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       2.  ΑΑΔΕ,  ΓΔ ΓΧΚ 
 
ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στον ζύθο» 
 
 

 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 
β. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (Α’ 98). 
γ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων», (Α’ 119). 
δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  
ε. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 



στ.  Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», (Α’ 121). 
ζ. Του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»  (A’ 123).  
η. Tης υπ.αρ.  61162/3.6.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 437). 
θ. Της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  
ι. Της υπ. αρ. 339/26.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  
ια. Της υπ. αρ. 1/20.1.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ιγ’ της παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94)της υπ. αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και της υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
ιβ. Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738). 
2. Των άρθρων 184 έως 196 του ν. 4072 /2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα 
εταιρική μορφή - Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων –Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 
άλλες διατάξεις». 
3. Τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Κανονισμού Απονομής 
Ελληνικού Σήματος στον ζύθο που διεξήχθη από   /  /2022………. Έως /  / 2022. 
4. Την εισήγηση της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος σύμφωνα με την υπ.αρ.. …….απόφασή της. 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την με αρ..πρωτ. 20159/24.2.2022 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε:  

 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής 

 

Ο παρών κανονισμός αφορά στην απονομή του ελληνικού σήματος στον ζύθο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 του ν. 2963/1922 (Α’ 134).  

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ακολουθούνται οι ορισμοί του ν. 2963/1922 (Α’ 134) και της της 

υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και 

μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» (Β’ 788). Δικαιούχος χρήσης του 



σήματος και υπεύθυνος για τη τήρηση του παρόντος ορίζεται κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην 

αγορά ζύθο με την επωνυμία της. 

 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος 

 

Προκειμένου να επιτρέπεται η απονομή και χρήση του ελληνικού σήματος σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 188 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), ο ζύθος πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

α. να παρασκευάζεται, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που λαμβάνουν χώρα στο 

ζυθοποιείο, και να εμφιαλώνεται, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας από εγκεκριμένους, 

κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του  ν. 2963/1922 (Α’ 134),  ζυθοποιούς, 

β.  να μην παραβαίνει τις διατάξεις του ν. 2963/1922 (Α’ 134),της υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφασης 

του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών»  (Β’ 788), καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( L 31), κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά 

με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 

και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής ( L 304), κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής 

και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα ( L 404), κανονισμού (EΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 

89/109/ΕΟΚ ( L 338), κανονισμού (ΕΚ) 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της 

οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 (L 354), κανονισμού (ΕΚ) 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «που 

αφορά στα πρόσθετα τροφίμων ( L 354), κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 



και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 

τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την 

τροποποίηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ( L 354), κανονισμού (ΕΚ) 

1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 

για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (. L 364), κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα νέα 

τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (L 327). 

       

 

 

Άρθρο 4 

Φορέας απονομής και ελέγχου του ελληνικού σήματος 

 

Φορέας απονομής και ελέγχου του ελληνικού σήματος στον ζύθο ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του 

Γενικού Χημείου του Κράτους. 

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία απονομής του ελληνικού σήματος 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί την απονομή του ελληνικού σήματος για συγκεκριμένο προϊόν 

του υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 192 του ν. 4072/2012 (A’ 86) στη Χημική Υπηρεσία 

που εποπτεύει το ζυθοποιείο, όπου παράγεται το προϊόν. 

2.  Η αίτηση του ενδιαφερόμενου περιλαμβάνει τα εξής: 

α. α) Για φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος. 

β) Για νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα 

και τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

β. Την ειδική άδεια παραγωγής ζύθου, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

3 του ν. 2963/1922 (Α’ 134), την παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. της 28.9.1922 «περί 

εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α’ 183) και το ν.δ. της 29.12.1923 «περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α’ 384).  



γ. Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ζυθοποιείου. 

δ. Tα πλήρη στοιχεία του προϊόντος, όπως αναφέρονται στις υποπερ. (i) έως (iv) της περ. β’ της 

παρ. 4 του παρόντος. 

  Η υποβολή των εν λόγω στοιχείων συνοδεύεται με μνεία στον τεχνικό φάκελο, ο οποίος 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α’ 243), ή στην προϊσχύσασα 

έγκριση επισήμανσης ζύθου. 

ε. Τα πλήρη στοιχεία: 

 (i) του ζυθοποιείου στο οποίο παράγεται το προϊόν,  

(ii) της επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας παράγεται ο ζύθος, καθώς και αναφορά στη 

συμβολαιογραφική σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με το π.δ. 965/1980 (Α’ 

243), για τις περιπτώσεις παραγωγής ζύθου για λογαριασμό τρίτου,   

(iii) του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων αρμοδίου για την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του  κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 , στην 

περίπτωση που είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από εκείνο των υποπερ. (i) 

και (ii). 

στ. Τις δηλώσεις που προβλέπονται στις περ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 

4072/2012. 

3.  Η Χημική Υπηρεσία, αφού εξετάσει τα  ως άνω δικαιολογητικά διαβιβάζει, μαζί με εισήγησή της, 

την αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού 

Χημείου του Κράτους. 

4.α. Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι 

υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 

190 του ν. 4072/2012 (Α’ 86). 

   β. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι τα εξής: 

(i)      η ονομασία του προϊόντος, 

(ii)      η εμπορική ονομασία του προϊόντος, 

(iii)      άλλες ενδείξεις σημαντικές για την ταυτότητα του προϊόντος,  

(iv) ο αλκοολικός τίτλος,  

(v)      τα πλήρη στοιχεία του ζυθοποιού, δηλαδή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου 

ή η επωνυμία του νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, και πλήρης 

διεύθυνση της επιχείρησης, 

(vi) τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας παράγεται ο ζύθος στην 

περίπτωση που παράγεται για λογαριασμό τρίτου, 



(vii) τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων αρμοδίου για την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 του κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011, στην περίπτωση που είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από 

εκείνο των υποπερ. (v) και (vi). 

5. Η ως άνω καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεπάγεται άμεσα την απονομή του 

δικαιώματος χρήσης του σήματος στον δικαιούχο. 

6. Το ελληνικό σήμα χρησιμοποιείται στη μορφή που έχει εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 67382 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  «Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και 

Υπηρεσιών»  (ΦΕΚ 3356 Β ΄ 15-12-14). 

 

Άρθρο 6  

Έλεγχος-κυρώσεις 

 

1.  Ο έλεγχος νομιμότητας της χρήσης του ελληνικού σήματος ασκείται από τις υπηρεσίες του 

Γενικού Χημείου του Κράτους στο πλαίσιο των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων για τη διαπίστωση 

της συμμόρφωσης του ζύθου με την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα με το ν. 2963/1922 (Α’ 

134) και την υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και 

μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών»  (Β’ 788), καθώς και τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τροφίμων, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 3. 

Ειδικότερα: 

α. Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει τη ζυθοποιία, της οποίας τα προϊόντα διατίθενται με 

ελληνικό σήμα, ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του σήματος. 

β. Κατά την εξέταση δειγμάτων από την εγχώρια αγορά, η Χημική Υπηρεσία που διενεργεί την 

εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το ελληνικό σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του. 

γ. Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους ασκεί 

συντονιστικό και εποπτικό ρόλο, όσον αφορά τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήματος. 

2.  Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 (Α’ 

86) είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, η 

οποία επιβάλει τις ως άνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου  

άρθρου, κατόπιν  εισήγησης - αναφοράς της χημικής υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο και την 

εποπτεία της ζυθοποιίας που παράγει το προϊόν που φέρει το ελληνικό σήμα ή ελέγχει την 

επισήμανση του προϊόντος. 

 

Άρθρο 7 



Έναρξη Ισχύος 

1. Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                 
 
                ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
  
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών 
 Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών 
 Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Γ.Χ.Κ. 
 Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων 
 Μέλη Επιτροπής Ελληνικού Σήματος (με ηλ.ταχυδρομείο) 
 
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Γραφ. κ. Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
 Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου  
 Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Ε’. 
 


