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Full name and/or number of the statute (in original language):
Koini Ipourgiki Apofasi ton Ypoyrgeion Ethnikis Oikonomias kai Anaptiksis
Arithmos Protokollou Z1-404 - Anagrafi ton timon ton proionton pou prosferontai stous katanalotes – Prosarmogi tis ellinikis nomothesias stis diatakseis tis odigias 98/6/EG tou evropaikou Koinobouliou kai tou Simbouliou tis 16.Febrouariou 1998 peri tis prostasias ton katanaloton oson afora tin anagrafi ton timon ton proionton pou prosferontai stous katanalotes.
Translation of the name:
Entscheidung der Ministerien für Wirtschaft und Entwicklung. Protokoll - Nr. Z1-404 – Angabe der Preise der den Verbrauchern angebotenen Erzeugnisse – Anpassung der griechischen Gesetzgebung zu den Vorschriften der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 Über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse.
Reference in Official Journal (if appropriate):
FEK 827 B’ / 28.6.2001
Date of coming into force:
28.6.2001
Subsequent amendments:

__________________________________________________________________________
Text:

Άρθρο 1
Σκοπός αυτής της απόφασης είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 98/6/ΕΚ της 16ης
Φεβρουαρίου 1999 «περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή
των τιµών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές», µε στόχο τη βελτίωση
της ενηµέρωσης των καταναλωτών και τη διευκόλυνση της σύγκρισης των τιµών των
προϊόντων που προσφέρονται από τους εµπόρους στους καταναλωτές.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσης νοούνται ως :
α) «Τιµή πώλησης» η τελική τιµή ενός προϊόντος ή µιας δεδοµένης ποσότητας του
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προϊόντος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των λοιπών φόρων.
β) «Τιµή ανά µονάδα µέτρησης - TMM» η τελική τιµή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
όλων των λοιπών φόρων που ισχύει για ποσότητα ίση µε τη µονάδα µέτρησης του
προϊόντος , όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4, κατά περίπτωση.
γ) «Προϊόντα πωλούµενα χύµα» προϊόντα που δεν είναι προσυσκευασµένα και µετρούνται
ή ζυγίζονται παρουσία του καταναλωτή.
δ) «Έµπορος» κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί ή προσφέρει για πώληση
προϊόντα που εµπίπτουν στην εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα.
ε) «Καταναλωτής» κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν για λόγους που δεν
εµπίπτουν στην εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα.
Άρθρο 3
1. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρέπει να αναγράφουν τιµή πώλησης και
τιµή ανά µονάδα µέτρησης. Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης απεικονίζεται σε µονάδες ευρώ.
2. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιµής ανά µονάδα µέτρησης εξαιρούνται τα προϊόντα
στα οποία η τιµή ανά µονάδα µέτρησης ταυτίζεται µε την τιµή πώλησης του προϊόντος
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται :
α) Στα προϊόντα που διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσιών
β) Στα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο πλειστηριασµών καθώς και στις πωλήσεις
έργων τέχνης και αντικών.
4. Όταν τα προϊόντα διατίθενται στο εµπόριο χύµα, αναγράφεται µόνο η τιµή ανά µονάδα
µέτρησης.
5. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται σε σχέση µε τις
διαφηµίσεις µόνον όταν αναφέρεται η τιµή πώλησης του προϊόντος.
Άρθρο 4
1. Η τιµή πώλησης και η τιµή ανά µονάδα µέτρησης πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα και
να είναι σαφείς και ευανάγνωστες. Η αναγραφή γίνεται µε τη βοήθεια πινακίδων ή ετικετών,
αναρτηµένων ή προσκολληµένων στα ράφια για οµάδες προϊόντων ή στις ίδιες τις
συσκευασίες τα δε στοιχεία (π.χ. δρχ. ............., το λίτρο) της τιµής ανά µονάδα µέτρησης θα
είναι του ίδιου µεγέθους µε τα στοιχεία λιανικής πώλησης (τιµή κ.λ.π.) της συγκεκριµένης
προσυσκευασίας.
2. Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης αναφέρεται ως τιµή ανά λίτρο ή κυβικό µέτρο για τα
προϊόντα που πωλούνται κατά µονάδα όγκου, ως τιµή ανά χιλιόγραµµο για προϊόντα που
πωλούνται κατά µονάδα βάρους, ως τιµή ανά µέτρο για τα προϊόντα που πωλούνται κατά
µονάδα µήκους και ως τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο για τα προϊόντα που πωλούνται κατά
µονάδα επιφάνειας.
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Για τα προσυσκευασµένα προϊόντα που στη συσκευασία τους αναγράφεται υποχρεωτικά το
στραγγισµένο βάρος περιεχοµένου, η τιµή ανά µονάδα µέτρησης αναφέρεται υποχρεωτικά
στο στραγγισµένο βάρος.
Άρθρο 5
Τα αναφερόµενα στους παρακάτω πίνακες προϊόντα , εξαιρούνται από την υποχρέωση
αναγραφής της τιµής ανά µονάδα µέτρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 της
παρούσας:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.

Μη εδώδιµα προϊόντα.
- Τα προϊόντα που πωλούνται µε το τεµάχιο, µε εξαίρεση αυτά για τα οποία στη διαφορά της
τιµής λαµβάνεται υπόψη το βάρος ή ο όγκος.
Στην έννοια τεµάχιο περιλαµβάνονται και τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται σε µαζική
συσκευασία, για τα οποία όµως υπάρχει υποχρέωση της αναγραφής του άρθρου των
περιλαµβανοµένων µονάδων του προϊόντος.
- Τα διαφορετικά προϊόντα που πωλούνται σε κοινή συσκευασία .
- Τα προϊόντα που πωλούνται από αυτόµατα µηχανήµατα.
- Τα προϊόντα που εµπεριέχονται στην ίδια συσκευασία και τα οποία πρόκειται να
αναµειχθούν.
- Τα καλλυντικά , τα προϊόντα αρωµατοποιϊας και καλλωπισµού.
- Τα χρώµατα, τα βερνίκια, οι µελάνες.
- Τα ιδιότυπα προϊόντα (προϊόντα ΦΑΝΤΑΖΙ)
- Τα προϊόντα των οποίων η ποσότητα είναι κάτω από 50 γραµ. ή 50 χιλιοστόλιτρα και
πάνω από 10 χλ/µα ή 10 λίτρα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.

Εδώδιµα προϊόντα.
- Τα ατοµικά παγωτά βάρους µέχρι 200 γρ.
- Τα προσυσκευασµένα τρόφιµα ή ποτά τα οποία :
α) προσφέρονται από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καντίνες, νοσοκοµεία και παρόµοιες
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επιχειρήσεις και καταναλώνονται στους χώρους αυτούς.
β) Αγοράζονται από τον καταναλωτή για εµπορική ή επαγγελµατική δραστηριότητα.
- Τα µαγειρευµένα ή ηµιµαγειρευµένα φαγητά τα οποία είναι συσκευασµένα µαζί και
αποτελούνται από κύρια προϊόντα περισσότερα του ενός.
- Τα προϊόντα που πωλούνται από αγροκτήµατα απ ευθείας από αγρότες προς
καταναλωτές.
- Τα προϊόντα που πωλούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη.
Άρθρο 6
Από την υποχρέωση της αναγραφής της τιµής ανά µονάδα µέτρησης για τα
προσυσκευασµένα προϊόντα, και µέχρι επανεξετάσεως του θέµατος από την Κοινότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της οδηγίας 98/6/ΕΚ, εξαιρούνται τα ακόλουθα καταστήµατα:
- Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων µε
εµβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 50 τ.µ.
- Μικτά καταστήµατα πώλησης ψιλικών.
- Περίπτερα.
- Υπαίθρια σηµεία λιανικής πώλησης.
- Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης που δεν διαθέτουν σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης
πελατών (ΣΕΛΦ-ΣΕΡΒΙΣ) αλλά τα ίδια εξυπηρετούν τον πελάτη µε το να του παραδίδουν τα
προσυσκευασµένα τρόφιµα ή ποτά.
Άρθρο 7
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού
Κώδικα και τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 30 αυτού.
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