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Άρθρο 9 
 
          Υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής - προέλευσης στο κρέας 
 
Οι επιχειρήσεις, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν 
τμήμα κρεοπωλείου, οι οποίες απασχολούνται με τη λιανική πώληση προσυσκευασμένου ή 
μη νωπού κρέατος, διατηρημένου με απλή ψύξη και κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών, 
χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιμά, σπλάχνων και λοιπών 
βρώσιμων μερών του κρέατος, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με 
την επισήμανση καταγωγής – προέλευσης στο κρέας ,όπως αυτές κάθε φορά προβλέπονται 
στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, υποχρεούνται να: 
 
α) Αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής, 
όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και  
η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής,  
στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που 
χρησιμοποιούν, όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές, Αυτόνομη Δημοσιονομική 
Μονάδα Επεξεργασίας - ΑΔΗΜΕ, Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων 
– ΕΑΦΔΔΣ, ολογράφως ή με συντομογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούμενων 
ποσοτήτων. 
 
 Ο όρος «καταγωγή» χρησιμοποιείται μόνο για το κρέας που λαμβάνεται από ζώα τα οποία 
έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί και, ως εκ τούτου, παραχθεί εξ ολοκλήρου, σε ένα μόνο 
κράτος - μέλος ή Τρίτη χώρα. Στην ειδική περίπτωση του κρέατος βοοειδών 
«ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών» μπορεί να αναγραφεί αντί των χωρών εκτροφής 
η ένδειξη «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών». 
 
β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών τη μηνιαία εκτύπωση δελτίου 
αναφοράς «Ζ» ειδών κατά περίπτωση από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που 
χρησιμοποιούν, καθώς και την εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Χ» ειδών κατά περίπτωση. Η 
εκτύπωση της αναφοράς «Ζ» ειδών πριν από το τέλος του μήνα επιτρέπεται εφόσον η 
επιχείρηση προβεί προηγουμένως σε εκτύπωση των προ του μηδενισμού κινήσεων που δεν 
αποτυπώνονται σε προηγούμενη εκτύπωση (έκδοση δελτίου αναφοράς ειδών «Χ» από την 
έκδοση του προηγούμενου δελτίου αναφοράς «Z»). 
 
γ) Προγραμματίσουν, στην περίπτωση ταμειακών μηχανών, τα είδη στην ταμειακή μηχανή και 
ο χειριστής να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος κάθε πωλούμενου 
προϊόντος.  
Αν η εν λόγω ταμειακή μηχανή δεν αναγνωρίζει ζυγιζόμενα είδη, ο χειριστής υποχρεούται 
να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος για το κάθε πωλούμενο είδος στον 
αντίστοιχο κωδικό είδους. 
 
Σε όσες επιχειρήσεις υπάρχει εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καθοδηγεί το φορολογικό 
ηλεκτρονικό μηχανισμό, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μπορεί να αναζητούν πληροφορίες κατά 
τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου από αυτή. 
 
δ) Διατηρούν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος τη 
μηνιαία εκτύπωση αναφοράς «Ζ» ειδών που προκύπτει από το φορολογικό 
ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν. Για την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος 
άρθρου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 
1337/2013. 
 
 




