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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.  2 /2012 

 

                     ΠΡΟΣ  

Αποδέκτες της Α.Δ. 7/09 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 

και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του, αντικατάσταση του 

άρθρου 69 του Κεφαλαίου 4 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 και κατάργηση του 

Κεφαλαίου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009».    

              

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 8α του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί 

κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 115), όπως προστέθηκε με το την παράγραφο 3 του άρθρου 236 του ν. 4072/2012 

«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες 

Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 86). 

2. Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 298), όπως ισχύει.  

3. Τον ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), 

όπως ισχύει. 

4. Το Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98). 

5. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α’ 185) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ A’ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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7. Το Π.Δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 

και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α’ 147). 

8. Το Π.Δ 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

Α’ 221). 

9. Την Α.Δ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, 

εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09» (ΦΕΚ Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την  ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009, προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματικότερη η πληροφόρηση για τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών, που 

διαμορφώνονται στην εσωτερική αγορά και επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή και να μειωθεί το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και 

την αντικατάσταση του άρθρου 69.  

11. Την ανάγκη κατάργησης του Κεφαλαίου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 καθώς 

δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

12. Την με αριθμό Υ-13/25-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β’ 2740). 

13. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε 

περίπτωση που οι υπόχρεοι παραβιάζουν τις διατάξεις σχετικά με την υποβολή 

απολογιστικών στοιχείων.  

14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού.  

                                              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

 

Το άρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

 

«Υποβολή απολογιστικών στοιχείων τιμών 

 

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν: 

α) Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγικές και 

εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν και πωλούν χονδρικώς στην εγχώρια αγορά είδη, 

που εντάσσονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2, εφόσον: πραγματοποίησαν κατά την τελευταία 

κλεισμένη οικονομική χρήση, ετήσιο κύκλο εργασιών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) 

ευρώ και άνω, σύμφωνα με τα βιβλία που τηρούν, και οι χονδρικές τους πωλήσεις στην 

εγχώρια αγορά, για τα είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2, είναι τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων 

(10.000.000) ευρώ.  
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β) Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, εφόσον 

πραγματοποίησαν κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση ετήσιο κύκλο εργασιών 

δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και άνω, σύμφωνα με τα βιβλία που τηρούν, και οι 

πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά, για τις υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3 είναι τουλάχιστον δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.  

 

 

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, 

υποχρεούνται να: 

α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1, 

εφόσον η τελευταία οικονομική τους χρήση έκλεισε πριν τη δημοσίευση της παρούσας, 

οφείλουν να υποβάλουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, 

απολογιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ανά 

κωδικό προϊόντος, εμπορεύματος ή υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 

και 3, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση των 

στοιχείων αυτών μπορεί να χορηγηθεί περαιτέρω προθεσμία όχι πέραν των τριάντα (30) 

επιπλέον ημερών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της υπόχρεης επιχείρησης. Η 

αποστολή των στοιχείων γίνεται προς τη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της 

Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: times@gge.gr 

με θέμα την επωνυμία της επιχείρησης. Για τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και 

το υπολογισμό των προθεσμιών κατάθεσης - παραλαβής των εγγράφων εφαρμόζεται το 

αντίστοιχο άρθρο του νόμου "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". 

 

 

β) Μετά την πρώτη υποβολή της περίπτωσης α) ή εάν δεν έκλεισε η οικονομική χρήση πριν 

τη δημοσίευση της παρούσας,  οι υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποχρεούνται 

μετά το κλείσιμο κάθε επόμενης οικονομικής χρήσης, να διαμορφώνουν τα απολογιστικά 

στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ανά κωδικό προϊόντος, 

εμπορεύματος ή υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 και 3, σύμφωνα με 

το Υπόδειγμα Α. Ο Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α) δύναται 

να ζητά με έγγραφη κλήση του τα στοιχεία αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει 

ενενήντα (90) ημέρες από το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης βάσει της οποίας ζητούνται 

τα εν λόγω στοιχεία. Στην έγγραφη κλήση θα πρέπει να αναγράφεται η προθεσμία εντός της 

οποίας η επιχείρηση θα υποβάλει τα στοιχεία αυτά, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δέκα (10) ημερών, καθώς και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων προς τη Διεύθυνση 

Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α.) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

γ) Κατά την πρώτη υποβολή των στοιχείων είτε δυνάμει της περίπτωσης α) είτε δυνάμει της 

περίπτωσης β) οι υπόχρεες επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην ίδια Διεύθυνση το νόμιμο 

εκπρόσωπό, τον ΑΦΜ, τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, ή τον αριθμό άλλου Εμπορικού Μητρώου στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένες, ανάλογα με την εταιρική τους μορφή, την επωνυμία, την έδρα 

και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών 
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με μνεία της ημερομηνίας που έκλεισε η οικονομική χρήση. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που μεταβάλλονται. 

 

3. Ως κλείσιμο οικονομικής χρήσης για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται η 

ημερομηνία που κλείνει η οικονομική χρήση, ανεξαρτήτως της δημοσίευσης οικονομικών 

στοιχείων της υπόχρεης επιχείρησης.  

 

4. Ο Ειδικός Γραμματέας της ΥΠ.Ε.Α μπορεί εντός τασσόμενης προθεσμίας, να ζητά με 

έγγραφη κλήση του πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της 

απολογιστικής τιμής πώλησης του προϊόντος, εμπορεύματος ή υπηρεσίας καθώς επίσης 

μπορεί να ζητά και άλλα στοιχεία, όπως ενδεικτικά, τον ισολογισμό των επιχειρήσεων, 

γενική εκμετάλλευση, αναλυτικές κατά κλάδο εκμεταλλεύσεις, καρτέλες αποθήκης, 

αποθέματα, τιμολόγια, στοιχεία κόστους ή λοιπά οικονομικά στοιχεία.  

 

5. Η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί ελέγχους επαλήθευσης, των στοιχείων που έχουν 

υποβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 σε σχέση με τα βιβλία και στοιχεία που 

τηρεί η επιχείρηση».  

 

Άρθρο 2  

Το άρθρο 69 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους 

 

Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, 

ανεξάρτητα από την αγορανομική κατηγορία κατάταξης τους, έχουν την υποχρέωση όπως, 

γνωστοποιούν εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-

mail) τις τιμές πώλησης των ειδών τους (χωρίς Φ.Π.Α.) στον εκάστοτε δυνητικό αγοραστή». 

 

Άρθρο 3 

Επιβαλλόμενες Διοικητικές Κυρώσεις 

 

 1. Με πράξη του Ειδικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α) της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(ΥΠ.Α.Α.Ν), επιβάλλονται τα παρακάτω πρόστιμα: 

 

α) Σε περίπτωση μη υποβολής εντός της τασσόμενης προθεσμίας των προβλεπομένων στις 

παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι 

χιλιάδων (20.000) Ευρώ. 

 

β) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών ή αναληθών στοιχείων των παραγράφων 2 και 4 του 

άρθρου 1 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ.  

 

2. Και στις δύο περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η υπόχρεη επιχείρηση με 

έγγραφη κλήση του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Α. καλείται επιπλέον να υποβάλει εντός 
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τριών (3) ημερών τα σχετικά στοιχεία, και στην περίπτωση μη συμμόρφωσής της, 

εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου. 

 

3.Τα επιβληθέντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση 

που η επιχείρηση υποπέσει σε νέα παράβαση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 1 της 

παρούσας, μέσα σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη διάπραξη της πρώτης 

παράβασης.  

 

Άρθρο 4 

1. Πέραν των ως άνω προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων, οι παραβάτες της παρούσας 

διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 136/1946 "Περί 

Αγορανομικού Κωδικός" όπως ισχύει.  

 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. Α2-986/2011 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1144/6-6-2011). Εκκρεμείς υποθέσεις αντιμετωπίζονται εφεξής σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρούσας. 

 

3. Σε όποιο σημείο της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 γίνεται λόγος για τιμοκαταλόγους 

χονδρικής πώλησης ή εμπορίας, εννοείται εφεξής κάθε έγγραφη γνωστοποίηση των τιμών 

πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

 

4. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2, 3 και 

το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α. 

 

 

Άρθρο 5 

Το Κεφάλαιο 2 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 με τίτλο «ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» καταργείται. 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ημερήσιο 

Τύπο. 

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

         ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ   
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Εσωτερική ∆ιανοµή  

Γραφ. κ. Υπουργού 

Γραφ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα.  

Γραφ. κ. Ειδικού Γραµµατέα  

∆/νση Τιµών Τροφίµων Ποτών (5) 

∆/νση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων (5) 

∆/νση Τιµών Παροχής Υπηρεσιών (5) 

ΥΠΕΑ -∆/νση Ελέγχων, ∆/νση Κοστολόγησης & Έρευνας Αγοράς (5) 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

1. Είδη διατροφής. 

2. Μη αλκοολούχα ποτά.  

3. Μπύρες, Κρασιά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η 

1. Είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (Είδη καθαρισµού, Λοιπά 

εφόδια νοικοκυριού). 

2. Είδη ατοµικής φροντίδας (αναλώσιµα) πλην καλλυντικών.  

3. Χαρτικά ( χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, χαρτοµάνδηλα, χαρτί 

κουζίνας). 

4. Σχολικά είδη- σχολική τσάντα- γραφική ύλη. 

5. Γεωργικά φάρµακα. 

6. Λιπάσµατα. 

7. Αγροτικοί σπόροι.  
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8. Σύνθετες συσκευασµένες ζωοτροφές  εκτροφής παραγωγικών 

ζώων. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων. 

2. Σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών. 

3. Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων. 

4. Γηροκοµεία ιδιωτικά. 

5. ∆ιαγνωστικά Κέντρα 

6. Καταστήµατα Εστίασης, Αναψυχής και ∆ιασκέδασης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ( A ) YΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

          
  

   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
  

   
  

   

            
   

Α / 
Α  

( Α ) ( Β ) ( Γ ) ( ∆ ) ( Ε )  ( ΣΤ ) ( Ζ ) ( Η ) ( Θ )   ( I ) ( K ) ( Λ ) 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Σ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

BARCODE  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ                         

( 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡ. 

∆ΙΑΤΑΞΗΣ                                               
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙ∆ΟΣ ( 1 ή 2 ή 

3) 

Α / Α ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 
2 ή 3  ΤΗΣ 
ΑΓΟΡ. 

∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝ
Ο ΕΙ∆ΟΣ ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ή 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΒΑΣΕ
Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ
Υ ΕΙ∆ΟΥΣ ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ή 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΒΑΣΕ
Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (*) 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ή 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΒΑΣΕ
Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (**)  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                 
ΚΑΤΆ ΤΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ                               
ΚΑΤΆ ΤΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ  ΕΙ∆ΩΝ 

ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 

ΚΑΙ 3                              
ΚΑΤΆ ΤΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

        
1                      

  
2                     

   
3                     

   
4                     

   
5                     

   
6                     

   
7                     

   
8                     

   
9                     

   
10                     

   

(*) Ως µέση καθαρή τιµή πωλήσεων ισολογισµού θεωρείται η µέση τιµή των πωλήσεων όπως αναφέρονται στον ισολογισµό.      

(**) Ως πραγµατική µέση (καθαρή) τιµή θεωρείται η αξία πώλησης του είδους µείον εκπτώσεων κάθε µορφής σε ποσότητα και αξία (όπως π.χ. τζίρος, επιστροφές προϊόντων είδος 
πληρωµής κλπ), αναπροσαρµογών τιµών, δαπανών προώθησης, εξόδων τοποθέτησης προϊόντων στο ράφι ή εξόδων εισαγωγής προϊόντων στην αγορά, προκαταβολές και επιχορηγήσεις 
αποδοχής συµφωνίας, καθώς και κάθε είδος υπηρεσίας που τιµολογείται ως έξοδο και αφορά στη διανοµή των προϊόντων. 

    

                  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

                    
                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ   
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