
6. Σήµανση 

Οι ενδείξεις της σήµανσης δίνουν στους 
συναλλασσόµενους**, στα όργανα ελέγχου και 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες 
για το συσκευαστή, τη φύση του προϊόντος και τα 
εµπορικά χαρακτηριστικά του (ποιοτική κατηγορία, 
µέγεθος) 

Έτσι, στη µια πλευρά ενός µέσου συσκευασίας 
π.χ. µήλων, πρέπει να υπάρχει σήµανση όπως 
παρακάτω: 

• Συσκευαστής: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ ΒΟΛΟΣ 

• Κωδικός  (π.χ. GR000126A00012801) 

• Προϊόν: ΜΗΛΑ 

• Ποικιλία: RED DELICIOUS 

• Καταγωγή: ΖΑΓΟΡΑ - ΕΛΛΑΣ 

• Ποιοτική κατηγορία: ΙΙ 

• Μέγεθος: 75-80 

• Αριθµός Παρτίδας: L 1504 

• Πιθανές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν σε 
µετασυλλεκτικούς χειρισµούς, χρήση 
απολυµαντικών, συντηρητικών κλπ (µε την 
προϋπόθεση να επιτρέπεται η χρήση τους). 

Στη σήµανση των προϊόντων που παρουσιάζονται 
προσυσκευασµένα εκτός από τις παραπάνω 
ενδείξεις αναφέρεται και το καθαρό βάρος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Από 1
ης

 Ιανουαρίου 2006 δεν επιτρέπεται η 

διακίνηση σε προϊόντα ατυποποίητα και 
χωρίς την αναγραφή του Κωδικού Αριθµού 

Μητρώου του Εµπόρου Οπωροκηπευτικών 

 

 

7.  Ποιοτικός έλεγχος 

Ο έλεγχος εφαρµογής της τυποποίησης 
οργανώνεται και συντονίζεται από τη ∆ιεύθυνση 
Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, εποπτεύεται και συντονίζεται 
περιφερειακά από τα Περιφε-ρειακά Κέντρα 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και 
ασκείται από τους Ποιοτικούς Ελεγκτές του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και των Υπηρεσιών Γεωργίας των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε εφαρµογή 
των Καν.ΕΚ) 2200/96, Καν.(ΕΚ) 1148/2001 και 
των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Οι παραπάνω Υπηρεσίες είναι αρµόδιες και για 
την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της 
σχετικής µε τα νωπά οπωροκηπευτικά εθνικής και 
κοινοτικής νοµοθεσίας 
 

(*) Στα τιµολόγια και δελτία αποστολής προϊόντων 

προέλευσης άλλων χωρών, πρέπει να αναφέρεται 

υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής των προϊόντων και 

όχι η ένδειξη «εισαγωγής». 

(**) Οι συναλλασσόµενοι (έµποροι χονδρικής και 

λιανικής αγοράς, εισαγωγείς, εξαγωγείς κλπ) 

εγγράφονται υποχρεωτικά στη βάση δεδοµένων των 

συναλλασσοµένων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.257543/2003  µε αίτηση που 

υποβάλουν στην οικεία ∆/νση Γεωργίας της 

Νοµαρχίας 

Σηµ.  Κείµενο Υπ.΄Αγροτικής Ανάπτυξης &                       

Τροφίµων 
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1. Τυποποίηση είναι η ταξινόµηση των 
νωπών οπωροκηπευτικών σε ποιοτικές κατη-
γορίες µε βάση τα πρότυπα εµπορίας που 
προβλέπονται από κοινοτικούς Kανονισµούς. 
Η τυποποίηση των νωπών οπωροκη-
πευτικών είναι υποχρεωτική για τα 
οπωροκηπευτικά που διακινούνται στη Xώρα 
µας από την 1/1/2002 σύµφωνα µε τον Καν. 
(ΕΚ) 1148/2001. Τα πρότυπα εµπορίας 
(κανόνες ποιότητας) περιλαµβάνουν 
εµπορικές προδια-γραφές και  κριτήρια όπως: 

• Η ποικιλία 

• Το µέγεθος 

• Το σχήµα 

• Το χρώµα 

• Η οµοιογένεια 

• Ο βαθµός ωριµότητας 

• Η υγιεινή κατάσταση κλπ 

Η τυποποίηση παρουσιάζει τα παρακάτω 
πλεονεκτήµατα: 

• Έχει θετική επίδραση στην οργάνωση της 
παραγωγής και της εµπορίας των 
οπωροκηπευτικών αξιοποιώντας την εγχώρια 
παραγωγή. 

• ∆ιασφαλίζει τη νοµιµότητα των συναλ-λαγών 
και τη διαφάνεια των αγορών ενώι 
αποµακρύνει από τις αγορές τα προϊόντα µη 
ικανοποιητικής ποιότητας. 

• Προστατεύει την υγεία και την οικονοµία των 
καταναλωτών, αποκλείοντας τα προϊόντα που 
είναι: 

α) προσβεβληµένα από εχθρούς και 
ασθένειες 

β) υποβαθµισµένα λόγω κακής συντήρησης 
και 

γ)    που φέρουν ορατές ξένες ύλες ή σώµατα. 

2    Η ανταπόκριση των νωπών οπωροκηπευ-
τικών στα πρότυπα εµπορίας περιλαµβάνει: 

• Την τήρηση των απαιτούµενων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών 

• Την ταξινόµηση σε ποιοτικές κατηγορίες 

• Τις ανοχές 

• Τη συσκευασία 

• Την παρουσίαση 

• Τη σήµανση µε ετικέτα κ.α. 
 

3. Εκτός από εξαιρέσεις οι ποιοτικές 
κατηγορίες (CLASS) των νωπών οπωροκη-
πευτικών είναι κατά σειρά από την ανώτερη 
προς την κατώτερη: 

• Ποιοτική κατηγορία EXTRA 

• Ποιοτική κατηγορία Ι 

• Ποιοτική κατηγορία ΙΙ 

 

4. Η τυποποίηση και η συσκευασία των  
πραγµατοποιείται πάντοτε σε ειδικές 
εγκαταστάσεις τα Συσκευαστήρια 

 

Ο κάτοχος των προϊόντων µπορεί να τα 
διαθέτει στο εµπόριο µε οποιονδήποτε τρόπο 
µόνo εφ όσον ανταποκρίνονται στα ισχύοντα 
πρότυπα εµπορίας 

Υπεύθυνος για την τήρηση των προτύπων 
εµπορίας είναι ο κάτοχος των προϊόντων 

5. Τα νωπά οπωροκηπευτικά συσκευάζονται σε 
υλικά συσκευασίας καθαρά, απαλλαγµένα από 
οσµές, ξένα σώµατα και υγρασία, ώστε να 
προστατεύονται και να φθάνουν στον τόπο 
προορισµού σε άριστη κατάσταση. 

Η υποχρεωτική τυποποίηση δεν σηµαίνει και 
κατ’ ανάγκη υποχρεωτική ή συγκεκριµένη 
συσκευασία των προϊόντων. Επιτρέπεται σε 
σηµεία λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, 
super market κ.α., η έκθεση του προϊόντος σε 
πάγκους «χύµα», µε την προϋπόθεση όµως τη 
σαφή διάκρισή τους σε ποιοτικές κατηγορίες 
και την κατάλληλη σήµανση. 

Τα προϊόντα µπορούν να παρουσιάζονται 
αποσυσκευασµένα (χύµα) στο στάδιο της 
λιανικής πώλησης µε τον όρο ότι ο 
λιανοπωλητής τοποθετεί στο εµπόρευµα που 
διαθέτει για πώληση πινακίδα στην οποία 
αναφέρονται µε πολύ ευκρινείς και ευανάγνω-
στους χαρακτήρες οι προβλεπόµενες από τα 
πρότυπα ενδείξεις που αφορούν: 

• Στην ποικιλία π.χ. Ακτινίδια HAYWARD 

• Στην καταγωγή του προϊόντος π.χ. Καβάλας 

• Στην ποιοτική κατηγορία π.χ. Ι ή ΙΙ 

Για τα προϊόντα προέλευσης άλλων χωρών* θα 
αναφέρονται ανάλογες ενδείξεις, όπως π.χ. 

• Μπανάνες ποικιλίες CAVENDISH 

• Προέλευση COSTA RICA (όχι ‘’εισαγωγής’’) 

• Ποιοτική κατηγορία Ι  


