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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45863
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της
υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού
και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ως άνω νόμου.
β. Του άρθρου δέκατου έβδομου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83).
γ. Του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
δ. Των άρθρων 21 και 22 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής
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δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για
τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 146),
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 208).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
θ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
2. Την υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων»
(Β’ 1481), όπως αυτή τροποποιήθηκε και παρατάθηκε
η ισχύς της, με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)» (Β’ 1837).
3. Την υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού
και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και
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παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
(Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).
4. Τις υπ’ αρ. 73056/10.7.2020 (Β’ 2788), 94965/11.9.2020
(Β’ 3876), 120338/12.11.2020 (Β’ 4998), 2888/12.1.2021
(Β’ 43) και 31107/12.3.2021 (Β’ 992) κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
«Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας “Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και
παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
(Β’ 1481)” (Β’ 1837)” (Β’ 2454)», με τις οποίες παρατάθηκε η ισχύς της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 (Β’ 2454) κοινής
απόφασης των ιδίων ως άνω Υπουργών.
5. Την υπ’ αρ. 44617/15.4.2021 εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.
6. Την ανάγκη τροποποίησης υπ’ αρ. 63719/19.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 2454) και προσθήκης σε αυτή, της
διαδικασίας υποβολής δήλωσης των αποθεμάτων κρεάτων αιγοπροβάτων, αμνοεριφίων και αυγών, καθώς η
καταγραφή των προαναφερθέντων ειδών, ενόψει της
εορτής του Πάσχα, αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της
αγοράς ως προς την επάρκεια των εν λόγω προϊόντων
και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών πώλησής
τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών, στο πλαίσιο της λήψης των
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ’ αρ. 44908/16.4.2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 (Β΄ 2454)
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, η οποία έχει πλέον ως εξής:
«Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και αποθεμάτων σε αυγά και κρέας
αιγών και προβάτων, αμνών και εριφίων. Η καταγραφή
των προαναφερθέντων ειδών, αποσκοπεί αφενός στην
εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των εν λόγω
προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών στο πλαίσιο
της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19».
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Α’ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Άρθρο 1
Είδη αποθεμάτων που δηλώνονται
1. Η δήλωση αποθεμάτων αφορά σε είδη ατομικής
προστασίας από τη μετάδοση ασθενειών, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στα εξής:
α. «Χειρουργικές μάσκες»: στο πλαίσιο της παρούσας
νοούνται οι χειρουργικές και λοιπές μάσκες μιας χρήσης
ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για ιατρική ή
ιδιωτική χρήση με σκοπό την προστασία από τη μετάδοση ασθενειών.
β. «Απολυμαντικά διαλύματα»: νοούνται τα βιοκτόνα προϊόντα Τύπου 1 για την ανθρώπινη υγιεινή είτε σε
μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, που
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών.
γ. «Αιθυλική αλκοόλη» νοείται:
i. η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται
ως πρώτη ύλη στην παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων και
ii. η καθαρή, μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) με αλκοολικό τίτλο 95% που διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.
δ. Τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις της νόμιμης κυκλοφορίας τους, ήτοι:
α) τα προϊόντα της περ. (α) της προηγούμενης παραγράφου να κυκλοφορούν νόμιμα, είτε ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π) σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 κοινή υπουργική απόφαση
«Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β’ 2198), και να κατέχουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μητρώο Κατασκευαστών του ΕΟΦ ή βεβαίωση καταχώρισης στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π ΕΟΦ,
κατά περίπτωση, είτε ως Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) της Κατηγορίας ΙΙΙ περ. (γ) του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 είτε ως Ι/Π και ΜΑΠ δυνάμει
όλων των ως άνω διατάξεων, β) τα προϊόντα της περ. (β)
της προηγούμενης παραγράφου να διαθέτουν άδεια
κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια διάθεσης και χρήσης
από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 528/2012,
η δε επισήμανση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να είναι
σύμφωνη με τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ στοιχεία της
άδειας, και γ) τα προϊόντα της περ. (δ) της προηγούμενης παραγράφου να κυκλοφορούν νόμιμα ως in vitro
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π) σύμφωνα με την υπό
στοιχεία ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (Β’ 1060) και να
κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών του ΕΟΦ ή βεβαίωση καταχώρισης στο Εθνικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π ΕΟΦ.
3. Στο πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνονται:
α. τα απολυμαντικά προϊόντα που διατίθενται σε μορ-
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φή διαλύματος και προορίζονται για την πρόληψη κατά
των μικροβίων σε εργαστηριακούς ή νοσοκομειακούς χώρους, για καθαρισμό ιατρικών εργαλείων, για απολύμανση
γραφείων, σπιτιών, επιφανειών, αντικειμένων κ.ά., δηλαδή
βιοκτόνα προϊόντα τύπου 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 528/2012 ή απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥ8δ/
Γ.Π.οικ.130648/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β’ 2198),
β. τα μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλη και προορίζονται για την απολύμανση επιφανειών, αντικειμένων κ.ά.
(βιοκτόνα τύπου 2 για απολύμανση επιφανειών) και απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009
κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της εθνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β’ 2198),
γ. τα απολυμαντικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά σε ιατρεία, χειρουργεία κ.λπ. ή αποκλειστικά για ιατρική χρήση και προορίζονται για τον καθαρισμό, την απολύμανση ή την αποστείρωση των Ι/Π και
τα οποία αποτελούν ομοίως Ι/Π,
δ. τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμη και εάν περιέχουν
δευτερεύοντα ισχυρισμό περί ήπιας αντισηπτικής δράσης και τα αρωματικά μαντηλάκια,
ε. οι μάσκες που δεν εμπίπτουν στην περ. (α) της παρ. 1
του παρόντος (π.χ. βιομηχανικές μάσκες για προστασία
από αναθυμιάσεις, σωματίδια, οσμές κ.ά),
στ. η χλωρίνη ή αλλά παρεμφερή προϊόντα.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των προϊόντων
της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι:
α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
εισαγωγή, διακίνηση και χονδρική πώληση των συγκεκριμένων ειδών,
β. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά
προϊόντα,
γ. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά
προϊόντα (βάσει του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74),
δ. όλες οι υπεραγορές τροφίμων (super market),
ε. όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική πώληση,
στ. όλα τα φαρμακεία, είτε προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από τη χονδρική είτε τα παρασκευάζουν
οι ίδιοι στο φαρμακείο τους.
2. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον
ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα
της αποθήκης χονδρικής πώλησης.
Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους
1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται
ως εξής:
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α. για τις χειρουργικές μάσκες, σε τεμάχια,
β. για τα απολυμαντικά μαντηλάκια, σε τεμάχια, τα
οποία νοούνται ως πακέτα, όπως αυτά διατίθενται προς
πώληση στο λιανικό εμπόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού
των μαντηλιών που περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο,
γ. για τα απολυμαντικά διαλύματα και την αιθυλική
αλκοόλη σε λίτρα. Συνεπώς, το σύνολο της ποσότητας
των συσκευασιών που εμπεριέχουν ποσότητα κατώτερη
του λίτρου πρέπει να μετατρέπεται σε λίτρα,
δ. για το τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού
COVID-19, σε τεμάχια.
2. Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους είναι:
α. η κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 2: χονδρική πώληση, παραγωγή, υπεραγορές τροφίμων (super market), λιανική
πώληση (λοιπές επιχειρήσεις), φαρμακεία,
β. τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία,
διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας
του νόμιμου εκπροσώπου),
γ. τη διεύθυνση όλων των χώρων αποθήκευσης των
προϊόντων,
δ. την προέλευση των προϊόντων [ελληνική - ΕΕ - τρίτη
χώρα και ονομασία της τρίτης χώρας)].
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται
συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
4. Οι υπόχρεοι, μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων του άρθρου 1, υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα
αποθέματά τους εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα εντός
των δυο πρώτων εργασίμων ημερών κάθε εβδομάδας
(Δευτέρα έως Τρίτη).
Β’ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 4
Είδη αποθεμάτων που δηλώνονται
Η δήλωση αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα εξής
είδη:
α. «κρέας αιγοπροβάτων»: στο πλαίσιο της παρούσας νοείται το νωπό και κατεψυγμένο κρέας αιγών και προβάτων
και το νωπό και κατεψυγμένο κρέας αμνών και εριφίων,
β. αυγά.
Άρθρο 5
Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των προϊόντων
του άρθρου 4 είναι:
α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
χονδρική πώληση ή/και τη μεταποίηση του φρέσκου ή
κατεψυγμένου κρέατος,
β. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως
κέντρα διανομής (logistics) κρέατος εγχώριου ή εισαγόμενου, καθώς και εκείνες που λειτουργούν ως ψυγεία
για την αποθήκευση κρέατος,
γ. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως
σφαγεία και έχουν στην κατοχή τους κρέατα, τα οποία
διαθέτουν στη χονδρική ή λιανική πώληση,
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δ. όλες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αυγών κατανάλωσης καθώς και
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική
πώληση αυγών,
ε. όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα του
άρθρου 4 στη λιανική πώληση [υπεραγορές τροφίμων
(super market), παντοπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.].
2. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον
ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα
της αποθήκης χονδρικής πώλησης.
Άρθρο 6
Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους
1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται
ως εξής:
α. για το κρέας των αιγών και προβάτων, αμνών και
εριφίων, σε τεμάχια για ολόκληρα σφάγια και σε κιλά
(kg) για τα προϊόντα κρέατος, τα οποία προέρχονται από
τεμαχισμό-αποστέωση ολόκληρων σφαγίων,
β. για τα αυγά, σε τεμάχια.
2. Η ποσότητα των ανωτέρω ειδών δηλώνεται ξεχωριστά βάσει της χώρας προέλευσής τους: (i) ελληνική
προέλευση, (ii) προέλευση από χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και (iii) προέλευση από τρίτη χώρα.
3. Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους είναι:
α. η κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση, κατά
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5,
β. τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία,
διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας
του νόμιμου εκπροσώπου),
γ. τη διεύθυνση όλων των χώρων αποθήκευσης των
προϊόντων.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται
συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
4. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα
αποθέματά τους κάθε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Γ’ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 7
Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων
1. Οι υπόχρεοι των άρθρων 2 και 5 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους
σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://antiseptics-suppliers.businessportal.gr,
είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.
gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο:
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«Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων».
2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:
α. οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο
ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ,
β. οι επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, με τη χρήση
των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ) [κωδικοί taxisnet].
3. Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένου στοιχείου εκ παραδρομής, οι υπόχρεοι δύνανται να προβούν
σε διόρθωσή του το αργότερο εντός τριών (3) ημερών
από την τελευταία δήλωση αποθεμάτων. Μετά το πέρας
του τριημέρου δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα και η
δήλωση λογίζεται ως ανακριβής.
Άρθρο 8
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης
υποβολής αποθεμάτων
Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει έως τις
12 Μαΐου 2021, ενώ με νεότερη απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας το εν λόγω
χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για χρονικό
διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών κάθε φορά, σύμφωνα
με την παρ. 9 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως
αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
ιδίου νόμου.
Άρθρο 9
Έλεγχος συμμόρφωσης
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των αποθεμάτων αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με ευθύνη της
ΓΓΕκΠΚ δύναται τα δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά
τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς του
άρθρου 21 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146).
2. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, δύναται:
α. να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων των άρθρων 2 και 5,
β. να διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά
με την επιβολή προστίμου,
γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές, όταν προκύπτουν ευρήματα που άπτονται των φορολογικών διατάξεων,
δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
3. Στο πλαίσιο διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων,
παρέχεται στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αρμόδια για θέματα Κτηνοτροφίας και Τροφίμων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
στοιχεία που καταχωρίζονται στην ειδική πλατφόρμα
του άρθρου 7.
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Άρθρο 10
Ύψος προστίμου ανά παράβαση
1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων των άρθρων 2 και
5 με τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, του άρθρου δέκατου έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), του άρθρου
δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86) και της παρούσας, επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:
α. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων
αξίας έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €), επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) και κατάσχεση
των αδήλωτων προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1 και
του άρθρου 4,
β. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων
αξίας από δέκα χιλιάδες ένα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ
(10.001 - 50.000 €), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από
δυο χιλιάδες έως δέκα χιλιάδες ευρώ (2.000 - 10.000 €)
και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων της παρ. 1 του
άρθρου 1 και του άρθρου 4,
γ. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001 €) και πάνω,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες έως
εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 - 100.000 €) και κατάσχεση
των αδήλωτων προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1 και
του άρθρου 4,
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δ. σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται το μέτρο της κατάσχεσης όλων των προϊόντων
της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 4. Αναλόγως
δε της βαρύτητας της παράβασης, δύναται να επιβληθεί
και διοικητικό πρόστιμο ύψους έως εκατό χιλιάδων ευρώ
(100.000 €).
2. Για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση
επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (ΦΕΚ 68/Α΄/
20-3-2020)» (Β’ 1116).
3. Τα αδήλωτα προϊόντα, τα οποία κατάσχονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, εφόσον ελεγχθούν από τον ΕΟΦ,
για τα είδη του άρθρου 1, και τις υγειονομικές Υπηρεσίες
για τα είδη του άρθρου 4, και κριθούν κατάλληλα για
χρήση ή κατανάλωση αντίστοιχα, διανέμονται σε φορείς του δημοσίου τομέα ή δομές κοινωνικής πρόνοιας,
κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υγείας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02015851904210008*

