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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 Εικονόγραμμα Γραπτή ένδειξη 
α)  Επάνω μέρος 

Είναι η εξωτερική πλευρά 
του δομικού στοιχείου το 
οποίο στερεώνεται στο 
εξωτερικό πέλμα. 

    
ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

β)  Φόδρες 
Είναι η εσωτερική επένδυση 
του επάνω μέρους και της 
εσωτερικής σόλας η οποία 
αποτελεί το εσωτερικό 
μέρος του υποδήματος. 

 

   

ΦΟΔΡΕΣ 

γ)  Σόλα 
Είναι το κάτω τμήμα του 
υποδήματος το οποίο 
υπόκειται σε εκ τριβής 
φθορά και το οποίο 
στερεώνεται στο επάνω 
μέρος του υποδήματος. 

 
 

    
 
 

ΣΟΛΑ 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Τα εικονογράμματα των υλικών πρέπει να υπάρχουν στην ετικέτα δίπλα στα 
εικονογράμματα που αφορούν τα τρία μέρη του υποδήματος που αναφέρονται το 
άρθρο 63 και στο μέρος 1 του παρόντος παραρτήματος. 
 Εικονόγραμμα Γραπτή ένδειξη 
α) Δέρμα: 
Γενικός όρος για τα δέρματα και 
τις δορές ζώων που έχουν 
διατηρήσει σχετικά ανέπαφη 
την αρχική ινώδη δομή τους και 
έχουν δεψασθεί για να 
καταστούν άσηπτα. Οι τρίχες ή 
το μαλλί μπορεί να έχουν ή να 
μην έχουν απομακρυνθεί. Το 
έτοιμο δέρμα μπορεί να 
προέρχεται από δέρμα ή δορά 
που έχει σχισθεί σε στρώματα ή 
τεμαχιστεί είτε πριν είτε μετά 
τη δέψη. Αν όμως μία 
δεψασμένη δορά ή δέρμα έχει 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΡΜΑ 
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αποσυντεθεί μηχανικά ή/και 
χημικά σε ινώδη σωματίδια, 
μικρά τεμάχια ή σκόνη και στη 
συνέχεια ανασυσταθεί με ή 
χωρίς τη βοήθεια συνδετικού 
μέσου, ώστε να λάβει τη μορφή 
φύλλων ή άλλο σχήμα, τα εν 
λόγω φύλλα ή σχήματα δεν 
επιτρέπεται να ονομάζονται 
«δέρμα». Αν το δέρμα φέρει 
επιφανειακή επίστρωση, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο 
επικάλυψης ή επικόλλησης, το 
πάχος τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 0,15 mm. Ο 
παρών ορισμός καλύπτει όλα 
τα δέρματα με την επιφύλαξη 
άλλων νομικών υποχρεώσεων 
που απορρέουν π.χ. από τη 
σύμβαση της Ουάσιγκτον. 
Η ένδειξη «δέρμα μη 
αποψιλωμένο» περιλαμβάνεται 
μεταξύ των προαιρετικών 
συμπληρωματικών 
πληροφοριών υπό μορφή 
κειμένου, όταν πρόκειται για 
δέρμα που διατηρεί τον 
υποδόριο ιστό, ως έχει μετά την 
αφαίρεση της επιδερμίδας και 
χωρίς να έχει αφαιρεθεί καμία 
μεμβράνη με λείανση, 
αποψίλωση ή σχίσιμο. 

 

β)  Επικαλυμμένο δέρμα 
Προϊόν στο οποίο η 
επιφανειακή επίστρωση ή 
επικόλληση του δέρματος είναι 
παχύτερη των 0,15 mm χωρίς 
ωστόσο να υπερβαίνει το ένα 
τρίτο του συνολικού πάχους 
του προϊόντος. 

 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ 
ΔΕΡΜΑ 

γ) Φυσικά και συνθετικά 
υφάσματα, υφασμένα ή μη 
Ως «υφάσματα» νοούνται όλα 
τα προϊόντα που εμπίπτουν 
στην οδηγία 71/307/ΕΟΚ, 
λαμβανομένων υπόψη και 
όλων των τροποποιήσεών της. 

 

ΥΦΑΣΜΑ 
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(ΥΑ εναρμόνισης Φ1-6125/85 
(Β’110). 
δ) Άλλα υλικά 

 

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 

Τα «υποδήματα» μπορούν να ποικίλουν από σανδάλια, των οποίων το επάνω μέρος 
αποτελείται απλώς από προσαρμοζόμενα κορδόνια ή κορδέλες, έως μπότες μέχρι το 
μηρό, των οποίων το επάνω μέρος καλύπτει την κνήμη και το μηρό. Μεταξύ των 
προϊόντων αυτών επομένως περιλαμβάνονται ιδίως: 
α. Τα ίσια υποδήματα ή τα υποδήματα με τακούνια για συνήθη χρήση μέσα ή έξω 

από το σπίτι, 
β. Τα μποτίνια, οι μπότες που καλύπτουν τη μισή ή όλη την κνήμη και οι μπότες 

μέχρι το μηρό, 
γ. Τα σανδάλια διαφόρων ειδών, τα «espadrilles» (υποδήματα με πάνινο το επάνω 

μέρος και σόλα από πλεγμένα φυτικά υλικά): τα υποδήματα αντισφαιρίσεως, τα 
υποδήματα για τρέξιμο και άλλα σπορ, τα σανδάλια μπάνιου και άλλα υποδήματα 
ψυχαγωγίας, 

δ. Τα ειδικά αθλητικά υποδήματα που έχουν, ή υπάρχει πρόβλεψη για προσαρμογή 
καρφιών, γάντζων, λουριών, ράβδων ή παρομοίων διατάξεων καθώς και τα 
υποδήματα παγοδρομίας, χιονοδρομίας, πάλης, πυγμαχίας και ποδηλασίας. 
Περιλαμβάνονται επίσης τα υποδήματα που φέρουν στερεωμένα πατίνια (πάγου 
ή με τροχούς), 

ε. Τα υποδήματα χορού, 
στ.Τα υποδήματα που παράγονται από ένα ενιαίο τεμάχιο, ιδίως με χύτευση 

καουτσούκ ή πλαστικής ύλης, με εξαίρεση τα είδη από ελαφρά υλικά μιας 
χρήσεως (χαρτί, πλαστικές ταινίες κ.λπ. χωρίς πρόσθετη σόλα), 

ζ. Είδη υπόδησης που φοριούνται πάνω από άλλα υποδήματα και τα οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν τακούνι, 

η. Τα υποδήματα μιας χρήσεως με πρόσθετες σόλες, τα οποία εν γένει είναι 
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται μόνον μία φορά, 

θ. Τα ορθοπεδικά υποδήματα. 
Για λόγους ομοιογένειας και σαφήνειας και με την επιφύλαξη των διατάξεων στις 
οποίες γίνεται αναφορά κατά την περιγραφή των προϊόντων που καλύπτονται από το 
παρόν άρθρο, τα προϊόντα που ανήκουν στο κεφάλαιο 64 της συνδυασμένης 
ονοματολογίας («ΣΟ») μπορούν γενικά να θεωρούνται ως εμπίπτοντα στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 63. 
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167 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΡΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΑ 
 

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

 

ΔΕΡΜΑ 

 

ΦΟΔΡΕΣ 

 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ 
ΔΕΡΜΑ 

 

ΣΟΛΑ 

 

ΥΦΑΣΜΑ 

 

  ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

 

 

 
 (Στοιχεία της ελέγχουσας υπηρεσίας)          Ημερομηνία: ………………. 

  Αριθμ.Πρωτ. ............ 

 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 

Προς τους υπαλλήλους ελεγκτές:  
 

1. ........................................................................... (επικεφαλής) 

2. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

4. ........................................................................... 

 

Αντικείμενο ελέγχου: 
Η εφαρμογή διατάξεων του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 173) και της Υ.Α. ……………………………. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 
 
Περιοχή ή σημείο/α ελέγχου: 
 
 
 
 
 
Ημ/νία διεξαγωγής ελέγχου:  
 
 
 

 
Η παρούσα εντολή επιδεικνύεται στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου.    
    

 
Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας 

 
 
 
 

(Σφραγίδα της Υπηρεσίας)      (Ονομ/νο-Yπογραφή)  
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 (Στοιχεία της ελέγχουσας υπηρεσίας)           Αριθμός: ...... 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Σήμερα, ημέρα ................, ......./……./…….. (ημέρα/μήνας/έτος), και περί ώρα ……........,  στο σημείο 
......................................................................................... (οδός, αριθμός, περιοχή) οι κάτωθι υπάλληλοι-ελεγκτές:  
1. ................................................... (επικεφαλής) 
2. ................................................... 3.   ....................................................... 
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ............................................. Εντολής, διενεργήσαμε έλεγχο για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων 
στον: 

Στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου: Σφραγίδα επιχείρησης 
Επώνυμο/ Όνομα/ Όν. πατέρα ή Επωνυμία: 
 
 

 

 

Οδός: Αριθμός: 
ΤΚ: Πόλη: 
Περιφ. Ενότητα: 
ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 
Α.Δ.Τ.:                     ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
ΤΗΛΕΦ:                 
Διατάξεις που παραβιάζονται: 
α/α Άρθρο Παράγρ. ν. 4177/13 Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. α/α Άρθρο Παράγρ. ν. 4177/13 Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

1     6     

2     7     

3     8     

4     9     

5     10     

Συνοπτική περιγραφή παράβασης/παραβάσεων: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόψεις ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο έλεγχος έγινε παρουσία του:    ………………………………………..………………………… (Ονομ/νο - ιδιότητα)   

Ο ελεγχόμενος:            Οι ελεγκτές: 
    (παρέλαβε αντίγραφο της παρούσας) 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφή)        (Ονομ/να-Yπογραφές) 
 

 Άρνηση υπογραφής 
     Η παρούσα θυροκολλήθηκε  
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 (Στοιχεία της ελέγχουσας υπηρεσίας)           Αριθμ. ...... 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σήμερα, ημέρα .........., ..../…./….. (ημέρα/μήνας/έτος), και περί ώρα ..........,  στο σημείο 

......................................................................................... (οδός, αριθμός, περιοχή) οι κάτωθι υπάλληλοι-ελεγκτές:  

1. ................................................... (επικεφαλής) 

2. ................................................... 3.      .................................................... 

σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ............... Εντολής, διενεργήσαμε έλεγχο στο αριθμ.  ………… Ε.Δ.Χ. όχημα - ταξί με 

στοιχεία: 

Στοιχεία Ταξί: 

Άδεια Κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήματος 

Στοιχεία Οδηγού: 

Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος 

Επώνυμο/ Όνομα/ Όν. πατέρα ή Επωνυμία: 

 

Επώνυμο: 

Όνομα:                    Όν. πατέρα: 

Εκδούσα αρχή: Εκδούσα αρχή: 

Ημ/νία έκδοσης: Ημ/νία έκδοσης: 

ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 

Α.Δ.Τ.:                 Α.Δ.Τ.:                 

Δ/νση: 

Τηλέφ: 

Δ/νση.:  

Τηλέφ: 

Αριθμός αδείας: Αριθμός αδείας: 

Συνοπτική περιγραφή παράβασης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόψεις ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ελεγχόμενος:             Οι ελεγκτές: 

    (παρέλαβε αντίγραφο της παρούσας) 
 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφή)        (Ονομ/να-Yπογραφές) 
 
 Άρνηση υπογραφής  
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 (Στοιχεία της ελέγχουσας υπηρεσίας)           Αριθμός: ...... 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 
Σήμερα, ημέρα ................, ......./……./…….. (ημέρα/μήνας/έτος), και περί ώρα ……........,  στο σημείο 
......................................................................................... (οδός, αριθμός, περιοχή) οι κάτωθι υπάλληλοι-ελεγκτές:  
1. ................................................... (επικεφαλής) 
2. ................................................... 3.   ....................................................... 
ταυτόχρονα με την υπ’ αριθμ. ………… Ημ/νία: ……………………. Έκθεση Ελέγχου, διενεργήσαμε δέσμευση: 

Στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου: Σφραγίδα επιχείρησης 
Επώνυμο/ Όνομα/ Όν. πατέρα ή Επωνυμία: 
 
 

 

 

Οδός: Αριθμός: 
ΤΚ: Πόλη: 
Περιφ. Ενότητα: 
ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 
Α.Δ.Τ.:                     ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
ΤΗΛΕΦ:                 
 
Κατάλογος και στοιχεία των αντικειμένων που Δεσμεύθηκαν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόψεις ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Για τα δεσμευθέντα αντικείμενα μεσεγγυούχος ορίζεται ο/η:………………………………………. (Ονομ/νο – ιδιότητα). 
Τα δεσμευθέντα αντικείμενα:……………..………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….(περιγραφή πράξης) 

 
Ο ελεγχόμενος:            Οι ελεγκτές: 
(παρέλαβε αντίγραφο της παρούσας) 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφή)        (Ονομ/να-Yπογραφές) 
 

 Άρνηση υπογραφής  
     
     Η παρούσα θυροκολλήθηκε  
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 (Στοιχεία της ελέγχουσας υπηρεσίας)            Αριθμός: ...... 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 
Σήμερα, ημέρα ................, ......./……./…….. (ημέρα/μήνας/έτος), και περί ώρα ……........,  στο σημείο 
......................................................................................... (οδός, αριθμός, περιοχή) οι κάτωθι 
υπάλληλοι-ελεγκτές:  
5. ................................................... (επικεφαλής) 
6. ................................................... 3.   ....................................................... 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ………… ημ/νία: ……………………. Εντολής Ελέγχου, της υπ’ αριθμ. ………… ημ/νία: 
……………………. Έκθεσης Δέσμευσης και της υπ’ αριθμ. ………… ημ/νία: ……………………., Αίτησης 
Αποδέσμευσης, διενεργήσαμε αποδέσμευση: 

Στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου: Σφραγίδα επιχείρησης 
Επώνυμο/ Όνομα/ Όν. πατέρα ή Επωνυμία: 
 
 

 

 

Οδός: Αριθμός: 
ΤΚ: Πόλη: 
Περιφ. Ενότητα: 
ΑΦΜ:                        Δ.Ο.Υ.: 
Α.Δ.Τ.:                     ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
ΤΗΛΕΦ:                 
Κατάλογος και στοιχεία των αντικειμένων που αποδεσμεύθηκαν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόψεις ελεγχόμενου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Για τα αποδεσμευθέντα αντικείμενα είναι ελεύθερα προς διάθεση, πώληση ή χρήση.  
Παρατηρήσεις:……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…  

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Ο ελεγχόμενος:            Οι ελεγκτές: 
(παρέλαβε αντίγραφο της παρούσας) 

4. ................................ 

5. ................................ 

6. ................................ 

(Ονομ/νο-Yπογραφή)        (Ονομ/να-Yπογραφές) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
(ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ EN 14961) 

1. Ξυλώδης 
βιομάζα  
 

1.1  Δάση, φυτείες 
και άλλο 
πρωτογενές 
ξύλο 

1.1.1  Ολόκληρα 
δέντρα χωρίς 
ρίζες 

1.1.1.1 Πλατύφυλλα 
1.1.1.2 Κωνοφόρα 
1.1.1.3 Φυτείες δασικών ειδών μικρού περίτροπου χρόνου 
1.1.1.4 Θάμνοι 
1.1.1.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
1.1.2 Ολόκληρα  

δέντρα με ρίζες 
1.1.2.1 Πλατύφυλλα 
1.1.2.2 Κωνοφόρα 
1.1.3.3 Φυτείες δασικών ειδών μικρού περίτροπου χρόνου 
1.1.2.4 Θάμνοι 
1.1.2.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
1.1.3 Στρογγύλη 

ξυλεία 
(κορμόξυλα) 

1.1.3.1 Πλατύφυλλα 
1.1.3.2 Κωνοφόρα 
1.1.3.3 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 
παραδρομής) 

1.1.4 Υπολείμματα    
υλοτομίας 

1.1.4.1 Χλωρά /Πράσινα, Πλατύφυλλα (συμπεριλαμβανομένων 
των φύλλων) 

1.1.4.2 Χλωρά /Πράσινα, Κωνοφόρα (συμπεριλαμβανομένων των 
βελόνων) 

1.1.4.3 Αποθηκευμένα, Πλατύφυλλα 
1.1.4.4 Αποθηκευμένα, Κωνοφόρα 
1.1.4.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
1.1.5  Πρέμνα / ρίζες 1.1.5.1 Πλατύφυλλα 

1.1.5.2 Κωνοφόρα 
1.1.5.3 Φυτείες δασικών ειδών μικρού περίτροπου χρόνου 
1.1.5.4 Θάμνοι 
1.1.5.5  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή 
εκ παραδρομής) 

1.1.6  Φλοιός (από δασικές εργασίες)α 
1.1.7  Ξύλο από κήπους, πάρκα, συντήρηση πεζοδρομίων, αμπελώνες και οπωρώνες 

διαχωρισμένο από άλλα υλικά 
1.1.8 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

1.2  Παραπροϊόντα 
και υπολείμματα 
από τη 
βιομηχανία 
επεξεργασίας 
ξύλου 

1.2.1  Μη χημικώς  
επεξεργασμένα 
υπολείμματα 
ξύλου 

1.2.1.1 Χωρίς φλοιό, Πλατύφυλλα 
1.2.1.2 Χωρίς φλοιό, Κωνοφόρα 
1.2.1.3 Με φλοιό, Πλατύφυλλα 
1.2.1.4 Με φλοιό, Κωνοφόρα 
1.2.1.5 Φλοιός (από βιομηχανική επεξεργασία)α 

1.2.2  Χημικώς 
επεξεργασμένα 
υπολείμματα 
ξύλου, ίνες και 
συστατικά 
ξύλου 

1.2.2.1 Χωρίς φλοιό 
1.2.2.2 Με φλοιό 
1.2.2.3 Φλοιός (από βιομηχανική επεξεργασία)α 
1.2.2.4 Ίνες και συστατικά ξύλου 

1.2.3  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 
1.3 Χρησιμοποιημένη   

ξυλεία 
1.3.1  Μη χημικώς 

επεξεργασμένη 
ξυλεία 

1.3.1.1 Χωρίς φλοιό 
1.3.1.2 Με φλοιό 
1.3.1.3 Φλοιόςα 

1.3.2  Χημικώς 
επεξεργασμένη 
ξυλεία 

1.3.2.1 Χωρίς φλοιό 
1.3.2.2 Με φλοιό 
1.3.2.3 Φλοιόςα 

1.3.3 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 
1.4 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

 

α Τα απόβλητα φελλού περιλαμβάνονται στις υποομάδες του φλοιού. 
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2. Βιομάζα 

προερχόμενη 
από ποώδη 
φυτά 

2.1  Βιομάζα από 
γεωργία και 
κηπουρική 

2.1.1  Καλλιέργειες  
δημητριακών 

2.1.1.1 Ολόκληρο φυτό 
2.1.1.2 Τμήματα άχυρου 
2.1.1.3 Σπόροι ή κόκκοι 
2.1.1.4 Κελύφη ή φλοιοί 
2.1.1.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 
παραδρομής) 

2.1.2  Χόρτα / 
Γρασίδια 

2.1.2.1 Ολόκληρο φυτό 
2.1.2.2 Τμήματα άχυρου 
2.1.2.3 Σπόροι 
2.1.2.4 Κελύφη  
2.1.2.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.1.3   Καλλιέργειες 

φυτών με 
ελαιούχους 
σπόρους 

2.1.3.1 Ολόκληρο φυτό 
2.1.3.2 Κοτσάνια και φύλλα 
2.1.3.3 Σπόροι 
2.1.3.4 Κελύφη ή φλοιοί 
2.1.3.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.1.4  Καλλιέργειες  

φυτών με 
βρώσιμες ρίζες 

2.1.4.1 Ολόκληρο φυτό 
2.1.4.2 Κοτσάνια και φύλλα 
2.1.4.3 Ρίζα 
2.1.4.4 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.1.5 Καλλιέργειες   

οσπρίων 
2.1.5.1 Ολόκληρο φυτό 
2.1.5.2 Κοτσάνια και φύλλα 
2.1.5.3 Φρούτα 
2.1.5.4 Φλοιοί 
2.1.5.4 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.1.6 Άνθη 2.1.6.1 Ολόκληρο φυτό 

2.1.6.2 Κοτσάνια και φύλλα 
2.1.6.3 Σπόροι 
2.1.6.4 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.1.7  Ποώδης βιομάζα από κήπους, πάρκα, συντήρηση πεζοδρομίων, αμπελώνες και 

οπωρώνες 
2.1.8 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

2.2  Παραπροϊόντα 
και 
υπολείμματα 
από 
βιομηχανική 
επεξεργασία 
ποωδών 
φυτώνβ 

2.2.1  Μη χημικώς 
επεξεργασμένα 
ποώδη 
υπολείμματα 

2.2.1.1 Καλλιέργειες δημητριακών και χόρτων 
2.2.1.2 Καλλιέργειες φυτών με ελαιούχους σπόρους 
2.2.1.3 Καλλιέργειες φυτών με βρώσιμες ρίζες 
2.2.1.4 Καλλιέργειες οσπρίων 
2.2.1.5 Άνθη 
2.2.1.6 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.2.2 Χημικώς 

επεξεργασμένα 
ποώδη 
υπολείμματα 

2.2.2.1 Καλλιέργειες δημητριακών και χόρτων 
2.2.2.2 Καλλιέργειες φυτών με ελαιούχους σπόρους 
2.2.2.3 Καλλιέργειες φυτών με βρώσιμες ρίζες 
2.2.2.4 Καλλιέργειες οσπρίων 
2.2.2.5 Άνθη 
2.2.2.6 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
2.2.3 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

2.3  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 
 
β Στην υποομάδα 2.2 συμπεριλαμβάνονται και υπολείμματα και παραπροϊόντα της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων. 
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3. Βιομάζα 
προερχόμενη 
από φρούτα 

3.1 Φούτα από 
οπωρώνες και 
κηπουρική  

3.1.1  Φρούτα με 
ρώγες 

3.1.1.1 Ολόκληρα μούρα 
3.1.1.2 Σάρκα 
3.1.1.3 Σπόροι 
3.1.1.4  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή 

εκ παραδρομής) 
3.1.2  Φρούτα με 

πυρήνα/ 
κουκούτσι 

3.1.2.1 Ολόκληρα φρούτα 
3.1.2.2 Σάρκα 
3.1.2.3 Πυρήνας/Κουκούτσι 
3.1.2.4  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ  προθέσεως ή 
εκ παραδρομής) 

3.1.3  Ξηροί καρποί 
και βάλανοι 
(βελανίδια) 

3.1.3.1 Ολόκληροι καρποί 
3.1.3.2 Κελύφη 
3.1.3.3 Πυρήνες 
3.1.3.4 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
3.1.4  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

3.2  Παραπροϊόντα  
και 
υπολείμματα 
από τη 
βιομηχανία 
επεξεργασίας 
φρούτων γ 

3.2.1  Μη χημικώς 
επεξεργασμένα 
υπολείμματα 
φρούτων 

3.2.1.1 Φρούτα με ρώγες 
3.2.1.2 Φρούτα με πυρήνα/κουκούτσι 
3.2.1.3 Ξηροί καρποί και βάλανοι (βελανίδια) 
3.2.1.4 Ακατέργαστος ελαιοπυρήνας 
3.2.1.5  Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή 

εκ παραδρομής) 
3.2.2  Χημικώς 

επεξεργασμένα 
υπολείμματα 
φρούτων 

3.2.2.1 Φρούτα με ρώγες 
3.2.2.2 Φρούτα με πυρήνα/κουκούτσι 
3.2.2.3 Ξηροί καρποί και βάλανοι (βελανίδια) 
3.2.2.4 Εκχυλισμένος  ελαιοπυρήνας (πυρηνόξυλο) 
3.2.2.5 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ 

παραδρομής) 
3.2.3 Μίγματα και συνθέσεις(σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

3.3 Μίγματα και συνθέσεις (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 
4. Μίγματα και 

συνθέσεις 
(σχηματιζόμε
να εκ 
προθέσεως ή 
εκ 
παραδρομής) 

4.1 Μίγματα (σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 
4.2 Συνθέσεις(σχηματιζόμενα εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής) 

 
γ Στην υποομάδα  3.2 συμπεριλαμβάνονται και υπολείμματα και παραπροϊόντα από την βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.  
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ




