
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ -  
ΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕ 
ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 1 Γενικέσ Αρχέσ 

1. Ωσ γενικι αρχι τθσ διάκεςθσ των προϊόντων (προςυςκευαςμζνων ι μθ) 
ορίηεται  ότι πρζπει αυτά να εκτίκενται ςε κάκε χϊρο πϊλθςθσ ζτςι ϊςτε θ 
επιςιμανςθ  εκάςτου είδουσ να γίνεται άμεςα αντιλθπτι από τον καταναλωτι και 
με βάςθ τισ  αναγραφόμενεσ ενδείξεισ, είτε επί τθσ ςυςκευαςίασ-προϊόντοσ, είτε 
ςτθν  αντίςτοιχθ πινακίδα – ετικζτα, είτε ςε οποιοδιποτε άλλο μζςο 
πλθροφόρθςθσ,  να είναι δε ακριβισ και ςαφισ ϊςτε να μθν παραπλανάται ο 
καταναλωτισ.  
2. Η πινακίδα με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, όπωσ προβλζπεται ςτα επόμενα 
 άρκρα, τοποκετείται επί ι ςτο ςθμείο του πωλοφμενου προϊόντοσ και πρζπει να 
 είναι άμεςα και απόλυτα εμφανισ ςτον καταναλωτι. Οι αναφερόμενεσ ςτο 
 άρκρο 2 ενδείξεισ, είναι αναγεγραμμζνεσ υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
 με ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα γράμματα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
 κακίςτανται άμεςα ορατζσ και αντιλθπτζσ από τον καταναλωτι. Ειδικά θ τελικι 
 τιμι πϊλθςθσ πρζπει να είναι με ζντονθ γραφι (bold). 
3. Σε κάκε περίπτωςθ διακίνθςθσ/πϊλθςθσ προϊόντων, για τον υπολογιςμό τθσ 
 ελλιποβάρειασ λαμβάνονται υπόψθ από τισ ελεγκτικζσ αρχζσ τα προβλεπόμενα 
 ςτθν παροφςα όρια ςφάλματοσ του οργάνου ηφγιςθσ ι οι προβλεπόμενεσ ςτθν 
 παροφςα αποδεκτζσ αποκλίςεισ ηφγιςθσ ι μζτρθςθσ. 
4. Οι επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν, κατά τθν 

πϊλθςθ  υποχρεοφνται να ζχουν ανθρτθμζνθ πινακίδα ςε εμφανζσ ςθμείο, ςτο 
χϊρο του ταμείου ι του τθροφμενου τιμοκαταλόγου ςτθν οποία κα 
αναγράφεται με κεφαλαία, ευανάγνωςτα γράμματα, ίδιου μεγζκουσ, θ ζνδειξθ 
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΡΟΧΕΩΣΗ ΝΑ ΡΛΗΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΡΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα, ωσ εξισ: “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF 
PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)”. Η ρφκμιςθ αυτι 
αφορά  και τα καταςτιματα εςτίαςθσ και αναψυχισ, με τθν ωσ άνω ζνδειξθ να 
αναγράφεται ςε εμφανζσ ςθμείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία, 
ευανάγνωςτα γράμματα, ίδιου μεγζκουσ με τθν γραμματοςειρά των 
προςφερόμενων ειδϊν. Ρινακίδα με τθν ωσ άνω ζνδειξθ κα πρζπει να υπάρχει 
εντόσ των οχθμάτων ΤΑΧΙ ςτο ταμπλό κατά τζτοιο τρόπο που να είναι άμεςα 
ορατι από τον/ουσ επιβάτθ/εσ. 

5. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 
 Α. Μθ τιρθςθ πινακίδασ με τισ απαιτοφμενεσ ενδείξεισ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ. 

Β. Για παραβάςεισ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ. 

Γ. Για αναγραφι ανακριβϊν ι παραπλανθτικϊν ενδείξεων κατά τισ επιταγζσ των 

παρ. 1, 2, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ, με τθν 

επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων τθσ παροφςασ  



Δ. Για παράβαςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά              
παράβαςθ. 

Άρθρο 2 Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέςων 
ενημέρωςησ των καταναλωτών (Πινακίδεσ κ.λ.π.) 

1. Για όλα τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ με οποιοδιποτε τρόπο, 
πρζπει να υπάρχουν είτε πινακίδεσ λιανικισ πϊλθςθσ ςτουσ φυςικοφσ χϊρουσ 
είτε αντίςτοιχθ θλεκτρονικι πινακίδα για πωλιςεισ μζςω διαδικτφου ι άλλου 
παρεμφεροφσ τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται: 

 Α.  Η τιμι 

 Β.  Η Ονομαςία 

 Γ.  Η Ροιότθτα – Σφνκεςθ – Ροιοτικά Χαρακτθριςτικά 

Δ.  Ειδικά για τα τρόφιμα- γλυκά, κα πρζπει να υπάρχει θ αντίςτοιχθ 

επιςιμανςθ αν το πωλοφμενο προϊόν είναι κατεψυγμζνο. Στθν περίπτωςθ 

που τα προσ πϊλθςθ προϊόντα είναι μεταχειριςμζνα ι ανακαινιςμζνα ι 

ανακαταςκευαςμζνα, κα πρζπει θ πλθροφορία αυτι να αποτυπϊνεται ςτισ 

ςχετικζσ πινακίδεσ. Σε κάκε περίπτωςθ ακολουκείται ότι προβλζπεται από 

τθν κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία. 

2. Η ζνδειξθ τθσ Τιμισ αναφζρεται ςε: 
 Α.  Τιμι πϊλθςθσ ανά ςυςκευαςία όταν τα προϊόντα πωλοφνται ςε ςυςκευαςία. 

  Β.  Τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ πζραν τθσ τιμισ ανά ςυςκευαςία, (όπωσ θ 

μονάδα μζτρθςθσ ορίηεται κατωτζρω ςτα άρκρα 5 και 6), κατόπιν αναγωγισ 

τθσ τιμισ ςυςκευαςίασ ςτθν τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ. Η αναγραφι τθσ 

τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ είναι υποχρεωτικι και για τα προϊόντα που 

πωλοφνται ωσ μθ προςυςκευαςμζνα, πζραν των λοιπϊν υποχρεωτικϊν 

ενδείξεων επί των πινακίδων. 

Γ. Η τιμι πϊλθςθσ ανά τεμάχιο ι ςετ (πζραν τθσ τιμισ ανά ςυςκευαςία), 

προκειμζνου για βιομθχανικά προϊόντα μθ εδϊδιμα, τα οποία κατά τθ 

ςυνικθ εμπορικι πρακτικι πωλοφνται με το τεμάχιο ι το ςετ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ τιμι τθσ περίπτωςθσ Β. Στθν ζννοια 

«τεμάχιο» περιλαμβάνονται και τα προϊόντα, τα οποία πωλοφνται ςε μαηικι 

ςυςκευαςία, από αυτόματα μθχανιματα, που εμπεριζχονται ςτθν ίδια 

ςυςκευαςία και τα οποία πρόκειται να αναμειχκοφν, τα καλλυντικά, τα 

προϊόντα αρωματοποιίασ και καλωπιςμοφ, τα χρϊματα, βερνίκια και 

μελάνεσ.  

Δ. Ειδικά για μεταχειριςμζνα ενδφματα, επιτρζπεται θ πϊλθςι τουσ κατά βάροσ 

και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφουν όλεσ οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ όςον 

αφορά τθν ζνδειξθ τιμισ. 

  3.  Από τθν υποχρεωτικι αναγραφι τθσ τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ επί των 

πινακίδων πϊλθςθσ εξαιροφνται: 

Α. Καταςτιματα λιανικισ με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ., πλθν 

καταςτθμάτων πϊλθςθσ προϊόντων αρτοποιίασ. 



Β. Ρερίπτερα, καταςτιματα ψιλικϊν 

Γ.  Τα προϊόντα που πωλοφνται από αυτόματα μθχανιματα. 

Δ.  Συςκευαςμζνα προϊόντα των οποίων θ ποςότθτα ιςοδυναμεί με 1 λίτρο ι 1 

 κυβικό μζτρο ι 1 κιλό  ι 1 μζτρο ι 1 τετραγωνικό μζτρο κατά περίπτωςθ. 

Ε. Μαγειρεμζνα ι θμιμαγειρευμζνα φαγθτά 

      ΣΤ. Ραγωτά βάρουσ ζωσ και 200 γραμμαρίων 

  Ζ. Ρροϊόντα των οποίων θ ποςότθτα τθσ ςυςκευαςίασ είναι κάτω από 50 

γραμμάρια ι 50 χιλιοςτόλιτρα ι πάνω από 10 κιλά ι 10 λίτρα, ι άλλα είδθ τα 

οποία κατά τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι πωλοφνται ςε πολφ μικρζσ 

ςυςκευαςίεσ ι  με το τεμάχιο. 

   Η. Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίασ και καλλωπιςμοφ. 

4. Η τιμι πϊλθςθσ και θ τιμι ανά μονάδασ μζτρθςθσ ςτισ πινακίδεσ των    

λιανοπωλθτϊν αναγράφεται ςε ευρϊ, υπό μορφι δεκαδικοφ αρικμοφ με δφο 

(2) δεκαδικά ψθφία ςυνοδευόμενθ από το διεκνζσ ςιμα του ευρϊ  €  πριν  ι 

μετά τον αρικμό (π.χ. 0,09 €, 0,40 €,  1,25 €,  ι € 5,42,   €  7,09 κλπ.). 

       Στθν περίπτωςθ που το δεκαδικό μζροσ είναι μθδζν, αυτό μπορεί να 

παραλθφκεί (π.χ.  1 €,  5€, 28 €, ι € 1, € 5, € 28 κλπ.). 

5.   Για ςυςκευαςίεσ ειδϊν που διατίκενται ςε ςτακερζσ ποςότθτεσ 

(αναςυςκευαςία) διαφορετικζσ από τθ μονάδα μζτρθςθσ τουσ (κιλό, λίτρο, 

τεμάχιο κλπ.) και για τισ οποίεσ ςτο παρόν άρκρο προβλζπεται και θ αναγωγι 

τθσ τιμισ πϊλθςθσ τουσ και ςε τιμι πϊλθςθσ ανά μονάδα μζτρθςθσ, θ τιμι 

αυτι αναγράφεται ςε μία μόνο πινακίδα, εμφανϊσ τοποκετθμζνθ, με 

ευδιάκριτα ςτοιχεία ςτο ςθμείο ζκκεςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν εν λόγω 

πινακίδα κα αναγράφεται και θ ονομαςία του προϊόντοσ. Σε ςυςκευαςίεσ ειδϊν 

μεταβλθτοφ βάρουσ, ςτθν πινακίδα αρκεί μόνο θ αναγραφι τθσ τιμισ ανά 

μονάδα μζτρθςθσ εφόςον αναγράφεται επί τθσ ςυςκευαςίασ θ τιμι πϊλθςθσ. 

6.  Πλα τα είδθ που πωλοφνται ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, μποροφν  να 

φζρουν και ζνδειξθ τιμισ πϊλθςθσ ςε κάκε επιμζρουσ ςυςκευαςία τουσ. Η 

ζνδειξθ αυτι αναγράφεται είτε μθχανικά (π.χ. με ςφραγίδα) είτε με τθν 

επικόλλθςθ ςτακερισ ετικζτασ. Εφόςον τα πωλοφμενα είδθ φζρουν επί τθσ 

ςυςκευαςίασ Γραμμωτό Κϊδικα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θλεκτρονικό 

ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και ελζγχου τιμϊν (price checker) ι με κάκε άλλο 

πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο πλθροφόρθςθσ ςε ςθμείο τζτοιο του 

καταςτιματοσ, που να μπορεί εφκολα να αξιοποιθκεί από κάκε καταναλωτι 

πριν φκάςει ςτο ταμείο. Τα θλεκτρονικά αυτά ςυςτιματα κα πρζπει το κάκε 

ζνα να αντιςτοιχεί ςε 300 τμ. χϊρου πϊλθςθσ του καταςτιματοσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ Υπεραγορϊν να βρίςκονται ιδίωσ ςε χϊρουσ πϊλθςθσ ειδϊν 

διατροφισ και κακαριότθτασ και γενικότερα ειδϊν οικιακισ χριςθσ. 

7.  Για τεμαχιηόμενα ι/και διατικζμενα χφμα τρόφιμα αναγράφονται ςε πινακίδα 

που τοποκετείται επί του είδουσ αυτοφ τα ςτοιχεία του άρκρου 11. 



8.   Τα προϊόντα των παραπάνω κατθγοριϊν τθσ παρ. 7 που διατίκενται 

ςυςκευαςμζνα, ζχουν επικολλθμζνθ τθν τιμι, ι διακζτουν Γραμμωτό Κϊδικα 

επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ, υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 6. Σε κάκε περίπτωςθ 

ςτο ςθμείο πϊλθςθσ των ειδϊν αυτϊν υπάρχει πινακίδα, ςτθν οποία 

αναγράφεται θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ κακϊσ και τα ςτοιχεία που 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 7. 

9.  Για κάκε προϊόν που πωλείται ςε κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ απαγορεφεται 

να υπάρχουν ι να προκφπτουν με οποιοδιποτε τρόπο και οπουδιποτε εντόσ 

του καταςτιματοσ διαφορετικζσ τιμζσ πϊλθςθσ. Οι ςυνιςτϊμενεσ ι μζγιςτεσ 

τιμζσ  που τίκενται ενδεικτικά επί τθσ ςυςκευαςίασ από τον προμθκευτι είναι 

καταρχιν επιτρεπτζσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων του 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Απαγορεφεται θ απαίτθςθ ι είςπραξθ υψθλότερθσ 

τιμισ από εκείνθ που αναγράφεται ςτισ πινακίδεσ. 

10.   Οι λιανικζσ τιμζσ όλων των αγακϊν που αναγράφονται ςτισ πινακίδεσ,       

τιμοκαταλόγουσ, ετικζτεσ, ςυςκευαςίεσ, ι που επικοινωνοφνται με οποιοδιποτε 

τρόπο κ.λ.π. υποχρεωτικά εμπεριζχουν και τον αναλογοφντα κάκε φορά Φ.Ρ.Α. 

11.   Οι ενδείξεισ ποιότθτασ, ςφνκεςθσ του προϊόντοσ, ι άλλα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, εφόςον προβλζπονται από τθν ιςχφουςα εκνικι 

και ενωςιακι νομοκεςία, εάν αναγράφονται επί τθσ ςυςκευαςίασ και ο 

καταναλωτισ μπορεί να ενθμερωκεί από τισ ενδείξεισ αυτζσ δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ να αναγράφονται ςτθν πινακίδα αυτι. Τθν ευκφνθ για τθν 

αναγραφι των ενδείξεων αυτϊν ςτθν πινακίδα φζρει ο λιανοπωλθτισ και τθν 

ευκφνθ για τθν ορκι διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν φζρει θ 

προμθκεφουςα επιχείρθςθ. 

  12.     Κατά παρζκκλιςθ προσ τα ανωτζρω, όταν για τεχνικοφσ λόγουσ υπάρχει 

αντικειμενικι αδυναμία να τοποκετιςει ο λιανοπωλθτισ πινακίδα πάνω ςε 

κακζνα από τα εκτεκειμζνα όμοια (ιςοβαρι, ιςομεγζκθ κτλ) προϊόντα, 

επιτρζπεται θ χριςθ για τθν αναγραφι των προβλεπομζνων ςτθν παραπάνω 

παράγραφο ενδείξεων, μίασ πινακίδασ ανά κατθγορία προϊόντων, που 

βρίςκονται ςε κοινό εκκετιριο πϊλθςθσ (ράφι, καλάκι, ςταντ κλπ.) ι κατάλογο. 

 Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ πινακίδα ι ο κατάλογοσ κα πρζπει να είναι 

τοποκετθμζνα ςε ορατό ςθμείο του εκκετθρίου πϊλθςθσ, ςε άμεςθ γειτνίαςθ 

με  τα προϊόντα και να είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνα, ϊςτε να μθ 

 δθμιουργείται ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ. Στθν περίπτωςθ χριςθσ 

 καταλόγου κα πρζπει να αναγράφεται επιπλζον θ ονομαςία πϊλθςθσ των 

 προϊόντων. 

 

13. Τα προϊόντα που πωλοφνται ςε καταςτιματα λιανικισ/χονδρικισ πϊλθςθσ, 

όπου ζχει πρόςβαςθ και το ευρφ κοινό και τα οποία ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 

17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, επιτρζπεται, λόγω επικινδυνότθτασ να διατίκενται 



μόνο ςε επαγγελματίεσ χριςτεσ, φζροντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτθν ετικζτα 

πρζπει να   τοποκετοφνται ςε εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματοσ, θ ζνδειξθ:   

           «ΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. 

ΡΩΛΗΣΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ», με τρόπο ευκρινι και 

ευανάγνωςτο. 

14. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 
Α.   Για ελλιπείσ ενδείξεισ πινακίδασ, βάςει των προβλεπομζνων ςτισ  παρ. 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

 Β.  Για ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ ενδείξεισ πινακίδασ βάςει των 

προβλεπομζνων ςτισ παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ 

(3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

 Γ.  Για φπαρξθ διαφορετικϊν τιμϊν πϊλθςθσ ι για υπζρβαςθ τιμισ, βάςει των     

προβλεπομζνων ςτθν παράγραφο 9, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό 

προϊόντοσ.  

    Δ.  Για πϊλθςθ προϊόντων που απευκφνονται αποκλειςτικά ςε επαγγελματίεσ   

λόγω επικινδυνότθτασ βάςει των προβλεπομζνων ςτθν παράγραφο 12, πζντε 

χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.  

Ε. Για ςτζρθςθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου τιμϊν (price checker ι 

άλλου θλεκτρονικοφ μζςου πλθροφόρθςθσ) όπωσ προβλζπεται από τθν παρ. 

6, χίλια ευρϊ (1.000€). 

 


