανικών (π.χ. μαϊντανός, άνηθος, σέλινο, καρότα, 

κρεμμύδια χλωρά) ή με το τεμάχιο (π.χ. σκόρδα, μαρούλια, αγκινάρες, αγγούρια, κ.λπ.), 

εφόσον επί της πινακίδας τιμής πώλησης αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης. 

 

Ύπαρξη κατάλληλων ζυγαριών 

 Τα όργανα μέτρησης (ζυγαριές) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τρεις βασικές απαιτήσεις 

δηλαδή: 

i) να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση ( «CE», πράσινο «Μ» για όργανα πριν το 2016 

κτλ) ως το ενδεικτικό σχήμα που ακολουθεί: 

ii. να έχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση δηλαδή έγγραφα και πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα/διακινητή (προς διευκόλυνση σας γνωρίζουμε ότι 

εγκεκριμένα ζυγιστικά όργανα μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας : https://www.ggb.gr/el/node/77) και  

iii. να λειτουργούν εντός των κατά το νόμο προβλεπομένων ορίων σφάλματος. 

https://www.ggb.gr/el/node/77
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Θέματα Τερματικού αποδοχής κάρτας πληρωμής (POS) 

 Υποχρέωση ενημέρωσης των συναλλασσόμενων για την ύπαρξη μηχανήματος αποδοχής 

κάρτας πληρωμής (POS) με σχετική ανάρτηση (ταμπελάκι) στην είσοδο του καταστήματος 

και στο ταμείο. 

 Απρόσκοπτη διάθεση του τερματικού. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να ζητείται άμεσα 

τεχνική υποστήριξη (επικοινωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Help desk 

τράπεζας κτλ) και να τηρούνται τα σχετικά αποδεικτικά επικοινωνίας (email, fax, αριθ. 

πρωτ. αιτήματος αποκατάστασης βλάβης, αρχείο Τ/Φ κλήσεων κτλ). 

2. Το Επιμελητήριο Άρτας που αποστέλλεται το έγγραφο αυτό παρακαλείται όπως στο 

πλαίσιο συνεργασίας μας ενημερώσει σχετικά τα μέλη του που ασχολούνται με «Λιανικό εμπόριο 

νωπών φρούτων και λαχανικών (ΚΑΔ 47.21.11)» ή/και το «Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, 

κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με αλληλογραφία 

ή μέσω διαδίκτυου (ΚΑΔ 47.91.1)». Ευχαριστούμε προκαταβολικά. 

 

 

                                                                           

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Νικόλαος Μιχάλης 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
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