
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΟΝ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

Άρθρο 98 Γενικές αρχές 

Πρακτικζσ επικοινωνίασ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι ςχετικά με τθν 

προώκθςθ προϊόντων και υπθρεςιών, πρζπει να γίνονται με τζτοιο τρόπο ώςτε ο 

καταναλωτισ να είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 

που ορίηονται ςτθν παροφςα, πριν προβεί ςτθν αγορά του προϊόντοσ ι τθσ 

υπθρεςίασ.   

Άρθρο 99 Προσφορές/Προωθητικές ενέργειες σε είδη μαζικής 
κατανάλωσης 

1. τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, υπάγονται τα προςυςκευαςμζνα είδθ 
μαηικισ κατανάλωςθσ που πωλοφνται λιανικώσ ςτον τελικό καταναλωτι.  

2. Προςφορά ι προωκθτικι ενζργεια" νοείται κάκε βραχυπρόκεςμθ ενζργεια 
μάρκετινγκ, με ενδεικτικι διάρκεια ιςχφοσ ζωσ τριών μθνών, που επικοινωνείται 
προσ τον καταναλωτι και με τθν οποία δθλώνεται ι υποδθλώνεται ότι, θ αγορά 
του υπό προσ πώλθςθ προϊόντοσ του αποφζρει οικονομικό όφελοσ. 
Αναφζρονται ιδίωσ οι παρακάτω μορφζσ πώλθςθσ: 

 Α. Πώλθςθ προϊόντοσ για το οποίο δθλώνεται ότι πωλείται φκθνότερα. 

Β. Πώλθςθ προϊόντοσ για το οποίο δθλώνεται ότι πωλείται ςε ςυςκευαςία 

εμπεριζχουςα επιπλζον ποςότθτα ωσ «ΔΩΡΟ» για τον καταναλωτι. 

Γ. Πώλθςθ πολυςυςκευαςίασ, αποτελοφμενθσ από περιςςότερα του ενόσ 

πανομοιότυπα μεταξφ τουσ ςυςκευαςμζνα βαςικά προϊόντα, για τθν οποία 

δθλώνεται ότι εμπεριζχει μία ι περιςςότερεσ ςυςκευαςίεσ «ΔΩΡΟ» ι ότι 

προςφζρεται ςε χαμθλότερθ τιμι. 

Δ. Πώλθςθ προϊόντοσ για το οποίο δθλώνεται ότι πωλείται μαηί με άλλο όμοιο 

ι ανόμοιο προϊόν ωσ «ΔΩΡΟ». 

Ε. Πώλθςθ ςυνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανζμονται εντόσ ι εκτόσ του 

καταςτιματοσ λιανικισ πώλθςθσ. 

Σ. Τπαγωγι ςυγκεκριμζνων προϊόντων που πωλοφνται εντόσ του καταςτιματοσ 

λιανικισ πώλθςθσ ςε προγράμματα επιβράβευςθσ πιςτότθτασ (loyalty card). 

3. Σο οικονομικό όφελοσ του καταναλωτι από τθν προωκθτικι ενζργεια πρζπει να 
είναι εμφανζσ, να προκφπτει άμεςα και επαγωγικά και να απεικονίηεται ςε κάκε 
πινακίδα λιανικισ πώλθςθσ και ςε κάκε μορφι εμπορικισ πρακτικισ. 

4. Α.  Επί τθσ πινακίδασ λιανικισ πώλθςθσ κακώσ και επί των φυλλαδίων 
προςφορών, κ.λ.π.  αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτόσ από τθν τιμι πώλθςθσ 
του προωκοφμενου προϊόντοσ, και θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ πριν και 
μετά τθν προωκθτικι ενζργεια με τθν επιφφλαξθ των εξαιρζςεων τθσ παρ. 3 
του άρκρου 2 τθσ παροφςθσ.  

Β.  Οι ενδείξεισ των τιμών ανά μονάδα μζτρθςθσ κα πρζπει να αναγράφονται με 

ιςομεγζκθ, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα γράμματα, με ζμφαςθ ςτθν τιμι 



πώλθςθσ του προϊόντοσ που κα τονίηεται με γραμματοςειρά ζντονθσ γραφισ 

(bold). 

Γ.  Φυλλάδια με τα  οποία επικοινωνείται με οποιοδιποτε τρόπο μείωςθ τιμισ 

ι ςυμφζρουςα αγορά προϊόντοσ αποτελοφν «Φυλλάδια προςφορών ι 

προωκθτικών ενεργειών» για όλα τα πωλοφμενα είδθ που εμπεριζχουν και 

ιςχφουν οι ανωτζρω υποχρεώςεισ. ε περίπτωςθ που ςτα ωσ άνω φυλλάδια 

προβάλλονται προϊόντα για τα όποια δεν επικοινωνείται μείωςθ τιμισ ι 

ςυμφζρουςα αγορά προϊόντοσ, πρζπει να υπάρχει διακριτι αναφορά ςτα 

προϊόντα αυτά. 

5.  Εφόςον από τθν προωκθτικι ενζργεια προκφπτει ζμμεςα ι άμεςα μείωςθ τθσ 

τιμισ ανά μονάδα μζτρθςθσ, θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ που προκφπτει από 

τθν προωκθτικι ενζργεια πρζπει να είναι μικρότερθ τθσ αρχικισ. 

6. Απαγορεφεται ρθτά θ καταςτροφι τθσ προωκθτικισ ςυςκευαςίασ και θ πώλθςθ 

του περιεχομζνου αυτισ ωσ μεμονωμζνα προϊόντα. 

7. τα ςθμεία λιανικισ πώλθςθσ όπου διενεργοφνται προωκθτικζσ ενζργειεσ οι 

οποίεσ προχποκζτουν τθν αγορά τουλάχιςτον δφο (2) ςυςκευαςιών του ίδιου 

προϊόντοσ, κα πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά εμφανώσ θ αρχικι και θ 

τελικι τιμι πώλθςθσ, όπωσ διαμορφώνεται ανά ςυςκευαςία μετά τθν 

προωκθτικι ενζργεια. Η μεμονωμζνθ διάκεςθ του προωκοφμενου δεν είναι 

υποχρεωτικι. 

8. Η αποτίμθςθ των προωκθτικών ενεργειών και του οποιουδιποτε είδουσ 

χονδρεμπορικών εκπτώςεων πρζπει να εμφανίηονται ςτο ςχετικό ςυνοδευτικό 

παραςτατικό πώλθςθσ.   

9. τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:  

Α. Για παραβάςεισ τθσ παρ. 3, τρεισ χιλιάδεσ (3.000€) ευρώ, ανά παράβαςθ. 

Β. Για παραβάςεισ των παραγράφων 2, 4, 5, 6, 7 και 8, χίλια (1.000€) ευρώ, ανά 

παράβαςθ. 

 


