
 
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 400/2016 
Απ. 4985, 30.12.2016    

Απιθμόρ 400 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ) ΝΟΜΟΗ 1996 ΔΩ 2014 

___________________ 

Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α(5α)  

Δγψ ν Γηεπζπληήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ κνπ 
ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 16Α(5α) ησλ πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πψιεζε) Νφκσλ ηνπ 1996 έσο 2014, 
κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε επηβάιισ ηα ηέιε θαη επηβαξχλζεηο πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 
ππεχζπλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα: 

 

Α/Α Γιαδικαζία Σέλορ (€) 

1.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Τγεηνλνκηθήο Βεβαίσζεο επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ 

50.00 

2.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Έγθξηζεο επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ  

50.00 

3.  Σέινο Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Τγείαο γηα ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ 22.00 

4.  

Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα:  

(α) 
Δπίβιεςε ηεο παξάδνζεο ηξνθίκσλ, πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ 
πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ζε εγθαηαζηάζεηο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

25.00 

(β) 
Δπίβιεςε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζηξνθήο ηξνθίκσλ, 
πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε 
ηξφθηκα απφ εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

25.00 αλά παιέην 
κε κέγηζηε ρξέσζε 

ηα 100.00 

(γ) 
Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαζηξνθήο ηξνθίκσλ, πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ 
πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 

22.00 

5.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαιιειφηεηαο γηα 
νρήκαηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ 

25.00 

6.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαιιειφηεηαο γηα 
ζηέγεο ειηθησκέλσλ 

25.00 

7.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαιιειφηεηαο γηα 
παηδνθνκηθνχο ζηαζκνχο 

25.00 

8.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαιιειφηεηαο γηα 
θέληξα ελειίθσλ 

25.00 

9.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαιιειφηεηαο γηα 
θέληξα πξνζηαζίαο θαη απαζρφιεζεο παηδηψλ 

25.00 

10.  
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε Τγεηνλνκηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γηα εμαγσγή 
ηξνθίκσλ 

25.00 

11.  
Σέινο γηα εμέηαζε έλζηαζεο ελαληίνλ απφθαζεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 17Β ηνπ πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πψιεζε) Νφκνπ 

50.00 

12.  
Σέινο γηα εμέηαζε έλζηαζεο ελαληίνλ απφθαζεο γηα επηβνιή δηνηθεηηθνχ 
πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 23Α(5) ηνπ πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη 
Πψιεζε) Νφκνπ 

50.00 

13.  Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έγθξηζε θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ 100.00 
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Α/Α Γιαδικαζία Σέλορ (€) 

14.  
Σέινο γηα Δμέηαζε Αίηεζεο γηα Έγθξηζε Νεσηεξηζηηθνχ Σξνθίκνπ ζχκθσλα κε 
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 258/97 

50.00 

 

 

 

 

 

15. 

Σέινο γηα έιεγρν εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ / πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ 
πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ζηα Σαρπδξνκεία, ζε άιια εκεία 
Δηζφδνπ, ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ θαη ζε εηαηξείεο 
ηαρπκεηαθνξψλ - ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε - αλάινγα κε 
ηελ αμία ηνπ πξνζθνκηζζέληνο ηηκνινγίνπ σο αθνινχζσο: 

 

(α) Σηκνιφγην κέρξη €250 25.00 

(β) Σηκνιφγην απφ €251 κέρξη €500 50.00 

(γ) Σηκνιφγην απφ €501 κέρξη €3000 75.00 

(δ) Σηκνιφγην πάλσ απφ €3000 100.00 

16. 
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζπκπιεξσκάησλ 
δηαηξνθήο 

50.00 

17. 
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
πψιεζεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο 

50.00 

18. 
Σέινο γηα εμέηαζε αίηεζεο γηα έγθξηζε πξνζψπνπ ην νπνίν ζα δηεπζχλεη 
εμεηδηθεπκέλν θαηάζηεκα πψιεζεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο 

25.00 

 19. 
Σέινο γηα έιεγρν εγγξάθσλ ζηα ζεκεία εηζφδνπ ή ζηηο απνζήθεο ησλ 
εηζαγσγέσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ 20 ή 40 πνδψλ πνπ πεξηέρεη ηξφθηκα /πιηθά 
θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 

20.00 

20. 
(α) 

Σέινο γηα έιεγρν ζηα ζεκεία εηζφδνπ ή ζηηο απνζήθεο ησλ εηζαγσγέσλ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ 20 πνδψλ πνπ πεξηέρεη ηξφθηκα / πιηθά θαη 
αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 

80.00 

(β) Γηα δεχηεξν εκπνξεπκαηνθηβψηην 20 πνδψλ ηελ ίδηα ψξα ζην ίδην κέξνο 40.00 

21. 
(α) 

Σέινο γηα έιεγρν ζηα ζεκεία εηζφδνπ ή ζηηο απνζήθεο ησλ εηζαγσγέσλ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ 40 πνδψλ πνπ πεξηέρεη ηξφθηκα / πιηθά θαη 
αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 

100.00 

(β) Γηα δεχηεξν εκπνξεπκαηνθηβψηην 40 πνδψλ ηελ ίδηα ψξα ζην ίδην κέξνο 60.00 

22.  

(α) 

Έιεγρνο παιέησλ ηξνθίκσλ ή πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη 
λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ δελ πεξηέρεη ηξφθηκα ή πιηθά θαη αληηθείκελα 
πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 

25.00 αλά παιέην 
κε κέγηζηε ρξέσζε 

ηα 100.00 

(β) 

Έιεγρνο παιέησλ ηξνθίκσλ ή πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη 
λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ηα νπνία δελ απνηεινχλ κέξνο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ,σο αθνινχζσο: 

 

(i)  Απφ έλα (1) κέρξη ηξία (3) παιέηα 25.00 αλά παιέην 

(ii)  Απφ ηέζζεξα (4) κέρξη δψδεθα (12) παιέηα 80.00 

(iii)  Πέξαλ ησλ δψδεθα (12) παιέησλ 100.00 
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Α/Α Γιαδικαζία Σέλορ (€) 

23.  

Σέινο γηα δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 
Κξάηνπο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ αθφινπζσλ λνκνζεζηψλ: 

 

(α) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 669/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο Ηνπιίνπ 2009, 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην απμεκέλν επίπεδν ησλ 
επίζεκσλ ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο νξηζκέλσλ δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ 
κε δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
2006/504/ΔΚ, σο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη 

χκθσλα κε ηα 
ηζρχνληα ηέιε πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ 
ην Γεληθφ Υεκείν 
ηνπ Κξάηνπο κε 

ζρεηηθή 
γλσζηνπνίεζή ηνπ 
πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο 

(β) 

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2011/402/EE, ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2011, 
ζρεηηθά κε ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζηνπο 
ζπφξνπο κνζρφζηηνπ (ηξηγσλέιιαο) θαη ζε νξηζκέλνπο ζπφξνπο θαη θνπθηά 
πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ Αίγππην σο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 

(γ) 

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 284/2011 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 22αο Μαξηίνπ 2011, 
γηα θαζνξηζκφ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εηζαγσγή 
πιαζηηθψλ εηδψλ θνπδίλαο απφ πνιπακίδηα θαη κειακίλε θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη Δηδηθήο Γηνηθεηηθήο 
Πεξηνρήο Υνλγθ Κνλγθ ηεο Κίλαο σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη 

(δ) 

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2014/88/ΔΔ ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 
2014 γηα ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή εηζαγσγψλ απφ ην Μπαλγθιαληέο ησλ 
ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ θχιια ηνπ Betel 
(«Piperbetle») σο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη 

(ε) 

Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 884/2014 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο 
(ΔΔ) αξηζ. 884/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Απγνχζηνπ 2014, γηα ηελ 
επηβνιή εηδηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ δσνηξνθψλ 
θαη ηξνθίκσλ απφ νξηζκέλεο ηξίηεο ρψξεο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ επηκφιπλζεο 
απφ αθιαηνμίλεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1152/2009, σο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη 

(ζη) 

Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/943 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18 Ηνπλίνπ 
2015, ζρεηηθά κε ηε ιήςε επεηγφλησλ κέηξσλ γηα ηελ αλαζηνιή ησλ 
εηζαγσγψλ μεξψλ θαζνιηψλ απφ ηε Νηγεξία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 669/2009 σο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 

(δ) 

Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2016/6 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 
2016, γηα ηελ επηβνιή εηδηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εηζαγσγή 
δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο Ηαπσλίαο κεηά ην 
αηχρεκα ζηνλ ππξεληθφ ζηαζκφ ηεο Φνπθνπζίκα θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 322/2014 σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 

(ε) 

Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (EE) 2016/166 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο 
Φεβξνπαξίνπ 2016, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ φξσλ πνπ εθαξκφδνληαη 
ζηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ θχιια betel 
(«Piperbetle») απφ ηελ Ηλδία θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 669/2009, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 
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Α/Α Γιαδικαζία Σέλορ (€) 

24. 
Σέινο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο γηα λέα νπζία κε βάζε ην 
άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 

50.00 

25. 

Σέινο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε δηεξγαζηψλ αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ 
απνξξηκκάησλ ζε πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ 
ζε επαθή κε ηξφθηκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
282/2008 

50.00 

26. 
Σέινο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε λένπ ηξνθίκνπ ή λένπ ζπζηαηηθνχ 
ηξνθίκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 258/97 

50.00 

27. 
Σέινο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα θαηαρψξεζε ηζρπξηζκνχ πγείαο ζηνλ θαηάινγν 
ησλ εγθεθξηκέλσλ ηζρπξηζκψλ πγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 

50.00 

28. 
Σέινο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο απνζεθψλ 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 669/2009 

50.00 

29. 
Σέινο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
παξάγνπλ βιαζηνχο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 σο 
απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 

50.00 

30. Δπαλέθδνζε νπνηνπδήπνηε ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ ιφγσ απψιεηαο 15.00 

Ζ γλσζηνπνίεζε κε αξηζκφ Κ.Γ.Π. 253/2014 πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο κε αξηζκφ 4780 ηεο 16.5.2014 θαηαξγείηαη ηελ 28

ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017. 

Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ ηνπο έηνπο 2017. 

 

Γξ ΠΔΣΡΟ ΜΑΣΑ, 

Γηεπζπληήο 
Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. 
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