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1. Ειζαγωγή 

θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ Διέγρνπ, Οηθνλνκηθψλ Όξσλ & Γηαδηθαζηψλ Απνλνκήο 

Διιεληθνχ ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν είλαη: 

- ε ζέζπηζε εληαίσλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνλνκή 

ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη 

- ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ σο 

αξκφδηνπ Φνξέα Απνλνκήο, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 

ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

  

Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ: 

- νξίδνληαη φιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

απνλνκήο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν,  

- πξνζδηνξίδεηαη ε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ, ζηε βάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα,  

- θαζνξίδνληαη θνηλνί θαλφλεο επηβνιήο θπξψζεσλ, 

- πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ζχλδεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ειέγρσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο: παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ζην πιαίζην ηήξεζεο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο έθζιηςεο 

ειαηνθάξπνπ (εμαηξνχληαη νη παξαγσγνί) έσο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ 

αγνξά Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν,  

- πξνζδηνξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ (εμαηξνχληαη νη παξαγσγνί ειαηνθάξπνπ), ζην πιαίζην 

ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ (Βεβαίσζε ή Δηδηθή 

βεβαίσζε) απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ. 

  

Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κε ηελ επσλπκία ηνπο Δμαηξεηηθφ Παξζέλν 

θαη Παξζέλν Διαηφιαδν αιιά ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, εηζάγεηαη: 

- ε ρξήζε ηνπ εληχπνπ «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 2», κε ζθνπφ ηε 

δηάθξηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

- ε ηήξεζε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηνπ «Δηδηθνχ κεηξψνπ», κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη θαηαρσξηζκέλεο ζην «Δηδηθφ κεηξψν» επηρεηξήζεηο δχλαηαη λα απνηεινχλ 

πξνκεζεπηέο ηεο «Δπηρείξεζεο» πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά «πξντφλ» κε ηελ επσλπκία 

ηεο ή λα ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο (θαζφλ). 

Σν Διιεληθφ ήκα απνλέκεηαη ζηελ «Δπηρείξεζε» ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εθηφο απφ 

απηή, ειέγρνληαη (φπνπ απαηηείηαη) θαη ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 
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ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο (θαζφλ) είηε σο πξνκεζεπηέο ηεο. 

 

2. Νομοθεηικό πλαίζιο 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ είλαη ην εμήο: 

 Ο Νφκνο 4072/2012 (ΦΔΚ 86Α’/11.04.12) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο – 

Νέα Δηαηξηθή Μνξθή – ήκαηα – Μεζίηεο Αθηλήησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, 

ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 

4155/13 (ΦΔΚ 120Α’/29.05.13) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

 Η Τ.Α. 67382/2014 «ήκα Διιεληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ». 

 

 Η Κ.Τ.Α. 63578/2017 (ΦΔΚ 2111Β’/20.06.17) «Καλνληζκφο Απνλνκήο Διιεληθνχ 

ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν». 

 

3. Γενικά – Ανεξαπηηζία 
 

3.1. Η αλεμαξηεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ δηαζθαιίδεηαη απφ ην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, ηνπο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δηάξζξσζε, ηε δηνηθεηηθή θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ απηνηέιεηα.  

 

3.2. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ δελ απνζθνπεί ζε νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειεγρφκελσλ ή/θαη δηθαηνχρσλ ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο. 

 

3.3. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη απνλνκήο ηνπ 

Διιεληθνχ ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν έρνπλ, ρσξίο θακία 

δηάθξηζε, πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ θαη 

αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα.  

 

3.4. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ δελ εκπιέθεηαη θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 

 

3.5. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ζπλεξγάδεηαη, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη απνλνκήο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη 

Παξζέλν Διαηφιαδν. 

 

4. Ανηικείμενο – Πεδίο Εθαπμογήρ 
 

4.1. Ο παξψλ Καλνληζκφο θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ γηα: 
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i. ηνλ έιεγρν ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά Δμαηξεηηθφ 

Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν κε ηελ επσλπκία ηνπο θαη ηα νπνία  ζα θέξνπλ 

ζηελ επηζήκαλζή ηνπο ην Διιεληθφ ήκα,  

ii. ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αλσηέξσ θαη 

έρνπλ δξαζηεξηφηεηα ηελ απνζήθεπζε θαη εκπνξία κε πξνζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηειηθή ζπζθεπαζία Δμαηξεηηθνχ 

Παξζέλνπ θαη Παξζέλνπ Διαηφιαδνπ, ηα νπνία ζα θέξνπλ ζηελ επηζήκαλζή ηνπο ην 

Διιεληθφ ήκα, 

iii. ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ γίλεηαη νξζή ρξήζε ή 

θαηάρξεζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηα πξντφληα ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ή κε 

επηρεηξήζεσλ, 

iv. ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ παξαγξάθσλ i θαη ii ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

v. ηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, 

vi. ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο  ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο ρνξήγεζεο Δηδηθήο βεβαίσζεο. 

 

4.2. Η εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αθνξά θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαθίλεζε κε πξνζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο απφ ηελ έθζιηςε 

ειαηνθάξπνπ έσο ηε ζπζθεπαζία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ζα θέξνπλ ζηελ 

επηζήκαλζή ηνπο ην Διιεληθφ ήκα. 

 

5. Οπιζμοί 
 

Οη νξηζκνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

3 ηεο Κ.Τ.Α. 63578/17 (ΦΔΚ 2111 Β/20.06.17), «Καλνληζκφο Απνλνκήο Διιεληθνχ 

ήκαηνο ζην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν» θαη επηπιένλ εηζάγνληαη γηα 

δηεπθφιπλζε νη θάησζη: 

 

5.1. «Κ.Τ.Α»: 63578/17 (ΦΔΚ 2111 Β/20.06.17) 

 

5.2. «πποϊόνηα»:  Σα πξντφληα ζηα νπνία δχλαηαη λα απνλεκεζεί ην Διιεληθφ ήκα, δειαδή  

Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν, φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VII, Μέξνο 

VIII ηνπ ΚΑΝ.1308/2013 φπσο ηξνπνπνηείηαη, ζπκπιεξψλεηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά 

(άξζξν 4 ηεο «Κ.Τ.Α.»). 

 

5.3. «Επισείπηζη»: Κάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά «πξντφληα» κε ηελ επσλπκία 

ηεο (άξζξν 3.1.ii ηεο «Κ.Τ.Α.»). 

 

5.4. «επισείπηζη θαζόν»: Κάζε επηρείξεζε κε δξαζηεξηφηεηα ηελ ηππνπνίεζε θαη 

ζπζθεπαζία πνπ ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο «Δπηρείξεζεο»  (άξζξν 9 ηεο «Κ.Τ.Α.»). 

 

5.5. «ππομηθεςηήρ»: Κάζε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαθίλεζε «κε 

πξνζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο» Δμαηξεηηθνχ Παξζέλνπ θαη Παξζέλνπ Διαηφιαδνπ απφ 



 

 

 

GRM.OIL-R-01/1: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 
ΣΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ  

ει 5 απφ 26 

ηελ έθζιηςε ειαηνθάξπνπ έσο ηε ζπζθεπαζία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (άξζξν 8 ηεο 

«Κ.Τ.Α.»). 

 

5.6. «μη πποζςζκεςαζμένο πποϊόν»: ην Δμαηξεηηθφ Παξζέλν θαη Παξζέλν Διαηφιαδν πξηλ 

ηελ ηππνπνίεζε θαη ηειηθή ζπζθεπαζία ηνπ πνπ αγνξάδεη ε «Δπηρείξεζε» απφ ηνλ 

«πξνκεζεπηή», πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ε ίδηα ή κηα «επηρείξεζε θαζφλ» πνπ 

ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο, γηα ηε ζπζθεπαζία θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ ηειηθψλ 

«πξντφλησλ».  

 

5.7. «Αίηηζη– Τπεύθςνη Δήλωζη – Τπόδειγμα 1»: ην έληππν πνπ ππνβάιιεη θάζε 

«Δπηρείξεζε» κε δξαζηεξηφηεηα ηελ: 

i. Σππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία «πξντφλησλ» ή  

ii. Δκπνξία «πξντφλησλ» κε ηδησηηθή εηηθέηα  

πνπ διαθέηει ζηελ αγνξά «πξντφληα» θαη επηζπκεί ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε 

απηά.  

 

5.8. «Αίηηζη – Τπεύθςνη Δήλωζη – Τπόδειγμα 2»: ην έληππν πνπ ππνβάιιεη θάζε 

επηρείξεζε κε δξαζηεξηφηεηα ηελ απνζήθεπζε θαη εκπνξία (δεμακεληθνί ρψξνη) «κε 

πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ», ε νπνία δχλαηαη λα απνηειεί «πξνκεζεπηή» ηεο 

«Δπηρείξεζεο». 

 

5.9. «Ειδικό μηηπώο»: Σν Μεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ζην νπνίν 

θαηαρσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.» αιιά δελ 

δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά «πξντφληα» κε ηελ επσλπκία ηνπο.  

ην «Δηδηθφ κεηξψν» θαηαρσξείηαη κηα επηρείξεζε κε δξαζηεξηφηεηα ηελ: 

i. απνζήθεπζε θαη εκπνξία (δεμακεληθνί ρψξνη) «κε πξνζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ», ε νπνία ππνβάιιεη «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 2», 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειεί «πξνκεζεπηή» ηεο «Δπηρείξεζεο», ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 9.1. θαη 9.2. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

ii. ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία Δμαηξεηηθνχ Παξζέλνπ θαη Παξζέλνπ Διαηφιαδνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο «Δπηρείξεζεο», «επηρείξεζε θαζφλ», ε νπνία 

δειψλεηαη ζηελ «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε  – Τπφδεηγκα 1» κηαο 

«Δπηρείξεζεο», ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 9.3. ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

iii. θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαθίλεζε «κε πξνζπζθεπαζκέλνπ 

πξντφληνο» απφ ηελ έθζιηςε ειαηνθάξπνπ έσο ηε ζπζθεπαζία ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, ε νπνία δειψλεηαη ζηελ «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 

1» κηαο «Δπηρείξεζεο», ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 9.3. ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

5.10. «Ειδική βεβαίωζη»: Σν έγγξαθν πνπ ρνξεγεί ν ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ζηηο 

θαηαρσξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ην νπνίν βεβαηψλεη ηελ 
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ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.» θαη εθδίδεη κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ 

αηηήκαηφο ηνπο. 

 

5.11. «Απμόδια Τπηπεζία»: Η Γηεχζπλζε Πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθψλ (ΓΠΠ) ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ (ΓΓΓΠΑΠ) ηνπ 

ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 

6. Διαδικαζία Ελέγσος και Απονομήρ ηος Ελληνικού ήμαηορ 

 

6.1. Τποβολή «Αίηηζηρ – Τπεύθςνηρ Δήλωζηρ – Τπόδειγμα 1» για ηην Απονομή 

Ελληνικού ήμαηορ 
 

Η «Δπηρείξεζε» πνπ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5.7. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

ππνβάιιεη ηελ «Αίηηζη – Τπεύθςνη Δήλωζη – Τπόδειγμα 1» γηα ηελ Απνλνκή 

Διιεληθνχ ήκαηνο (θσδηθφο εληχπνπ: GRM.OIL-A-01/1), είηε ηαρπδξνκηθά είηε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζπλνδεπφκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά).  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε «Δπηρείξεζε» δειψλεη σο «πξνκεζεπηή», ζηελ «Αίηεζε – 

Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 1» πνπ ππνβάιεη, επηρείξεζε πνπ δελ είλαη  

θαηαρσξηζκέλε ζην «Δηδηθφ κεηξψν», ηφηε ε ηειεπηαία νθείιεη λα ςποβάλει «Αίηεζε – 

Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 2».  

 

6.2.  Αξιολόγηζη «Αίηηζηρ – Τπεύθςνηρ Δήλωζηρ – Τπόδειγμα 1» για ηην Απονομή 

Ελληνικού ήμαηορ 
 

6.2.1. Η «Αξκφδηα Τπεξεζία» δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο –

Τπφδεηγκα 1» θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη απφ ηελ «Δπηρείξεζε», σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ:  

 

i. ε Αίηεζε θέξεη ππνγξαθή απφ ην λφκηκν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν, εθπξφζσπν ηεο 

«Δπηρείξεζεο»,  

ii. έρνπλ θαηαηεζεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Αίηεζε, 

iii. ηα «πξντφληα» πνπ δειψλνληαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο «Κ.Τ.Α.»,  

iv. νη επηρεηξήζεηο πνπ δειψλνληαη σο «επηρείξεζε θαζφλ» ή σο «πξνκεζεπηήο», 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα (έδξα θαη εγθαηαζηάζεηο), 

v. ε επηρείξεζε πνπ δειψλεηαη σο «πξνκεζεπηήο» είλαη ήδε θαηαρσξηζκέλε ζην 

«Δηδηθφ κεηξψν». 

 

6.2.2. H αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 1» θαη ησλ 

επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο Αίηεζεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ  ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 

6.2.3. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 1» 

ηεο «Δπηρείξεζεο» κε δξαζηεξηφηεηα ηελ:  
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i. ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία «πξντφλησλ», ε νπνία ζπλεξγάδεηαη αποκλειζηικά κε 

ειαηνηξηβεία πνπ εδξεχνπλ (έδξα θαη εγθαηαζηάζεηο) ζηελ Διιάδα, 

ii. ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία «πξντφλησλ», ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε «πξνκεζεπηή» 

πνπ δηαζέηεη «Δηδηθή βεβαίσζε», ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ,  

iii. ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία «πξντφλησλ», κε ζθνπφ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά κε ηελ 

επσλπκία ηεο ή ηελ εκπνξία «πξντφλησλ» κε ηδησηηθή εηηθέηα, ε νπνία είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δηθαηνχρσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» πνπ ηεξεί ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  γηα ηα ελ 

ιφγσ «πξντφληα», 

ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εθαξκφδεη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7.1. ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη πξνβαίλεη ζηελ απηνδίθαηε θαηαρψξεζε ζην «Μεηξψν» θαη ηελ Απνλνκή 

ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηελ «Δπηρείξεζε». 

 

6.2.4. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 1» 

ηεο «Δπηρείξεζεο» κε δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία «πξντφλησλ» κε ηδησηηθή εηηθέηα, ε 

νπνία αλαζέηεη ηελ ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία απηψλ ζε «επηρείξεζε θαζφλ», 

θαηαρσξηζκέλε ή κε ζην Μεηξψν, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» πξνγξακκαηίδεη επηηφπην 

έιεγρν Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.3. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.». 

 

6.2.5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – 

Τπφδεηγκα 1» θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη, δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο 

ή/θαη ιάζε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε» 

ψζηε απηή λα απνζηείιεη ζπκπιεξσκαηηθά ή/θαη δηνξζσηηθά ζηνηρεία εληφο 10 

εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

 

6.2.6. ε πεξίπησζε πνπ ε «Δπηρείξεζε» δελ αληαπνθξηζεί ζην αλσηέξσ έγγξαθν εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή ηα ζπκπιεξσκαηηθά ή/θαη δηνξζσηηθά ζηνηρεία 

δελ γίλνπλ απνδεθηά, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ ηελ απφξξηςε ηεο Αίηεζεο θαη ηε ζέζε απηήο ζην αξρείν. Μεηά 

ηελ Απφθαζε ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ 

«Δπηρείξεζε». 

 

6.3. Έλεγσορ Αξιολόγηζηρ ζηην «Επισείπηζη» 
 

6.3.1. Γηα ηε δηελέξγεηα Διέγρνπ, ζπγθξνηείηαη δηκειήο Οκάδα Διέγρνπ κε Απφθαζε ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ Διεγθηέο 

εγγεγξακκέλνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην Μεηξψν Διεγθηψλ – Δπηζεσξεηψλ 

ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ. Απνηειεί κέξηκλα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ζηελ Οκάδα Διέγρνπ 
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λα κε ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ειεγρφκελν κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  

 

Ο Έιεγρνο ζηελ «Δπηρείξεζε» δηελεξγείηαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πνπ απηή έρεη αηηεζεί θαη πεξηιακβάλεη σο 

ζεκεία ειέγρνπ ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο θαη άιιεο ζπλεξγαδφκελεο 

κε απηήλ επηρεηξήζεηο. Η αθξηβήο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Διέγρνπ θαζνξίδεηαη 

θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ/«Αξκφδηαο Τπεξεζίαο» κε ηελ επηρείξεζε. 

 
 

6.3.2. Καηά ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο εμαθξηβψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο «Δπηρείξεζεο», λα  

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαησηέξσ απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.» γηα: 

 

Α. Σελ νξζή ηήξεζε αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε: 

- «πξνκεζεπηέο» ή/θαη ζε «επηρεηξήζεηο θαζφλ» (θαηάινγνο), 

- άιιεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο π.ρ. ειαηνηξηβεία (θαηάινγνο), 

- εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο (εηζξνέο),  

- πνζφηεηεο «κε πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ» πνπ παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο ζε 

δεμακεληθνχο ρψξνπο, 

- θίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε φια ηα ζηάδηα ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο,  

- ηηο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο ηειηθψλ «πξντφλησλ» (εθξνέο) θαη απνδέθηεο απηψλ, ψζηε 

λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ/α’ πιψλ κε θάζε παξηίδα 

εθξνψλ/ηειηθψλ «πξντφλησλ».  

 

Β. Σελ νξζή ηήξεζε δηαδηθαζίαο ηρλειαζηκφηεηαο, δηαηεξνχκελεο ηεο δπλαηφηεηαο 

αλάζηξνθεο επηβεβαίσζήο ηεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη: 

- ε ειιεληθή πξνέιεπζε ηνπ ειαηφθαξπνπ  

- ε ζπλέρεηα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνηνδήπνηε ελδηάκεζσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ «Δπηρείξεζε» θαη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο,  

- ε ηαπηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ηειηθψλ «πξντφλησλ» πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ 

«Δπηρείξεζε». 

 

6.3.3. Η «Δπηρείξεζε» πνπ ζέηεη ζηελ αγνξά «πξντφληα» κε ηελ επσλπκία ηεο, δηαζθαιίδεη ηελ  

ηήξεζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ «πξντφλησλ» ηεο θαη ζηηο «επηρεηξήζεηο θαζφλ» πνπ 

ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ «πξντφλησλ» 

απφ νκνεηδή πξντφληα κε ειιεληθήο πξνέιεπζεο, ζε φια ηα ζηάδηα ησλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 

6.3.4. Καηά ηνλ έιεγρν Αμηνιφγεζεο επηβεβαηψλνληαη ηα φζα δειψζεθαλ γηα ηα «πξντφληα» 

ζηελ Αίηεζε (θαηεγνξία, νλνκαζία πψιεζεο, εκπνξηθή νλνκαζία, κέγεζνο θαη είδνο 

ζπζθεπαζηψλ, θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο).  
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6.3.5. Η ειεγρφκελε «Δπηρείξεζε» ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηα ειεγθηηθά φξγαλα, ζέηνληαο 

ζηε δηάζεζή ηνπο θάζε δεηνχκελν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία, φπσο 

παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο, ψζηε ν έιεγρνο λα νδεγεζεί ζε αθξηβή 

ζπκπεξάζκαηα.  

 

6.3.6. Αλ ε Οκάδα Διέγρνπ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε 

«Δπηρείξεζε», δηαθφπηεη ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο 

δηαθνπήο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ θαη εηζεγείηαη πξνο ηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» ηελ 

απφξξηςε ηεο Αίηεζεο θαη ηε ζέζε απηήο ζην αξρείν. 

 

6.3.7. ε πεξίπησζε πνπ πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο δηαθνπεί ή δελ αξρίζεη θαλ κε 

ππαηηηφηεηα ηεο «Δπηρείξεζεο», ζπκπιεξψλεηαη ε Έθζεζε Διέγρνπ κε ηα ηπρφλ 

επξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

δηαθνπήο ή κε έλαξμεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε «Δπηρείξεζε» επηζπκεί ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ, απηή 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία». 

ε πεξίπησζε εθ λένπ δηαθνπήο ηνπ ειέγρνπ κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε Οκάδα 

Διέγρνπ εηζεγείηαη πξνο ηελ «Αξκφδηα ππεξεζία» ηελ απφξξηςε ηεο Αίηεζεο θαη ηε ζέζε 

απηήο ζην αξρείν. 

 

6.3.8. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ε Οκάδα Διέγρνπ πξνβαίλεη ζε ζχληαμε ηεο 

Έθζεζεο Διέγρνπ θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ζηελ επηρείξεζε. Η Έθζεζε 

ζπληάζζεηαη εηο δηπινχλ θαη ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκηκν ή ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα παξεπξίζθεηαη 

ζηελ επηρείξεζε ηελ εκέξα ηνπ Διέγρνπ θαη έρεη δηθαίσκα λα θαηαγξάςεη ηηο ηπρφλ 

επηθπιάμεηο ηνπ. Έλα αληίηππν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηρείξεζε.  

 

6.3.9. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαηαγξαθνχλ Με πκκνξθψζεηο, ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα απνζηείιεη ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία»/Οκάδα Διέγρνπ εληφο πέληε 

(5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο, ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Η παξέιεπζε 

απξάθηνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απνζηνιήο ησλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ ηζνδπλακεί κε αξλεηηθή εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

 

6.3.10. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» ηνπ 

ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ελεκεξψλεη εγγξάθσο, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ απηή λα απνζηείιεη 

λέεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη αθνινπζνχληαη φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 3.9. ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ κέρξη 

ηελ απνδνρή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε Οκάδα Διέγρνπ πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή εηζήγεζε. 
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6.3.11. Η επαιήζεπζε ησλ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απνζηνιή 

αληηθεηκεληθψλ  απνδείμεσλ ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε 

επηηφπην έιεγρν. 

 

7. Απονομή ηος Ελληνικού ήμαηορ  
 

 Η απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηελ «Δπηρείξεζε» επηβεβαηψλεη φηη ηα «πξντφληα» 

πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά κε ηελ επσλπκία ηεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Η απνλνκή ηνπ 

Διιεληθνχ ήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη είηε απηνδίθαηα είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Διέγρνπ Αμηνιφγεζεο.  

 

7.1. Αςηοδίκαιη Απονομή ηος Ελληνικού ήμαηορ  
 

Μεηά ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 1» ηεο 

«Δπηρείξεζεο» ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 6.2.3. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε «Αξκφδηα 

Τπεξεζία» πξνβαίλεη ζηα θάησζη: 

i. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε» κε θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ην χςνο ηνπ Σέινπο Υξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο πνπ 

αθνξά ζηα «πξντφληα» γηα ηα νπνία ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.», ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,   

ii. εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηελ απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηελ 

«Δπηρείξεζε» γηα ηα αλσηέξσ «πξντφληα», κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απνδεηθηηθνχ 

θαηαβνιήο ηνπ Σέινπο Υξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ,  

iii. θαηαρσξεί ηελ «Δπηρείξεζε» ζην «Μεηξψν», κε Απφθαζε Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, 

iv. απνζηέιιεη ζηελ «Δπηρείξεζε» ηε χκβαζε, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη φξνη 

ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη νη 

νηθνλνκηθνί φξνη, 

v. ρνξεγεί ηε «Βεβαίσζε» κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο «Δπηρείξεζεο». 

 

7.2. Απονομή Ελληνικού ήμαηορ μεηά ηη διενέπγεια Ελέγσος Αξιολόγηζηρ 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηηφπηνπ Διέγρνπ Αμηνιφγεζεο ηεο «Δπηρείξεζεο» (παξ. 6.3. 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ε Οκάδα Διέγρνπ ππνβάιιεη ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» 

εηζήγεζε κε ην έληππν «Αλαθνξά Διέγρνπ – Δηζήγεζε Οκάδαο Διέγρνπ» γηα ηελ 

απνλνκή ή κε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε απηήλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

- ηελ Έθζεζε ηνπ Διέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Δπηρείξεζεο», ηηο 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηεο θαη άιιεο ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο πνπ ηπρφλ 

έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηεο,  

- ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηπρφλ θαηαγεγξακκέλεο Με 

πκκνξθψζεηο, 
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- ηελ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην «Δηδηθφ κεηξψν» 

ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί «πξνκεζεπηή» πνπ ηπρφλ έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε ηεο 

«Δπηρείξεζεο», 

- ηελ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην «Δηδηθφ κεηξψν» 

ηεο «επηρείξεζεο θαζφλ» πνπ ηπρφλ έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε ηεο «Δπηρείξεζεο». 

 

7.2.1.  ε πεξίπησζε ζεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 7.1. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

7.2.2.  ε πεξίπησζε αξλεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία»: 

i. εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηε μη απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο 

θαη  ηε ζέζε ηεο Αίηεζεο ζην αξρείν, 

ii. ζέηεη ηελ Αίηεζε ζην αξρείν κε  Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ,  

iii. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε». 

 

8. Διαδικαζία Ελέγσος και Υοπήγηζηρ «Ειδικήρ βεβαίωζηρ» 
 

8.1. Τποβολή «Αίηηζηρ – Τπεύθςνηρ Δήλωζηρ – Τπόδειγμα 2» για ηην 

καηασώπηζη ζηο «Ειδικό μηηπώο» και ηη σοπήγηζη «Ειδικήρ βεβαίωζηρ» 
 

Η επηρείξεζε πνπ απνηειεί «πξνκεζεπηή» ηεο «Δπηρείξεζεο», ππνβάιιεη ηελ «Αίηηζη 

–Τπεύθςνη Δήλωζη – Τπόδειγμα 2» γηα ηε ρνξήγεζε «Δηδηθήο βεβαίσζεο» (θσδηθφο 

εληχπνπ: GRM.OIL-A-02/1), είηε ηαρπδξνκηθά είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(ζπλνδεπφκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά).  

 

8.2. Αξιολόγηζη «Αίηηζηρ – Τπεύθςνηρ Δήλωζηρ – Τπόδειγμα 2» για ηην 

καηασώπηζη ζηο «Ειδικό μηηπώο» και ηη σοπήγηζη «Ειδικήρ βεβαίωζηρ» 
 

8.2.1. Η «Αξκφδηα Τπεξεζία» δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο –

Τπφδεηγκα 2» θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη απφ ηνλ «πξνκεζεπηή», 

σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ: 

i. ε Αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο, 

ii. έρνπλ θαηαηεζεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Αίηεζε, 

iii. ην «κε πξνζπζθεπαζκέλν πξντφλ» πνπ δηαθηλεί εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο «Κ.Τ.Α.»,  

iv. νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ν «πξνκεζεπηήο» θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ 

«Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 2», εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα (έδξα θαη 

εγθαηαζηάζεηο), 

 

8.2.2. H αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 2» θαη ησλ 

επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο Αίηεζεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ. 
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8.2.3. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 2», 

ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηαβάιεη ην 

Σέινο Υνξήγεζεο Δηδηθήο Βεβαίσζεο. Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο 

ηνπ Σέινπο, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ θαη πξνγξακκαηίδεη επηηφπην έιεγρν Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8.3. 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.». 

 

8.2.4. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – 

Τπφδεηγκα 2» ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη δηθαηνχρσλ ρξήζεσο ελδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» πνπ ηεξεί ν 

ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο «κε 

πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ», ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εθαξκφδεη φζα πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 9.1. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα ηελ απηνδίθαηε θαηαρψξεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζην «Δηδηθφ κεηξψν».  

 

8.2.5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – 

Τπφδεηγκα 2» θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη, δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο 

ή/θαη ιάζε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ επηρείξεζε 

ψζηε απηή λα απνζηείιεη ζπκπιεξσκαηηθά ή/θαη δηνξζσηηθά ζηνηρεία εληφο 10 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 

8.2.6. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ αληαπνθξηζεί ζην αλσηέξσ έγγξαθν εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή ηα ζπκπιεξσκαηηθά ή/θαη δηνξζσηηθά ζηνηρεία 

δελ γίλνπλ απνδεθηά, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ ηελ απφξξηςε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 

2» θαη ηε ζέζε απηήο ζην αξρείν. Μεηά ηελ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε 

«Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ επηρείξεζε. 

 

8.3. Έλεγσορ Αξιολόγηζηρ ζε επισείπηζη πος αποηελεί «ππομηθεςηή» ηηρ 

«Επισείπηζηρ» 
 

8.3.1. Γηα ηε δηελέξγεηα Διέγρνπ, ζπγθξνηείηαη δηκειήο Οκάδα Διέγρνπ κε Απφθαζε ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ Διεγθηέο 

εγγεγξακκέλνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην Μεηξψν Διεγθηψλ – Δπηζεσξεηψλ 

ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ. Απνηειεί κέξηκλα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ζηελ Οκάδα Διέγρνπ 

λα κε ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ειεγρφκελν κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  

 

Ο Έιεγρνο ζηνλ «πξνκεζεπηή» πεξηιακβάλεη σο ζεκεία ειέγρνπ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ή/θαη άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηήλ επηρεηξήζεηο. Η αθξηβήο εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ Διέγρνπ θαζνξίδεηαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ/«Αξκφδηαο Τπεξεζίαο» κε ηελ επηρείξεζε. 
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8.3.2. Καηά ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο εμαθξηβψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ «πξνκεζεπηή», λα  

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θαησηέξσ απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.» γηα:  

 

Α. Σελ νξζή ηήξεζε αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε: 

- πξνκεζεπηέο Δμαηξεηηθνχ Παξζέλνπ θαη Παξζέλνπ Διαηφιαδνπ (θαηάινγνο), 

- εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο (εηζξνέο),  

- πνζφηεηεο πνπ παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο ζε δεμακελέο, 

- εμεξρφκελεο πνζφηεηεο «κε πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ» (εθξνέο) θαη απνδέθηεο 

απηψλ θαη 

 

Β. Σελ νξζή ηήξεζε δηαδηθαζίαο ηρλειαζηκφηεηαο, δηαηεξνχκελεο ηεο δπλαηφηεηαο 

αλάζηξνθεο επηβεβαίσζήο ηεο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο 

εηζξνψλ κε θάζε παξηίδα εθξνψλ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ «κε 

πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ»  απφ νκνεηδή πξντφληα κε ειιεληθήο πξνέιεπζεο, ζε 

φια ηα ζηάδηα ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

8.3.3. Καηά ηνλ έιεγρν Αμηνιφγεζεο επηβεβαηψλνληαη ηα φζα δειψζεθαλ ζηελ Αίηεζε 

(θαηεγνξία, δεμακεληθνί ρψξνη, θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο 

επηρείξεζεο). 

 

8.3.4. Ο «πξνκεζεπηήο» ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηα ειεγθηηθά φξγαλα, ζέηνληαο ζηε 

δηάζεζή ηνπο θάζε δεηνχκελν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία, φπσο παξαζηαηηθά 

αγνξάο θαη δηαθίλεζεο, ψζηε ν έιεγρνο λα νδεγεζεί ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 

 

8.3.5. Αλ ε Οκάδα Διέγρνπ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ «πξνκεζεπηή», 

δηαθφπηεη ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπήο ζηελ Έθζεζε 

Διέγρνπ θαη εηζεγείηαη πξνο ηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» ηελ απφξξηςε ηεο Αίηεζεο θαη ηε 

ζέζε απηήο ζην αξρείν. 

 

8.3.6. ε πεξίπησζε πνπ πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο δηαθνπεί ή δελ αξρίζεη θαλ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ «πξνκεζεπηή», ζπκπιεξψλεηαη ε Έθζεζε Διέγρνπ κε ηα ηπρφλ 

επξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

δηαθνπήο ή κε έλαξμεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν «πξνκεζεπηήο» επηζπκεί ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ, απηφο 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία». 

ε πεξίπησζε εθ λένπ δηαθνπήο ηνπ ειέγρνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ «πξνκεζεπηή», ε 

Οκάδα Διέγρνπ εηζεγείηαη πξνο ηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» ηελ απφξξηςε ηεο Αίηεζεο θαη 

ηε ζέζε απηήο ζην αξρείν. 
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8.3.7. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο παξ. 6.3.8. έσο 6.3.11. 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

9. Καηασώπηζη ζηο «Ειδικό μηηπώο» και Υοπήγηζη «Ειδικήρ βεβαίωζηρ»  
 

Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ θαηαρσξεί ζην «Δηδηθφ κεηξψν» κηα επηρείξεζε θαη ρνξεγεί «Δηδηθή 

βεβαίσζε», κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 ζε επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο (δεμακεληθνί ρψξνη) «κε πξνζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ», νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «πξνκεζεπηέο». Η θαηαρψξεζε ηνπ  

«πξνκεζεπηή» γίλεηαη είηε απηνδίθαηα είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Διέγρνπ 

Αμηνιφγεζεο, εθαξκφδνληαο φζα πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 9.1 θαη 9.2 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, 

 ζε επηρεηξήζεηο πνπ ηππνπνηνχλ θαη ζπζθεπάδνπλ «πξντφληα» γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

«Δπηρείξεζεο» ή θαη ζε θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαθίλεζε «κε 

πξνζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο» απφ ηελ έθζιηςε ειαηνθάξπνπ έσο ηε ζπζθεπαζία ησλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ, εθαξκφδνληαο φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 9.3 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

Η θαηαρψξεζε ζην «Δηδηθφ κεηξψν» θαη ε ρνξήγεζε «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζε κηα 

επηρείξεζε, επηβεβαηψλεη φηη ηα «κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα» ή ηα 

«πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα» αληίζηνηρα, κε ηα νπνία πξνκεζεχεη ηελ «Δπηρείξεζε», 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 

9.1. Αςηοδίκαιη καηασώπηζη ζηο «Ειδικό μηηπώο» ηος «ππομηθεςηή» με 

δπαζηηπιόηηηα ηην αποθήκεςζη και εμποπία «μη πποζςζκεςαζμένων 

πποϊόνηων» και Υοπήγηζη «Ειδικήρ βεβαίωζηρ»  
 

Μεηά ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 2» ηεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δηθαηνχρσλ ρξήζεσο ελδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» πνπ ηεξεί ν ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο «κε 

πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ», ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» πξνβαίλεη ζηα θάησζη: 

i. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ επηρείξεζε κε θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ην Σέινο Υνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο», ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  

ii. εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηελ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

«Δηδηθφ κεηξψν», κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ηνπ Σέινπο 

Υνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, 

iii. θαηαρσξεί ηελ επηρείξεζε ζην «Δηδηθφ κεηξψν», κε Απφθαζε Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ, 

iv. απνζηέιιεη ζηελ επηρείξεζε ηε χκβαζε, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη, 

v. ρνξεγεί ηελ «Δηδηθή βεβαίσζε» κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο επηρείξεζεο.  
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9.2. Καηασώπηζη ηος «ππομηθεςηή» με δπαζηηπιόηηηα ηην αποθήκεςζη και 

εμποπία «μη πποζςζκεςαζμένων πποϊόνηων» ζηο «Ειδικό μηηπώο» μεηά ηην 

ππαγμαηοποίηζη Ελέγσος Αξιολόγηζηρ και Υοπήγηζη «Ειδικήρ βεβαίωζηρ»  
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηηφπηνπ Διέγρνπ Αμηνιφγεζεο ε Οκάδα Διέγρνπ ππνβάιιεη 

ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζήγεζε κε ην έληππν «Αλαθνξά Διέγρνπ – Δηζήγεζε 

Οκάδαο Διέγρνπ» γηα ηελ θαηαρψξεζε ή κε ηεο επηρείξεζεο ζην «Δηδηθφ κεηξψν» πνπ 

πεξηιακβάλεη: 

- ηελ Έθζεζε ηνπ Διέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ζε 

ηπρφλ άιιεο ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, 

- ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηπρφλ θαηαγεγξακκέλεο Με 

πκκνξθψζεηο,  

 

9.2.1. ε πεξίπησζε ζεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 9.1 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 

9.2.2. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία»: 

i. εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηε μη θαηαρψξεζε ζην «Δηδηθφ 

κεηξψν» ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζέζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – 

Τπφδεηγκα 2» ζην αξρείν, 

ii. ζέηεη ηελ Αίηεζε ζην αξρείν κε Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ,  

iii. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ επηρείξεζε. 

 

9.3. Καηασώπηζη ζηο «Ειδικό μηηπώο» άλλων επισειπήζεων πος αποηελούν 

«ππομηθεςηέρ» ηηρ «Επισείπηζηρ» και Υοπήγηζη «Ειδικήρ βεβαίωζηρ»  
  

9.3.1. Σα ζηνηρεία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαθίλεζε «κε 

πξνζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο», απφ ηελ έθζιηςε ειαηνθάξπνπ έσο ηε ζπζθεπαζία ησλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη νη «επηρεηξήζεηο θαζφλ», πνπ δελ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά 

«πξντφληα» κε ηελ επσλπκία ηνπο, δειψλνληαη ζηελ «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – 

Τπφδεηγκα 1». 

Αλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηνπ 

ειέγρνπ, φπνπ απαηηείηαη, δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» πξνβαίλεη ζηα 

θάησζη: 

i. εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηελ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

«Δηδηθφ κεηξψν»,  

ii. θαηαρσξεί ηελ επηρείξεζε ζην «Δηδηθφ κεηξψν», κε Απφθαζε Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ, 

iii. ρνξεγεί ηελ «Δηδηθή βεβαίσζε» κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο επηρείξεζεο. 
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9.3.2. ε πεξίπησζε πνπ επηρείξεζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δηθαηνχρσλ ρξήζεσο ελδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» πνπ ηεξεί ν ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, γηα αλάινγε 

δξαζηεξηφηεηα, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» πξνβαίλεη ζε απηνδίθαηε θαηαρψξεζε ζην 

«Δηδηθφ κεηξψν» θαη εθαξκφδεη φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 9.3.1. ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.  

 

10. Έλεγσορ Επιηήπηζηρ 
 
 

Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ δηελεξγεί ειέγρνπο επηηήξεζεο ζε φιεο ηηο θαηαρσξηζκέλεο ζην 

«Μεηξψν» θαη ζην «Δηδηθφ κεηξψν» επηρεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά θάζε 5 ρξφληα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 6.3. θαη 8.3. ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζςνεσήρ ηήπηζη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

«Κ.Τ.Α.», θαζψο θαη ησλ φξσλ ηεο ππνγξαθείζαο χκβαζεο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, 

κεηαμχ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ειέγρεηαη ε αλαγξαθή ηεο έλδεημεο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΑ», ηφζν ζηα 

παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ «πξντφλησλ», φζν θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπο 

ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

 

10.1. Ο Έιεγρνο Δπηηήξεζεο δηελεξγείηαη βάζεη θξηηήξησλ αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο: 

- ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο,  

- ηνλ αξηζκφ ησλ «πξντφλησλ» ζηα νπνία έρεη απνλεκεζεί ην Διιεληθφ ήκα, 

- ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε άιια «πξντφληα» 

ηεο επηρείξεζεο,  

- ηελ αλάζεζε ζπζθεπαζίαο ησλ «πξντφλησλ» ζε «επηρείξεζε θαζφλ», 

- ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ, 

- ηηο θαηαγεγξακκέλεο παξαβάζεηο άιισλ Αξρψλ Διέγρνπ, 

- ηνλ αξηζκφ ησλ «Δπηρεηξήζεσλ» γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη «Δηδηθή 

βεβαίσζε» απνηειεί «πξνκεζεπηή» «κε πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ», 

- ηελ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο, 

- ηηο θαηαγεγξακκέλεο παξαβάζεηο απφ ηνλ έιεγρν αγνξάο ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 

10.2. Έιεγρνο Δπηηήξεζεο δηελεξγείηαη νπσζδήπνηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ππφλνηαο, 

θαηαγγειηψλ, ελεκέξσζεο απφ άιιεο Αξρέο ειέγρνπ κεηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε γλσζηνπνίεζεο πεξί κε ηήξεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

10.3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηηφπηνπ Διέγρνπ Δπηηήξεζεο, ε Οκάδα Διέγρνπ ππνβάιιεη 

ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζήγεζε κε ην έληππν «Αλαθνξά Διέγρνπ – Δηζήγεζε 

Οκάδαο Διέγρνπ» γηα ηε δηαηήξεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ 

ήκαηνο ή ηεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» πνπ πεξηιακβάλεη: 
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- ηελ Έθζεζε ηνπ Διέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηφζν ηεο επηρείξεζεο 

φζν θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ,  

- ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηπρφλ θαηαγεγξακκέλεο Με 

πκκνξθψζεηο. 

 

10.4. ε πεξίπησζε ζεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζεγείηαη 

πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηε δηαηήξεζε θαηά πεξίπησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ή ηεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ 

επηρείξεζε. 

 

10.5. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Οκάδα Διέγρνπ εηζεγείηαη ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» ηελ 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ θαη’ εθαξκνγή θαηά πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 14 ή 15 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

10.6. ε θάζε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο «Αξκφδηαο Τπεξεζίαο» πξνο ην 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, απηή ζπλεθηηκά εθηφο απφ ηελ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ 

θαη πνπ απνζηέιινπλ άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

 

11. Επέκηαζη ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ ηος Ελληνικού ήμαηορ  
 

11.1. Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε άιια «πξντφληα» 

κηαο ήδε θαηαρσξηζκέλεο ζην «Μεηξψν» «Δπηρείξεζεο», ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ λέα «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 1», 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 6.1. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζπλνδεπφκελε απφ 

ηα ππνδείγκαηα εηηθεηψλ ησλ λέσλ «πξντφλησλ». Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ 

ππνβιεζεί κε ηελ αξρηθή Αίηεζε, δελ ζπλππνβάιινληαη εθ λένπ, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί.  

 

11.2. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο, δελ δηεμάγεηαη λένο Έιεγρνο 

Αμηνιφγεζεο θαη ε «Αξκφδηα Τπεξεζία»:   

i. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε» κε θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ην χςνο ηνπ Σέινπο Υξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο πνπ 

αθνξά ζηα «πξντφληα» γηα ηα νπνία ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο «Κ.Τ.Α.», ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

ii. εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ηα λέα «πξντφληα» θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 7.1. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

11.3. Δλδερφκελε επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζπλεπάγεηαη 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ζε ηζρχ χκβαζεο. 
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11.4. ε πεξίπησζε πνπ ε «Δπηρείξεζε» αηηεζεί ηε ρνξήγεζε λέαο «Βεβαίσζεο», ππνρξενχηαη 

γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηεο πξνεγνχκελεο πνπ ηεο έρεη ρνξεγεζεί. 

 

12. Επέκηαζη ηηρ σοπήγηζηρ «Ειδικήρ βεβαίωζηρ» 
 

12.1. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζε άιιν «πξντφλ» κηαο ήδε 

θαηαρσξηζκέλεο ζην «Δηδηθφ κεηξψν» επηρείξεζεο πνπ απνηειεί «πξνκεζεπηή», ε 

ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ λέα «Αίηεζε – Τπεχζπλε 

Γήισζε – Τπφδεηγκα 2», ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8.1. ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ ππνβιεζεί κε ηελ αξρηθή Αίηεζε, δελ 

ζπλππνβάιινληαη εθ λένπ, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. 

 

12.2. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο, δελ δηεμάγεηαη λένο Έιεγρνο 

Αμηνιφγεζεο θαη ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηελ 

επέθηαζε ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» γηα ην λέν «πξντφλ» θαη αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 9.1. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

12.3. Δλδερφκελε επέθηαζε ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε 

ηεο ππάξρνπζαο ζε ηζρχ χκβαζεο. 

 

12.4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αηηεζεί ηε ρνξήγεζε λέαο «Δηδηθήο βεβαίσζεο», 

ππνρξενχηαη γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηεο πξνεγνχκελεο πνπ ηεο έρεη 

ρνξεγεζεί. 

 

12.5. Δλδερφκελε επέθηαζε ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» γηα λέν «πξντφλ» ζε 

«επηρείξεζε θαζφλ», πνπ δελ δηαζέηεη ζηελ αγνξά «πξντφληα» κε ηελ επσλπκία ηεο θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν», αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 9.3. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

13. Μεηαβίβαζη ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ ηος Ελληνικού ήμαηορ 
 

13.1. Γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο απφ δηθαηνχρν, 

εθαξκφδνληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. δ. ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ λ. 4072/2012 (ΦΔΚ 

86 Α 2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

13.2. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηελ επηθείκελε 

κεηαβίβαζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1v. ηνπ άξζξνπ 13 ηεο «Κ.Τ.Α».  

 

13.3. Η ελδηαθεξφκελε/δηάδνρνο «Δπηρείξεζε» ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ «Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε – Τπφδεηγκα 1», ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξ. 6.1. ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα ππνδείγκαηα εηηθεηψλ ησλ 

«πξντφλησλ» θαη εθαξκφδνληαη φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.  
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14. Κςπώζειρ & όποι πποζωπινήρ ή οπιζηικήρ ανάκληζηρ δικαιώμαηορ σπήζηρ 

Ελληνικού ήμαηορ 
 

14.1. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ κπνξεί λα επηβάιεη πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ 

ήκαηνο, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηά ηεο, 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ λ. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α 2012), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 

i. ηελ έγγξαθε ζχζηαζε κε ηνλ νξηζκφ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, 

ii. ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ 

ήκαηνο 

  

14.2. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο 

«Αξκφδηαο Τπεξεζίαο», απνθαζίδεη ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ φηαλ 

θαηαγξαθνχλ Με πκκνξθψζεηο θαηά ηνλ έιεγρν ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηεο 

χκβαζεο θαη δηαπηζησζεί φηη: 

α) ην πξντφλ γηα ην νπνίν απνλεκήζεθε ην Διιεληθφ ήκα δελ ηεξεί ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  ή 

β) γίλεηαη αληηθαλνληθή ή παξαπιαλεηηθή ρξήζε ζε έληππα ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ή 

γ) παξέρνληαη πξνο ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ζθνπίκσο παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, θαηαρσξνχληαη ζην «Μεηξψν», θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 190 ηνπ λφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α 2012), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

14.3. Μεηά ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θχξσζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο παξ. 14.1 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» 

πξνβαίλεη,  ζηα θάησζη: 

 

14.3.1. ηελ πεξίπησζε επηβνιήο έγγξαθεο ζχζηαζεο:  

- απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν φπνπ ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν φηη πξέπεη λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο, 

- αμηνινγεί ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηνπο, πξνβαίλεη ζηα 

θάησζη: 

 επηβεβαηψλεη ηελ εθαξκνγή θαη ην ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο κε αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο 

πνπ απνζηέιιεη ε «Δπηρείξεζε» ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε έιεγρν,   

 εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, αλ δηαπηζησζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηεο «Δπηρείξεζεο», ηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ 

ήκαηνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

επηβνιή ηεο πποζωπινήρ αλάθιεζήο ηνπ, 

 ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε», κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αληηθαλνληθή ή παξαπιαλεηηθή ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ 

ήκαηνο ζε έληππα ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πξντφλησλ κηαο «Δπηρείξεζεο» γηα ηα νπνία δελ 

είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν», νξίδεηαη σο απνδεθηή δηνξζσηηθή ελέξγεηα ε 

θαηαζηξνθή θαη αλάθιεζή ηνπο. 

 

14.3.2.  ηελ πεξίπησζε επηβνιήο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο  

- απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν φπνπ θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ν ρξφλνο 

εθαξκνγήο απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη ιφγνη ηεο αλάθιεζεο, 

- επηβεβαηψλεη ηελ εθαξκνγή θαη ην ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο κε αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο 

πνπ απνζηέιιεη ε «Δπηρείξεζε» ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε έιεγρν,   

- εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, αλ δηαπηζησζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηεο «Δπηρείξεζεο», ηελ άξζε ηεο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο.  

- ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηβνιή ηεο 

οπιζηικήρ αλάθιεζήο ηνπ, 

- ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε», κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξήζεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ παξ. 6.1. θαη 6.2. 

ηεο «Κ.Τ.Α» θαη εληνχηνηο ρξεζηκνπνηεί ην Διιεληθφ ήκα ζηελ επηζήκαλζή ησλ 

πξντφλησλ ή ε «Δπηρείξεζε» παξείρε πξνο ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ζθνπίκσο 

παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο πιεξνθνξίεο, νξίδνληαη ηα θάησζη σο κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ 

ιφγσλ πξνζσξηλήο αλάθιεζεο:  

 

i. άκεζε αληηθαηάζηαζε θαη θαηαζηξνθή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

βξέζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Δπηρείξεζεο» (ζηάδην πξηλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

αγνξά),  

ii. αλάθιεζε θαη  θαηαζηξνθή ηνπ ζρεηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ηνπο. 

 

14.3.3.  ηελ πεξίπησζε επηβνιήο νξηζηηθήο αλάθιεζεο 

- δηαγξάθεη απφ ην «Μεηξψν» ηελ «Δπηρείξεζε» γηα ζπγθεθξηκέλα «πξντφληα» ή ην 

ζχλνιν απηψλ πνπ ήδε θέξνπλ ην Διιεληθφ ήκα (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ λ. 

4072/2012),  

- ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε» κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, γηα ηε δηαγξαθή 

ηεο απφ ην «Μεηξψν», γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο χκβαζεο θαη 

ηελ ππνρξέσζή ηεο γηα ηελ άκεζε δηαθνπή θάζε ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηα 

ελ ιφγσ πξντφληα, θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο «Βεβαίσζεο», ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηεο έρεη ρνξεγεζεί,  

- απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν φπνπ θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ν ρξφλνο 

εθαξκνγήο απηψλ,  

- επηβεβαηψλεη ηελ εθαξκνγή θαη ην ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο κε αληηθεηκεληθέο 

απνδείμεηο πνπ απνζηέιιεη ε «Δπηρείξεζε» ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε έιεγρν, 
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- θαζηζηά γλσζηή ζην επξχ θνηλφ, αλαξηψληαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ, ηε δηαγξαθή ηεο «Δπηρείξεζεο» απφ ην «Μεηξψν», ιφγσ ππαηηηφηεηάο 

ηεο,  γηα ηα κε  ζπκκνξθνχκελα πξντφληα ηεο.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξήζεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ παξ. 6.1. θαη 

6.2. ηεο «Κ.Τ.Α» θαη εληνχηνηο ρξεζηκνπνηνχλ ην Διιεληθφ ήκα ζηελ επηζήκαλζή ηνπο 

ή παξείρε πξνο ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ζθνπίκσο παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο 

πιεξνθνξίεο, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία», δηαηάζζεη, κε έμνδα θαη επζχλε ηεο 

«Δπηρείξεζεο»: 

 

i. ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε κε αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ηεο επηζήκαλζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ βξέζεθαλ είηε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζηελ «Δπηρείξεζε» είηε 

ζε ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο (ζηάδην πψιεζεο ή/θαη ζέζεο ηνπο 

ζηελ αγνξά),  

ii. ηελ αλάθιεζε θαη  θαηαζηξνθή ηνπ ζρεηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ηνπο. 

 

14.4. Η «Δπηρείξεζε», ζην πιαίζην ηεο επίβιεςεο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηεο απφζπξζεο 

απφ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ηεο, νθείιεη λα πινπνηήζεη άκεζα ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» γηα ηα θάησζη: 

 

i. αγνξαζηέο θαη πσιεζείζεο ζε απηνχο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ παξηίδα γηα ηελ νπνία έρεη αλαθιεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ 

ήκαηνο, 

ii. ζεκεία ζηελ αγνξά φπνπ δηαηέζεθαλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα  

iii. επηθνηλσλία κε ηνπο αγνξαζηέο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ  πνπ 

έρνπλ αθφκα ζηελ θαηνρή ηνπο 

iv. ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απφζπξζεο κε ηελ απνζηνιή αληηθεηκεληθψλ 

απνδείμεσλ (παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο επηζηξνθψλ) 

v. λέα επηζήκαλζε θαη ρξφλν εθαξκνγήο ηεο, ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ εάλ απηά  

επαλαηεζνχλ ζηελ αγνξά. 

 

14.5. Αλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ, δηαπηζησζεί φηη ην Διιεληθφ ήκα ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ κε δηθαηνχρν, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, κέζσ ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ, απνζηέιιεη ηελ ππφζεζε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ 

θαιεί ηνλ ειεγρφκελν λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ. 

 

15. Ανάκληζη ηηρ «Ειδικήρ βεβαίωζηρ» και διαγπαθή από ηο «Ειδικό μηηπώο» 
 

Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο απφ ην «Δηδηθφ κεηξψν» 

θαη αλάθιεζε ηεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο», κεηά απφ αίηεκά ηεο ή κεηά απφ έιεγρν ζηνλ 

νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη πξντφληα ηεο δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ή/θαη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 
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15.1. ε θάζε πεξίπησζε, ε «Αξκφδηα Τπεξεζία» εηζεγείηαη πξνο ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηε 

δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο απφ ην «Δηδηθφ Μεηξψν» θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ 

επηρείξεζε.  

 

15.2. Η δηαγξαθή ηεο επηρείξεζεο απφ ην «Δηδηθφ κεηξψν», ζπλεπάγεηαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

«Δηδηθήο βεβαίσζεο» απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ζε ηζρχ 

χκβαζεο. 

 

16. Έλεγσορ Αγοπάρ 
 

16.1. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ δηελεξγεί ειέγρνπο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ηπρφλ 

κε νξζή ρξήζε ή θαηάρξεζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο απφ θαηαρσξηζκέλεο ή κε ζην 

«Μεηξψν» επηρεηξήζεηο. 

 

16.2. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ δηεξεπλά θαη αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ 

θαη ηνπ απνζηέιινπλ άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη αθνξνχλ ζηε κε νξζή ρξήζε ηνπ 

Διιεληθνχ ήκαηνο. 

 

16.3. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ έιεγρσλ αγνξάο γίλεηαη βάζεη θξηηήξησλ αλάιπζεο 

επηθηλδπλφηεηαο. Κξηηήξηα απνηεινχλ θαη νη ηεθκεξησκέλεο θαηαγγειίεο ή ε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν γλσζηνπνίεζε πεξί κε ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

θαζψο θαη ε επηβεβαίσζε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηεο απφζπξζεο απφ ηελ αγνξά 

πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη επηβάιεη ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο. 

 

16.4. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ αγνξάο ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, Οκάδα Διέγρνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ Διεγθηέο 

εγγεγξακκέλνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην Μεηξψν Διεγθηψλ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–

ΓΗΜΗΣΡΑ. Οη ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςίεο ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ ελδείμεσλ. 

 

16.5. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ, Πξαθηηθφ Διέγρνπ 

Αγνξάο φπνπ θαηαγξάθνληαη πξντφληα γηα ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη κε νξζή ρξήζε ή 

θαηάρξεζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ζπκπιεξψλεηαη εηο δηπινχλ θαη 

ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ παξηζηάκελν εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο 

(ρνλδξηθήο ή/θαη ιηαληθήο πψιεζεο), ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγξάςεη επί 

ηνπ πξαθηηθνχ ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ. Σπρφλ άξλεζε ππνγξαθήο ηνπ ηειεπηαίνπ δελ 

θαζηζηά άθπξε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ζεσξείηαη φηη έιαβε γλψζε ε ειεγρφκελε 

επηρείξεζε, γελφκελεο εηδηθήο κλείαο ζην Πξαθηηθφ Διέγρνπ πεξί αξλήζεσο ππνγξαθήο. 

 

16.6. Η ειεγρφκελε επηρείξεζε (ρνλδξηθήο ή/θαη ιηαληθήο πψιεζεο) ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ παξηίδα πνπ αλήθνπλ ηα πξντφληα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν.  
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16.7. Η Οκάδα Διέγρνπ αμηνπνηψληαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ ηρλειαζηκφηεηαο πνπ 

ηεξνχλ νη εκπιεθφκελεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα επηρεηξήζεηο, θαηαιήγεη ζε αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζηελ αγνξά θαη 

εηζεγείηαη ζηελ «Αξκφδηα Τπεξεζία» ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 194 ηνπ λφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α 2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

17. Ενζηάζειρ 
 

17.1. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Διιεληθνχ ήκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

195 ηνπ λφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α 2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

17.2. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαηίζεηαη ζε απηφλ έλζηαζε, νθείιεη λα ηε 

δηαβηβάζεη ζηελ Δπηηξνπή Διιεληθνχ ήκαηνο εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ.   

 

17.3. Η Δπηηξνπή Διιεληθνχ ήκαηνο ελεκεξψλεη ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ 

ηεο ππνβιήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβεί ζηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζήο ηνπ κε ηελ νπνία έρεη επηβάιεη θπξψζεηο. 

 

17.4. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Διιεληθνχ ήκαηνο ηεο ή/θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

Αζήλαο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, πξνρσξά ζηελ 

πινπνίεζή ηεο. 

 

17.5. Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δηαηάμεη ηελ αθαίξεζε θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ήκαηνο ή ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην ήκα, δχλαηαη λα αηηεζεί 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Διιεληθνχ ήκαηνο θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζή ηεο, 

ηα θάησζη: 

α)  ηελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ εκάησλ ή ησλ πξντφλησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ή 

ηξίηνπ,  

β)  ηελ απαγφξεπζε πψιεζεο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

θέξνπλ ην ήκα,  

γ)   ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ην ελδερφκελν παξάλνκεο ρξήζεο 

ηνπ ήκαηνο. 

Δθφζνλ κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Διιεληθνχ ήκαηνο θαηαινγηζηνχλ 

θχιαθηξα γηα ηελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ εκάησλ ή ησλ πξντφλησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ, απηά βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν/ειεγρφκελν. 

 

18. Τποσπεώζειρ ηων δικαιούσων σπήζηρ ηος Ελληνικού ήμαηορ 
  

Η «Δπηρείξεζε» πνπ δηθαηνχηαη ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, πέξαλ ησλ φζσλ 

πξνβιέπνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νθείιεη: 

- Να  ρξεζηκνπνηεί ην Διιεληθφ ήκα ζηε κνξθή πνπ έρεη εγθξηζεί. 
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- Να ηνπνζεηεί ην Διιεληθφ ήκα ζηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη ιάβεη έγθξηζε.  

- Να θαηαβάιεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ην Σέινο  Διιεληθνχ ήκαηνο 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

- ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί πιένλ ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ε απνλνκή, λα ελεκεξψλεη  

εγγξάθσο ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ.  

- Να γλσζηνπνηνχλ ζην Φνξέα θάζε κεηαβνιή ζηε δνκή ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ην 

λνκηθφ θαη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηηο ππεξγνιαβίεο, ηηο ζπζθεπαζίεο, ηηο εηηθέηεο 

θ.ιπ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα ζηα νπνία έρεη απνλεκεζεί ην Διιεληθφ ήκα. 

Η ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο εληφο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο κεηαβνιήο. 

 

19. Τποσπεώζειρ ηος ΕΛ.Γ.Ο.–ΔΗΜΗΣΡΑ 
 

Ο ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νθείιεη: 

- Να εγγξάςεη ην δηθαηνχρν ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζην «Μεηξψν» θαη λα 

ελεκεξψλεη απηφ ζε θάζε πεξίπησζε απνλνκήο, επέθηαζεο, κεηαβίβαζεο θαη 

αλάθιεζεο, πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο, ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο απηνχ.  

- Να ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κε θάζε πξφζθνξν κέζν 

γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ θαη λα δίλεη ηελ απαξαίηεηε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηηο αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο. 

- Να εγγξάςεη ην δηθαηνχρν ρξήζεο ηεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζην «Δηδηθφ κεηξψν» 

πνπ ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη απηφ γηα θάζε αιιαγή.  

- Να θαζηζηά γλσζηή ζην επξχ θνηλφ ηε δηαγξαθή κηαο «Δπηρείξεζεο» απφ ην 

«Μεηξψν» θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα 

πξντφλ ηεο, ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηεο, αλαξηψληαο ηελ ππφζεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

 

20. Όποι για ηη σπήζη ηος Ελληνικού ήμαηορ 
 

Σν Διιεληθφ ήκα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηα «πξντφληα» ηεο «Δπηρείξεζεο» γηα ηα νπνία 

έρεη απηφ απνλεκεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

20.1. Σν Διιεληθφ ήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή γιψζζα ζε 

έγρξσκε ή αζπξφκαπξε απεηθφληζε.  
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21. Οικονομικοί Όποι 
 

Σν Σέινο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη ην Σέινο ρνξήγεζεο ηεο «Δηδηθήο 

βεβαίσζεο» δηακνξθψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο «Κ.Τ.Α.». 

 

21.1. Η «Αξκφδηα Τπεξεζία» ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ «Δπηρείξεζε» γηα ην χςνο θαη ηνλ 

ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ Σέινπο Υξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο πξνθεηκέλνπ απηή λα 

πξνβεί ζηελ απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο  θαη ζηελ θαηαρψξεζε ζην «Μεηξψν». 

21.2. Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο «Δπηρείξεζεο» ζην «Μεηξψν» θαη γηα θάζε επηπιένλ έηνο 

ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, ην εηήζην Σέινο ρξήζεο θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ 

πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε «Αξκφδηα 

Τπεξεζία» ελεκεξψλεη εγθαίξσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ ηελ «Δπηρείξεζε».  

 

21.3. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη εθθαζάξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο «Δπηρείξεζεο» κε 

βάζε ηα δσδεθαηεκφξηα ησλ ηειψλ ρξήζεο. Σπρφλ πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ ππφινηπν 

βαξχλεη ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.–ΓΗΜΗΣΡΑ ή ηελ «Δπηρείξεζε», αληίζηνηρα. 

 

21.4. ε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη λένο ππνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο «Δπηρείξεζεο» 

κε βάζε ηα δσδεθαηεκφξηα ησλ ηειψλ ρξήζεο γηα ηα λέα «πξντφληα». 

 

21.5. ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε δξαζηεξηφηεηα ηελ απνζήθεπζε θαη εκπνξία 

(δεμακεληθνί ρψξνη) «κε πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ» ε «Αξκφδηα Τπεξεζία», κεηά 

ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο «Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο – Τπφδεηγκα 2», ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ψζηε απηή λα θαηαβάιεη ην Σέινο Υνξήγεζεο 

Δηδηθήο βεβαίσζεο.  

 

21.6. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο», ην παξαπάλσ Σέινο θαηαβάιιεηαη εληφο 

ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 

21.7. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο», ην πξνβιεπφκελν Σέινο 

δελ επηζηξέθεηαη ζηελ επηρείξεζε.  

 

21.8. ε πεξίπησζε επέθηαζεο ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» δελ ηξνπνπνηείηαη ην 

πξνβιεπφκελν Σέινο. 

 

21.9. ηελ πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο «Δηδηθήο βεβαίσζεο» ζε «επηρείξεζε θαζφλ», πνπ δελ 

δηαζέηεη ζηελ αγνξά «πξντφληα» κε ηελ επσλπκία ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη 

θαηαρσξηζκέλε ζην «Μεηξψν», δελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή αληίζηνηρνπ Σέινπο. 

 

21.10. Η κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο επηθέξεη 

ηελ αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ή ηεο ρνξήγεζεο 

«Δηδηθήο βεβαίσζεο».  


