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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
           
 
 
 
            Αθήνα            1-09-2011 
 
           Αρ. Πρωτ. : Α2-1484 
 
 
 

 
                     ΠΡΟΣ  

Αποδέκτες Π.∆. της Α.∆. 7/09 
 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Άρθρου 71 της Α.∆. 7/09, όπως τροποποιήθηκε 

µε την Α.∆. 13/2009 και θέσπιση κυρώσεων»  
 
Έχοντας υπόψη :  
1) Το Ν.∆ 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος» (Α΄298), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1. 
2) Την περ. δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 3377/2005(Α΄ 202) 

«Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – θέµατα Υπουργείου 
Ανάπτυξης», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3557/2007(Α΄ 100) 
«Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε 
ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α΄) 

3) Την Α.∆ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανοµικών ∆ιατάξεων, 
εκδοθεισών µέχρι και την 14-5-09» (Β΄ 1388), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε την Α.∆ 13/09 «Σχετικά µε τις τιµές λιανικής πώλησης συσκευασµένων 
προϊόντων που απεικονίζονται µέσω του γραµµωτού κώδικα (BARCODE) 
αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας – Συσκευασµένα προϊόντα που 
διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή µέσω του συστήµατος ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» (Β’ 2141). 
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4) Το άρθρο 90 του Π.∆ 63/05 «Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 

5) Το Π.∆ 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» (Α΄185), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6) Το Π.∆ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του 
σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας 
Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Α΄ 213). 

7) Το Π.∆ 65/2011 « ∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 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, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς» (Α’ 147) 

8) To Π.∆. 66/2011 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 148). 

9) Την υπ’αριθµ. Υ352/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη» (Β’1603) 

10) Την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλαγών και να διευκολυνθεί η 
συνειδητή επιλογή του καταναλωτή µέσα από τη σαφή και εύληπτη απεικόνιση 
του οικονοµικού οφέλους που αποκοµίζει από τις διενεργούµενες προωθητικές 
ενέργειες, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  

11) Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ             4/2011                    

 
Άρθρο 1 

 
Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1.2 της παραγράφου Α του κεφαλαίου 1 
του άρθρου 71 της Α.∆. 7/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
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«Για τα παρακάτω προϊόντα, η µονάδα µέτρησης καθορίζεται ως εξής: 
 
α) Προκειµένου για συσκευασµένα απορρυπαντικά σε σκόνη ή σε υγρό, 
προοριζόµενα για χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας 
αυτών δηλώνεται, µε βάση τον Κανονισµό 648/2004ΕΚ (L 104), η ένδειξη 
«Συνολικός αριθµός πλύσεων ανά συσκευασία», καθώς και για συσκευασµένα 
απορρυπαντικά, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη  
« Συνολικός αριθµός µοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία», ως µονάδα µέτρησης 
θεωρείται η πλύση ή η µοναδιαία δόση αντίστοιχα.  
β) Προκειµένου για πάνες (βρεφών και ενηλίκων), γυναικεία επιθέµατα 
προσωπικής  υγιεινής και υγροµάντηλα, ως µονάδα µέτρησης θεωρείται το 
τεµάχιο.  
γ) Προκειµένου για χαρτικά είδη (όπως χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, 
χαρτοπετσέτες. χαρτοµάντηλα) ως µονάδα µέτρησης θεωρείται το κιλό (kg)».  

 
 
 

Άρθρο 2 
 
Στο Κεφάλαιο 4 του άρθρου 71 της Α. ∆. 7/09, προστίθεται παράγραφος 6 ως 
εξής:   
 
«6. Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστηµα λιανικής πώλησης απαγορεύεται 
να εµφανίζονται, µε οποιοδήποτε τρόπο, και ενδεικτικά επί της συσκευασίας του, 
επί της πινακίδας λιανικής πώλησης ή σε αναρτηµένες πινακίδες, διαφορετικές 
τιµές».  
 

 
Άρθρο 3 

 
Τα Κεφάλαια 5, 6 και 7 του άρθρου 71 της Α∆ 7/09 όπως προστέθηκαν µε την Α∆ 
13/09, καταργούνται και µετά το Κεφάλαιο 4 του παραπάνω άρθρου 71 
προστίθεται νέο Κεφάλαιο 5 ως ακολούθως: 
 

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5» 
 
 «Προωθητικές ενέργειες» 
 
1. Στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, υπάγονται τα συσκευασµένα 

προϊόντα (είδη µαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην 
νωπών οπωροκηπευτικών, εφηµερίδων, περιοδικών και βιβλίων), 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασµένα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό 
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καταναλωτή. Ως προϊόν νοείται αυτό που εξατοµικεύεται κάθε φορά µε 
συγκεκριµένο Γραµµωτό Κώδικα (BARCODE).  

 
2. Για την εφαρµογή της ∆ιάταξης αυτής, ορίζεται ως «προωθητική ενέργεια» 

κάθε ενέργεια µάρκετινγκ, περιορισµένης χρονικής ισχύος. που 
επικοινωνείται στον τελικό καταναλωτή και µε την οποία υποδηλώνεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο ότι η αγορά του υπό προώθηση προϊόντος τού 
αποφέρει οικονοµικό όφελος. Θεωρούνται ενδεικτικά ως «προωθητικές 
ενέργειες» οι  παρακάτω µορφές πώλησης: 
α) πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι 
πωλείται φθηνότερα. 
β) πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι 
πωλείται σε συσκευασία εµπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως  «∆ΩΡΟ» για 
τον καταναλωτή.  
γ) πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούµενης από περισσότερα του ενός 
πανοµοιότυπα µεταξύ τους συσκευασµένα βασικά προϊόντα, για την οποία 
δηλώνεται µε οποιοδήποτε τρόπο ότι εµπεριέχει µία ή περισσότερες 
συσκευασίες «∆ΩΡΟ» ή ότι προσφέρεται σε χαµηλότερη τιµή. 
δ) πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι πωλείται µαζί 
µε άλλο ανόµοιο προϊόν ως «∆ΩΡΟ». 
ε) πώληση συνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανέµονται εντός του 
καταστήµατος λιανικής πώλησης. 
στ) υπαγωγή συγκεκριµένων προϊόντων που πωλούνται εντός του 
καταστήµατος λιανικής πώλησης σε προγράµµατα επιβράβευσης πιστότητας 
(loyalty card).  

 
3. Το οικονοµικό όφελος του καταναλωτή από την προωθητική ενέργεια πρέπει 

να είναι εµφανές,  να προκύπτει άµεσα και επαγωγικά και να απεικονίζεται σε 
κάθε πινακίδα λιανικής πώλησης και σε κάθε άλλη µορφή εµπορικής 
πρακτικής, συµπεριλαµβανοµένης και της µε οποιοδήποτε τρόπο διαφήµισης. 

 
4. Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από 

την τιµή πώλησης του προωθούµενου προϊόντος, και η τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης πριν και µετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω 
τιµών πρέπει να αναγράφονται µε ισοµεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα 
γράµµατα, µε έµφαση στην τιµή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται µε 
γραµµατοσειρά έντονης γραφής (bold). 

 
5. Εφόσον από την προωθητική ενέργεια προκύπτει έµµεσα ή άµεσα µείωση της 

τιµής ανά µονάδα µέτρησης, η τιµή ανά µονάδα µέτρησης που προκύπτει από 
την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι µικρότερη της αρχικής. 

 
6. Εφόσον προσφέρεται µαζί µε το πωλούµενο προϊόν ως δώρο άλλο, ανόµοιο 

προϊόν, η αξία του τελευταίου δεν µπορεί να υπερβαίνει την αξία του 

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΓΚΩ



 5 

πωλούµενου προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η τιµή ανά µονάδα µέτρησης 
του πωλούµενου µε δώρο προϊόντος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την 
τιµή ανά µονάδα µέτρησης του ίδιου προϊόντος που πωλείται χωρίς δώρο. Το 
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στην περίπτωση προϊόντων που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα επιβράβευσης πιστότητας. 

 
7. Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η 

πώληση του περιεχοµένου αυτής ως µεµονωµένα προϊόντα. 
 

8. Επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών ενεργειών εφόσον ούτε η τιµή 
χονδρικής ούτε  η τιµή λιανικής του προϊόντος, στο συγκεκριµένο σηµείο 
πώλησης, έχει αυξηθεί κατά την περίοδο των δύο (2) µηνών που προηγούνται 
της έναρξης της προωθητικής ενέργειας. Εφόσον κατά την ανωτέρω περίοδο 
έχει πραγµατοποιηθεί άλλη προωθητική ενέργεια ή, µε άλλο τρόπο, 
πρόσκαιρη µείωση τιµής, η επακόλουθη αύξηση µέχρι το επίπεδο της τιµής 
που ίσχυε στην αρχή της περιόδου των δύο (2) µηνών, δεν εµποδίζει τη 
διενέργεια νέας προωθητικής ενέργειας.  
 

9. Στα σηµεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες που 
προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου 
προϊόντος, θα πρέπει το προωθούµενο προϊόν να διατίθεται υποχρεωτικά και 
µεµονωµένα. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. 
 

Άρθρο 4 
Επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις 

 
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων της παρ. 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 και 
των παρ. 4,5,6,7,8 και 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 του άρθρου 71 της Α.∆ 7/2009 ,όπως 
ισχύει ,επιβάλλεται στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά, ποσοστιαίο πρόστιµο ανά κωδικό προϊόντος και ανά σηµείο λιανικής 
πώλησης όπου διαπιστώνεται παράβαση ως εξής : 
 
α) για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4, 
ποσοστό 1% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριµένο 
σηµείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισµένη χρήση. 
β) για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 , 
ποσοστό 2% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριµένο 
σηµείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισµένη χρήση. 
γ) για παράβαση των υποχρεώσεων των παραγράφων 5, 6 και 8 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5, ποσοστό 5% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο 
συγκεκριµένο σηµείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισµένη χρήση. 
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Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στην πώληση προϊόντος µε 
ανόµοιο δώρο η αξία του οποίου υπερβαίνει την αξία του πωλούµενου προϊόντος, 
το παραπάνω πρόστιµο επιβάλλεται στον προµηθευτή του προϊόντος.   
δ)  για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 , 
ποσοστό 0,5% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριµένο 
σηµείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισµένη χρήση. 
ε) για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5, 
ποσοστό 5% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριµένο 
σηµείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισµένη χρήση. 
 
Εφόσον ο συγκεκριµένος κωδικός προϊόντος δεν συµπεριλαµβανόταν στην 
τελευταία κλεισµένη χρήση, για την εφαρµογή του παρόντος λαµβάνονται υπόψη 
οι πωλήσεις για το διάστηµα διάθεσής του από το συγκεκριµένο σηµείο λιανικής 
πώλησης. 
 
Το κατά τα ανωτέρω επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 
χίλια ευρώ (1.000 €) και µεγαλύτερο  από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) ανά 
κωδικό προϊόντος και ανά σηµείο πώλησης. 

 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

 
 

Άρθρο  5 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
 
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας διώκονται και 

τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανοµικού 
Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα Κεφάλαια 5,6 και 7 του 
άρθρου 71 της Α.∆. 7/2009, όπως προστέθηκαν µε την Α.∆. 13/2009. 

3. Η Α.∆. 6/2010 δεν δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
ανακαλείται. 

 
 

Άρθρο 6 
Έναρξη Ισχύος 

 
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά ένα µήνα µετά από τη δηµοσίευσή της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η παρούσα  απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να 
ανακοινωθεί στον ηµερήσιο τύπο.                                                                                          
 
                                                                      
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ 
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