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----------------------------------------Προς Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
της Α.Δ 14/89
ΘΕΜΑ: «Πινακίδες τιμών σε συσκευασίες αγαθών και σε υποσυσκευασμένα είδη
σε καταστήματα λιανικής πώλησης».
Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 « Περί
κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
»
2. Το Π.Δ. 397/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου »,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
5. Το Π.Δ. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
6. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο
Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο »
7. Την Α.Δ. 14/89 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι
16-1-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση
του καταναλωτή ως προς την τιμή που καλείται να καταβάλει ως τίμημα για την
αγορά προϊόντων στα καταστήματα λιανικής πώλησης, με στόχο τη μεγαλύτερη
δυνατή διαφάνεια των συναλλαγών.
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ1
Μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 69 της Α.Δ. 14/89, όπως
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις Α.Δ. 1/06, 1/07, και 1/08,
προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, που έχει ως ακολούθως :
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
«Εξειδικευμένες και εναλλακτικές υποχρεώσεις λιανοπωλητών»
1. Η πινακίδα που προβλέπεται στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για
όλα τα πωλούμενα είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης, θα πρέπει
υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένη στο σημείο πώλησης, με απόλυτη εγγύτητα
χώρου, ώστε να γίνεται αντιληπτή άμεσα από τους καταναλωτές σε ποιο είδος
αντιστοιχεί.
2. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε ποσότητες (ανά συσκευασία)
διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους, (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λ.π.), και
για τις οποίες στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται και η
αναγωγή της τιμής πώλησης των και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης
των, η τιμή αυτή θα μπορεί να αναγράφεται και σε μία μόνο πινακίδα που θα
πρέπει όμως να τοποθετείται εμφανώς και με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο
εκείνο που είναι εκτιθέμενες οι επί μέρους συσκευασίες κάθε είδους.
Επισημαίνεται ότι στην πινακίδα αυτή θα πρέπει να αναγράφονται και τα
υπόλοιπα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία.
3. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός των
πινακίδων που αναφέρονται στα Κεφάλαια του παρόντος άρθρου, πρέπει να
φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η
ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα), είτε με την
επικόλληση σταθερής ετικέτας.
Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, και εφόσον τα
πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price
checker), σε σημεία τέτοια του καταστήματος που να μπορεί εύκολα να
αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή, πριν φτάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά
αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. χώρου
πώλησης του καταστήματος, και, στις περιπτώσεις Υπεραγορών, να βρίσκονται
ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας, και γενικότερα
ειδών οικιακής χρήσης.
4. Για τεμαχιζόμενα και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα, κ.λ.π.), που
είναι τοποθετημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμενες πινακίδες θα πρέπει
υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένες επί των τεμαχιζόμενων ειδών (είτε έχουν
τεμαχιστεί, είτε τεμαχίζονται ενώπιον του καταναλωτή) και όχι σε ετικέτες που
επικολλούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου. Οι πινακίδες αυτές
πρέπει να αναφέρουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στα Κεφάλαια 1 και 2
του παρόντος άρθρου όπως π.χ. ονομασία, προέλευση, τιμή μονάδος, κλπ.
5. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών (τυριά, κρέατα, κλπ) που
διατίθενται συσκευασμένα, είτε έχουν επικολλημένη τιμή στη συσκευασία, είτε
διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 3 του παρόντος Κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση, στο χώρο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα
στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία

που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου.»

ΑΡΘΡΟ2
Στο άρθρο 14Α της 14/1989 Α.Δ όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως
εξής :
«8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αφορούν τα είδη που κατονομάζονται
στους αναπόσπαστους πίνακες 1 (ΤΡΟΦΙΜΑ- ΠΟΤΑ) και 2 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ)
του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 9 της 14/1989 Α.Δ».
ΑΡΘΡΟ 3
1. Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει σε όλη τη χώρα από 1ης Ιουλίου 2008
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ανακοινωθεί στον
Ημερήσιο Τύπο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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