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ΘΕΜΑ « Σχετικά µε τις τιµές λιανικής πώλησης  συσκευασµένων προϊόντων, που  
απεικονίζονται µέσω του γραµµωτού κώδικα  ( BARCODE ) αυτοκόλλητης ετικέτας 
επί της συσκευασίας-Συσκευασµένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον κατανα 
λωτή, µέσω του συστήµατος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »   
 
 
Έχοντας υπόψη :  
 
1.Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆ 63/05 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα »  
2.Το Π.∆. 397/88 « Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου », όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
3.Το Ν.∆. 136/46 « Περί Αγορανοµικού Κώδικος », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4.Το Π.∆. 27/96 « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας-Ενέργειας- 
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης »  
5.Το Π.∆. 122/04 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού »  
6.Την Κ.Υ.Α. 15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυ 
ξης « Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και 
Γεώργιο Βλάχο »  
7.Την Α.∆ 7/09 « Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανοµικών ∆ιατάξεων, 
εκδοθεισών µέχρι και την 14-5-09 »  
8.Την ανάγκη λήψης µέτρων, προς διασφάλιση των συµφερόντων του καταναλωτι 
κού κοινού, πού προµηθεύεται συσκευασµένα προϊόντα από καταστήµατα λιανικής 
πώλησης. 
9.Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  
του Κρατικού Προϋπολογισµού.  
 
 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                            --------------------------  
                                                
                                                  Άρθρο  1  
 
Στο άρθρο 71 του Κεφαλαίου 4 της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 7/09,προστίθενται  
ειδικότερα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 ,6 και 7, που έχουν ως ακολούθως :  
                               
                                       « ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5  
       Σχετικά µε τις τιµές λιανικής πώλησης συσκευασµένων προϊόντων  



       που απεικονίζονται επί της συσκευασίας, µέσω του Γραµµωτού Κώ  
       δικα ( BARCODE ), συγκριτικά µε τις αντίστοιχες τιµές λιανικής πώ 
       λησης των προϊόντων αυτών, που αναγράφονται στις αναρτηµένες ή  
τοποθετηµένες ή προσδεµένες πινακίδες  
 
1.Προκειµένου για προϊόντα, που εκτίθενται προς πώληση σε επώνυµες και κλει  
στές συσκευασίες από καταστήµατα λιανικής πώλησης, εφόσον επί της συσκευα 
σίας αυτών φέρεται επικολληµένη ετικέτα µε τον Γραµµωτό Κώδικα ( BARCODE )  
και την τιµή λιανικής πώλησης, απαγορεύεται όπως η εν λόγω τιµή του προϊόντος  
διαφέρει από την αντίστοιχη τιµή λιανικής πώλησης, που αναγράφεται για το αυτό  
προϊόν στην αναρτηµένη ή τοποθετηµένη ή προσδεδεµένη πινακίδα πού αναφέρεται` 
παραπάνω. 
 
2.Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως επί της συσκευασίας των ως άνω προϊόν 
των, υφίστανται επικολληµένες ετικέτες µε το Γραµµωτό Κώδικα ( BARCODE )  
περισσότερες της µίας.  
 
3.Στην περίπτωση που η επιχείρηση λιανικής πώλησης, για οποιονδήποτε λόγο προ 
τίθεται να µεταβάλλει την τιµή λιανικής πώλησης κάθε παραπάνω συσκευασµένου  
προϊόντος, υποχρεούται όπως πριν την έκθεση αυτού προς πώληση έχει απεικονίσει  
ταυτόχρονα την µεταβαλλόµενη τιµή και επί της τοποθετηµένης ή αναρτηµένης ή προ  
σδεδεµένης, κατά τα ως άνω, πινακίδας και επί της αντίστοιχης επικολληµένης στην  
συσκευασία ετικέτας του Γραµµωτού Κώδικα ( BARCODE ), έτσι ώστε να νοµιµο 
ποιηθεί η πώληση µε την νέα τιµή. 
Συντρέχουσας της ανωτέρω υποχρέωσης, προς διευκόλυνση της επιχείρησης, παρέχε 
ται η δυνατότητα όπως η ετικέτα Γραµµωτού Κώδικα µε την νέα τιµή επικολλάται  
επακριβώς πάνω στην προηγούµενη ετικέτα, σε τρόπο ώστε η τελευταία να µην  
είναι ορατή παντελώς. »  
 
                                      « ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
Προκειµένου για συσκευασµένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως,για τά οποία,επί της 
συσκευασίας τους αναγράφεται,πέραν των εξ άλλων διατάξεων επιβαλλοµένων 
ενδείξεων και ο αριθµός των µεζούρων,εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το 
καταναλωτικό κοινό,οι λιανοπωλητές αυτών  υπόκεινται στήν κατωτέρω υποχρέωση  
-Επί της πινακίδας,πού αναφέρεται στο ως άνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 του παρόντος,εκτός 
από την τιµή πώλησης ανά συσκευασία και την τιµή ανά µονάδα µέτρησης,αναγρά 
φουν επί πλέον τον αριθµό των µεζούρων ανά µονάδα µέτρησης µαζας ή όγκου καί 
την τιµή της κάθε µεζούρας.   
Προς άρση κάθε παρερµηνείας και για την καλυτέρα ενηµέρωση των καταναλωτών, 
µέσω των κατωτέρω παραδειγµάτων,προσδιορίζεται η έννοια της µεζούρας :  
Παραδείγµατα 
------------------------  
-Εστω ότι το καθαρό περιεχοµενο της συσκευασίας είναι 3.105 γραµµάρια και ο 
αριθµός των µεζούρων είναι 27 
Αυτό για τον καταναλωτή σηµαίνει ότι η κάθε µεζούρα έχει µεγίστη χωρητικότητα   
115 γραµµάρια ( 3105 διά 27 )  
-Εστω ότι το καθαρό περιεχόµενο της συσκευασίας είναι 4.725 ML και ο αριθµός 
των µεζούρων είναι 27,  
Αυτό για τον καταναλωτή σηµαίνει ότι η κάθε µεζούρα έχει µεγίστη χωρητικότητα 
175 ML ( 4725 διά 27 ).»:  



 
                                      « ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7   
           Συσκευασµένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, 
           µέσω του συστήµατος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ » 
 
1.Στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, υπάγονται τα επώνυµα και σε κλειστή 
συσκευασία προϊόντα ( τρόφιµα, ποτά, βιοµηχανικά είδη µη εδώδιµα ) συµπεριλαµβα 
νοµένων και αυτών πού χαρακτηρίζονται ως συσκευασµένα προϊόντα ιδιωτικής ετι  
κέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία το καθαρό 
περιεχόµενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε µονάδα µέτρησης µάζας ( κιλό, 
γραµµάρια κ.λ.π ) συµπεριλαµβανοµένων των χαρτοπετσετών και του χαρτιού υγείας, 
σε µονάδα µέτρησης όγκου ( λίτρο, χιλιοστόλιτρο κ.λ.π), σε µονάδα µέτρησης 
µέτρου, σε µονάδα µέτρησης τετραγωνικού µέτρου και σε µονάδα µέτρησης κυβικού 
µέτρου. 
Ειδικά για συσκευασµένα βιοµηχανικά µη εδώδιµα προϊόντα, για τα οποία, µε βάση 
ειδικότερες διατάξεις, επί της συσκευασίας τους αναγράφονται οι διαστάσεις αυτού  
( µήκος σε µέτρα και πλάτος σε µέτρα ), το καθαρό περιεχόµενο της συσκευασίας  
τους, για την ορθή εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ως εκφραζόµενο  
σε µονάδα µέτρησης τετραγωνικού µέτρου ( µήκος Χ πλάτος δια 2 )  
Επίσης στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται και τα βιοµηχανικά µη εδώ 
διµα συσκευασµένα προϊόντα, που κατά την συνήθη εµπορική πρακτική πωλούνται  
µε το τεµάχιο ή σετ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επί της συσκευασίας αυτών δεν 
αναγράφεται η µονάδα µέτρησης περιεχοµένου συσκευασίας  
Τέλος στις διατάξεις του παρόντος  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,υπάγονται και τά συσκευασµένα  
απορρυπαντικά πάσης φύσεως,για τά οποία,πέρα του ότι το καθαρό περιεχοµενο της  
συσκευασίας τους εκφράζεται σε µονάδα µέτρησης µάζας ( κιλό.γραµµάρια κ.λ.π ) ή 
σε µονάδα µέτρησης όγκου ( λίτρο,χιλιοστόλιτρο κ.λ.π ),στην συσκευασία αυτών 
αναγράφεται και ο αριθµός των µεζούρων ανά µονάδα µάζας( π.χ γραµµάρια ) ή ανά. 
µονάδα όγκου ( π.χ ml ),κατά περίπτωση. 
2..Ως προϊόν ΄Α ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε µεµονωµένο προιόν  
σε επώνυµη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι 
πωλείται π.χ. φθηνότερα κατά 0,15 € ή µε έκπτωση 0,15 €. Το προϊόν αυτό θα είναι 
πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο προϊόν, που πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια. 
  
3.Ως προϊόν Β΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε µεµονωµένο προϊόν 
σε επώνυµη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι 
πωλείται σε συσκευασία εµπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως ∆ΩΡΟ για τον 
καταναλωτή. 
Το προϊόν αυτό θα είναι πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς  
προωθητική ενέργεια. 
 
4.Ως προϊόν Γ΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε πολυσυσκευασία,  
εµπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανοµοιότυπα µεταξύ τους  συσκευασµένα  
προϊόντα, για την οποία δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι αυτή πωλείται ως εµπεριέχου 
σα µία ή περισσότερες συσκευασίες ∆ΩΡΟ. Τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα 
είναι πανοµοιότυπα µε το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέρ 
γεια.  
 
5.Ως προϊόν ∆΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε πολυσυσκευασία, 
εµπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανοµοιότυπα µεταξύ τους προϊόντα, για την  



οποία δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι αυτή χαρακτηρίζεται « Ως οικονοµική συσκευα 
σία ». Τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα είναι πανοµοιότυπα µε το αντίστοιχο  
προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.  
 
6.Ως προϊόν Ε΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θεωρείται κάθε µεµονωµένο προϊόν 
σε επώνυµη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι πω 
λείται, συνοδευόµενο µε κάποιο άλλο προϊόν ως ∆ΩΡΟ, ανόµοιο προς το βασικό  
προϊόν, που θα πληρώσει ο καταναλωτής. 
 
7.Ως  προιόν ΣΤ΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( προκειµένου για απορρυπαντικά 
πάσης φύσεως µόνο ) θεωρείται κάθε µεµονωµένο προιόν σε επώνυµη και κλειστή  
συσκευασία,για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι προσφέρεται στον καταναλω- 
-τή αριθµός µεζούρων ως ∆ΩΡΟ.  
Το προιόν αυτό θα είναι πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο προιόν πού πωλείται χωρίς  
προωθητική ενέργεια. 
 
8 .Για τις ανωτέρω ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Γ.-∆.-Ε.,ΣΤ απαγορεύεται η 
καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχοµένου αυτών ως µεµονωµένα 
προϊόντα. 
Ειδικά για την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε, το περιεχόµενο σε αυτήν ∆ΩΡΟ θα 
είναι σε κάθε περίπτωση ενσωµατωµένο, ως προς την συσκευασία, µαζί µε το κύριο 
προϊόν συναλλαγής. 
 
9.Προκειµένου για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που διαθέτουν προς πώληση  
προϊόντα των παραπάνω προωθητικών ενεργειών, υπόκεινται στην κατωτέρω υπο  
χρέωση :  
-Πάνω ακριβώς από την πινακίδα, που αναγράφει, κατά τα ως άνω την τιµή πώλησης 
κάθε συσκευασίας προωθητικής ενέργειας µαζί µε την τιµή ανά µονάδα µέτρησης   
κατόπιν αναγωγής τής πρώτης τιµής στήν  δεύτερη ( προωθητικές ενέργειες Α,Β,Γ,∆  
καί Ε ) ή πάνω από τήν πινακίδα πού αναγράφει,κατά τά ώς άνω τόν αριθµό τών 
µεζούρων,την τιµή κάθε µεζούραςτήν τιµή πώλησης κάθε συσκευασίας προωθητικής 
ενέργειας,µαζί µέ τήν τιµή ανά µονάδας µέτρησης,κατόπιν αναγωγής τής πρώτης 
τιµής στήν δεύτερη ( προωθητική ενέργεια ΣΤ ) ,τοποθετείται ιδιαίτερη 
πινακίδα,στήν οποία αναγράφεται η παρακάτω ένδειξη,πού αναφέρεται στό 
µεµονωµένο προιόν  συσκευασίας,πού πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια : 
 :  
   « 1 τεµάχιο –Τιµή συσκευασίας……..-Τιµή ανά µονάδα µέτρησης » ή « 1 τεµά 
χιο-Αριθµός µεζούρων-Τιµή µεζούρας-Τιµή συσκευασίας--Τιµή ανά µονάδα µέ 
τρησης………»,κατά περίπτωση.  
Η πρόσθετη αυτή πινακίδα, δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή, για την καλύτε 
ρη ενηµέρωσή του να επιλέξει αν είναι προς το συµφέρον του να προµηθευθεί το  
προϊόν της προωθητικής ενέργειας.  
Η πρόσθετη αυτή πινακίδα είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση διαθέτει  
προς πώληση ή όχι συσκευασµένα µεµονωµένα προϊόντα χωρίς προωθητική 
ενέργεια. 
Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να αναγράφονται και σε ενιαία πινακίδα, µε διακριτά 
µέρη, όπου στο πρώτο αναφέρονται τα στοιχεία χωρίς την προωθητική ενέργεια και 
στο δεύτερο τα στοιχεία της προωθητικής ενέργειας. 
 
10..Προς άρση κάθε παρερµηνείας επί των ανωτέρω διατάξεων, παραθέτουµε σχετικά  



παραδείγµατα :  
 
                                           
                                             ΠΙΝΑΚΑΣ  1  
                                            ------------------- 
                                     
Έστω φασόλια συσκευασία 250 γραµµαρίων ανά συσκευασία  
                                      Εφαρµογή Α΄ Προωθητικής Ενέργειας  
                                      µε έκπτωση 0,15 €   
                                    ------------------------------------------------  
                                  Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο      Βάρος συσκευασίας       Τιµή συσκευασίας       Τιµή αναγωγής  
     1                      250 γραµµ.                             0,30 €               1,20 €/κιλό  
                                  Πινακίδα προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο      Βάρος συσκευασίας        Τιµή συσκευασίας       Τιµή αναγωγής  
      1                     250 γραµµ.                             0,15 €                0,60 €/κιλό   
 
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ    2  
                                        ---------------------  
Έστω εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία 0,500 λίτρα ανά συσκευασία  
                                      Εφαρµογή Β΄ προωθητικής ενέργειας  
                                      µε επιπλέον δώρο στο περιεχόµενο  
                                      της συσκευασίας 0,100 λίτρα  
                                     ----------------------------------------------  
                            Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο           Βάρος συσκευασίας         Τιµή συσκευασίας        Τιµή αναγωγής  
      1                        0,500 λίτρα                       0,50 €                         1 €/λίτρο  
                                  Πινακίδα προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο          Βάρος συσκευασίας           Τιµή συσκευασίας       Τιµή αναγωγής  
      1                        0,600 λίτρα                       0,50 €                       0,83 €/λίτρο   
 
                                           ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
                                         -------------------  
Έστω ρολό αλουµινόχαρτου σε συσκευασία 4 τετραγωνικών µέτρων  
                                     Εφαρµογή Γ΄ προωθητικής ενέργειας µε επιπλέον  
                                    1 συσκευασία δώρο 4 τετραγωνικών µέτρων  
                                    ---------------------------------------------------------  
                                  Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο               Τετραγ. µέτρα                Τιµή συσκευασίας       Τιµή αναγωγής   
    1                               4 τ.µ.                            2 €                             0,50 €/τ.µ.  
                                  Πινακίδα προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο               Τετραγ, µέτρα                Τιµή συσκευαασίας     Τιµή αναγωγής  
    2                               8 τ.µ.                            2 €                             0,25 €/τ.µ.  
 
   
                                              ΠΙΝΑΚΑΣ  4  
                                           -------------------  
Έστω ρύζι σε συσκευασία 250 γραµµαρίων ανά συσκευασία  
                                     Εφαρµογή ∆΄ Προωθητικής ενέργειας  
                                     σε οικονοµική πολυσυσκευασία, εµπεριέχουσα 



                                      3 τεµάχια συνολικού βάρους  
                                     750 γραµµαρίων   
                                   -------------------------------------------------  
                               Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο          Βάρος συσκευασίας          Τιµή συσκευασίας            Τιµή αναγωγής  
     1                         250 γραµµ.                     0,80 €                              3,20 €/κιλό  
                                Πινακίδα προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο           Βάρος συσκευασίας          Τιµή συσκευασίας           Τιµή αναγωγής  
     3                          750 γραµµ.                   2,15 €                              2,87 /κιλό  
Για την πλήρη κατανόηση του πίνακα αυτού, εύκολα εξάγεται το συµπέρασµα ότι  
αν ο καταναλωτής αγόραζε 3 τεµάχια άνευ προωθητικής ενέργειας θα πλήρωνε  
συνολικά ( 3 Χ0,80 ) 2,40 € µε τιµή αναγωγής στο κιλό 3,20 € , ενώ αγοράζοντας  
την οικονοµική συσκευασία θα πληρώσει 2,15 € συνολικά µε τιµή αναγωγής στο  
κιλό 2,87 €.  
 
                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 5  
Έστω απορρυπαντικό σε σκόνη σε συσκευασία 250 γραµµαρίων, ως κύριο προϊόν  
συναλλαγής  
                                    Εφαρµογή Ε΄ Προωθητικής ενέργειας  
                                    όπου µαζί µε το κύριο αυτό προϊόν  
                                    προσφέρεται συσκευασµένος καφές  
                                    ως δώρο   
                                  ---------------------------------------------  
                           Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο            Βάρος συσκευασίας        Τιµή συσκευασίας       Τιµή αναγωγής  
    1                         250 γραµµ.                     1,05 €                             4,20 €/κιλό   
                           Πινακίδα προωθητικής ενέργειας   
Τεµάχιο           Βάρος συσκευασίας      Τιµή συσκευασίας         Τιµή αναγωγής  
                                                                µε το δώρο.                   χωρίς το δώρο  
     1                       250 γραµµ.                      1,05 €                             4,20 €/κιλό  
 
                                         ΠΙΝΑΚΑΣ  6  
 Εστω απορρυπαντικό σε συσκευασία  3,105 κιλών ανά συσκευασία και µε αναγραφό  
µενο αριθµό µεζούρων 27 και τιµή µεζούρας 0,05 € 
                                     Εφαρµογή ΣΤ προωθητικής ενέργειας 
                                    µε επιπλέον δώρο 5 µεζούρων, περαν  
                                    των 27,πού αναγράφονται στην συσκευα 
                                   σία,πού σηµαίνει ότι,λόγω του δώρου αυτού  
                                   χορηγείται ως δώρο και επιπλέον ποσότητα  
                                   575 γραµµάρια  
                                   -------------------------------------------------------  
                                Πρόσθετη πινακίδα άνευ προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο   Βάρος συσκευα   Μεζούρες  Τιµή /µεζούρα  Τιµή συσκευα   Τιµή αναγω 
                σίας                                                                  σίας                   γής 
     1            3,105 κιλά            27              0,05 €                  7 €                2,25/κιλό                                      
                                Πινακίδα προωθητικής ενέργειας  
Τεµάχιο- Βάρος συσκευα- Μεζόύρες- Τιµή/µεζούρα-Τιµή συσκευα    Τιµή αναγωγής                                
                σίας µε δώρο      µε δώρο      µαζί µε δώρο   σίας µε δώρο                                            
     1          3,680 κιλά              32            0,05 €                    7 €                    1,90/ κιλό 
11..Ο τρόπος µεθοδολογίας, που διαλαµβάνεται κατά περίπτωση στους ΠΙΝΑΚΕΣ  



1,2,3,4,5 και 6 της ως άνω παραγράφου 10, είναι υποχρεωτικά εφαρµόσιµος για τους  
λιανοπωλητές, άσχετα αν οι πίνακες αυτοί παρατίθενται χάριν παραδείγµατος. 
 
12.Άλλες µεθοδολογίες προωθητικών ενεργειών πέραν των ανωτέρω Α, Β, Γ, ∆, Ε  
 καί ΣΤ τέτοιων απαγορεύεται.  
 
13.Εφόσον τα καταστήµατα λιανικής πώλησης, που δεν εµπίπτουν στο άρθρο 15  
του Ν.802/78,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πραγµατοποιούν « ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ »  
στις τιµές ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις  
αναρτηµένες ή τοποθετηµένες ή προσδεµένες πινακίδες µε τις ενδείξεις του  
παρόντος άρθρου, τοποθετούν, επιπλέον, πάνω ακριβώς από το είδος ειδικότερη 
πινακίδα µε την ένδειξη « ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……€ ». Απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση όπως η τιµή πώλησης µε προσφορά να είναι ίση ή µεγαλύτερη από την 
τιµή πώλησης του προϊόντος χωρίς προσφορά. 
 
14.Στις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 13, υπάγονται και τα προϊόντα, 
που διατίθενται στην κατανάλωση, µέσω του συστήµατος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »,που περιγράφεται στις παραγράφους 2,3,4,5,6 και 7 του παρόντος  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  »  
                                              Αρθρο  2  
 
1.Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την Χώρα από την 12-10-2009  
 διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Αγορανοµικό Κώδικα.  
2.Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ηµε 
ρήσιο τύπο.  
 
 
 
 
                                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΒΛΑΧΟΣ 
                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         


