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ΠΡΟ
Απνδέθηεο Π.Γ.ηεο Α.Γ. 7/09

«Σροποποίηση και σσμπλήρωση τοσ άρθροσ 9 της Α.Δ 7/09, περί
σποβολής τιμοκαταλόγων, προαναγγελίας μεταβολής τιμών κ.λ.π και
άλλες ρσθμίσεις»

Έρνληαο ππόςε:
1. Σνλ Ν. 1558/85 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη.
2. Σν Π.Γ 63/05 «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Οξγαλα «
3. Σν Π.Γ 397/88 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη.
4. Σν Ν.Γ 136/46 «Πεξί Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθνο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
5. Σν Π.Γ 185/09 «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο»
6. Tν Π.Γ 187/09 «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ»
7. Σελ Α.Γ 7/09 «Σξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθώλ Γηαηάμεσλ
εθδνζεηζώλ κέρξη θαη 14-5-09», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
8. Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ κέηξνπ, πνύ ζήκεξα ζεζπίδεη ην άξζξν 9 ηεο Α.Γ. 7/09, ζε
ηξόπν ώζηε νη ηηκνθαηάινγνη λα παξέρνπλ ηα αλαγθαία θαη νινθιεξσκέλα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Τπνπξγείνπ καο ζηα πιαίζηα παξαθνινύζεζεο θαη

ειίδα 1

εμέιημεο ησλ ηηκώλ ζηα είδε, όπσο απηά θαηνλνκάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο Α.Γ. 7/09.
9. Σν γεγνλόο όηη από ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Άξζξν 1
Δπί ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/09, ιακβάλνπλ νη ρώξα
νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο:
1. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «ζηελ απνζηνιή ή θαηάζεζε
…………………………… ησλ θαησηέξσ ζηνηρείσλ» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε
«ζηελ απνζηνιή κε ειεθηξνληθή κνξθή απεπζείαο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία (Δ/νση
Κοστολόγησης και Έρεσνας Αγοράς της ΤΠ.Ε.Α της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίοσ τοσ Τποσργείοσ Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και ΝαστιλίαςΠλ.Κάνιγγος) ησλ θαησηέξσ ζηνηρείσλ»
2. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «απνζηέιινπλ ή θαηαζέηνπλ
………………………. ηα θαησηέξσ ζηνηρεία» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε
«απνζηέιινπλ κε ειεθηξνληθή κνξθή απεπζείαο ζηελ σο άλσ Κεληξηθή Τπεξεζία ηα
θαησηέξσ ζηνηρεία»
3. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «απνζηέιινπλ απεπζείαο
………………………. ηα θαησηέξσ ζηνηρεία» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε
«απνζηέιινπλ απεπζείαο κε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ σο άλσ Κεληξηθή Τπεξεζία ηα
θαησηέξσ ζηνηρεία»
4. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «όπσο απνζηείινπλ ή θαηαζέζνπλ
……………………. ηα θαησηέξσ ζηνηρεία» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «όπσο
απνζηείινπλ απεπζείαο κε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ σο άλσ Κεληξηθή Τπεξεζία ηα
θαησηέξσ ζηνηρεία»
5. Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο:
«8.Οπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη ηαθηόο ρξόλνο απνζηνιήο
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνηρείσλ (επηζηνιέο, ηηκνθαηάινγνη θ.ι.π), ε εκπξόζεζκε
απνζηνιή πηζηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο κνξθήο (e-mail) ηεο σο άλσ Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο times@gge.gr.
Ζ ιήςε ησλ σο άλσe-mail επηβεβαηώλεηαη κε αληίζηνηρν e-mail ηεο Τπεξεζίαο, ζην
νπνίν κεηαμύ ησλ άιισλ γλσζηνπνηείηαη ζηελ ελδηα θεξόκελε επηρείξεζε θαη ν
αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο, πνύ έιαβαλ ηα σο άλσ ζηνηρεία.»
6. ηελ πεξίπησζε Β) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «ζηηο Τπεξεζίεο
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» αληηθαζίζηαηαη κε
ηελ θξάζε «ζηελ σο άλσ Κεληξηθή Τπεξεζία»
7. ηελ πεξίπησζε Γ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «από ηηο αξκόδηεο
Τπεξεζίεο» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία»
8. ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε θξάζε «νη παξαπάλσ Κεληξηθέο
Τπεξεζίεο …………………… εθόζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ
θξάζε «ε παξαπάλσ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Γ Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
εγγξάθσο από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθόζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν
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9. Μεηά ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 11 θαη 12,
πνύ έρνπλ σο αθνινύζσο :
«11.Οινη νη αλσηέξσ ηηκνθαηάινγνη, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκόδηα Κεληξηθή
Τπεξεζία, ζα είλαη ππνρξεσηηθά δηαγξακκηζκέλνη ζε ζηήιεο, ζε θάζε κία ησλ νπνίσλ
ζα αλαγξάθνληαη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία:
-α) ηελ Α΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ν εκπνξηθόο θσδηθόο αξηζκόο, γηα θάζε έλα ησλ εηδώλ ρσξηζηά ή γηα
θάζε κία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ρσξηζηά, θαηά πεξίπησζε.
-β) ηελ Β΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ν Γξακκσηόο Κώδηθαο (BARCODE), πνύ αληηζηνηρεί ζην
πεξηγξαθόκελν είδνο ηεο Γ΄ ζηήιεο, κόλν όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ ΠΗΝΑΚΩΝ 1 θαη 2
ηνπ παξόληνο άξζξνπ. πληξέρνπζαο ηεο πεξίπησζεο απηήο, αιιαγή ηνπ Γξακκσηνύ
Κώδηθα απαγνξεύεηαη.
-γ) ηελ Γ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν
Γξακκσηόο Κώδηθαο ή ηεο παξερόκελεο Τπεξεζίαο θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά όκσο γηα
ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο, αλαγξάθεηαη ε πιήξεο θαη
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαζελόο είδνπο ρσξηζηά, όπσο απηό δηαιακβάλεηαη ζηνλ
ηηκνθαηάινγν ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ.
-δ) ηελ Γ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο, ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί θάζε θαηνλνκαδόκελν είδνο ή
παξερόκελε ππεξεζία, όπσο απηόο θαηαγξάθεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζηνπο ΠΗΝΑΚΔ
1, 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
-ε) ηελ Δ΄ ζηήιε
Καηνλνκάδεηαη ην είδνο ή ε παξερόκελε ππεξεζία, θαηά πεξίπησζε, πνύ αληηζηνηρεί
ζηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο πξνεγνύκελεο Γ΄ ζηήιεο. Πξνθεηκέλνπ όκσο γηα
θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο, θαηνλνκάδεηαη ην είδνο, όπσο
απηό δηαιακβάλεηαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ.
-ζη) ηελ Σ΄ ζηήιε
-Αλαγξάθεηαη ε παιαηά ηηκή πώιεζεο ηνπ είδνπο ή ε παιαηά ηηκή ηεο παξερόκελεο
ππεξεζίαο, θαηά πεξίπησζε (δειαδή ε ηηκή πνύ εθάξκνδε ε επηρείξεζε ακέζσο πξηλ
από ηελ λέα αληίζηνηρε ηηκή πώιεζεο ηνπ είδνπο ή ακέζσο πξηλ από ηελ λέα
αληίζηνηρε ηηκή ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο) .Δηδηθά όκσο γηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο,
αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο, αλαγξάθεηαη ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο, όπσο απηή
δηαιακβάλεηαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ,
-δ) ηελ Ε΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο παιαηάο ηηκήο ηεο πξνεγνύκελεο
ζηήιεο Σ
-ε) ηελ Ζ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε λέα ηηκή πώιεζεο ηνπ είδνπο ή ε λέα ηηκή ηεο παξερόκελεο
ππεξεζίαο, θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά όκσο γηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, αλαςπρήο θαη
δηαζθέδαζεο, αλαγξάθεηαη ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο, όπσο απηή δηαιακβάλεηαη
ζηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ.
-ζ) ηελ Θ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο λέαο ηηκήο ηεο πξνεγνύκελεο
ζηήιεο Ζ.
-η) ηελ Η΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή (απμεηηθή ή κεησηηθή) από ηελ ζύγθξηζε ηεο
ηηκήο ηεο ζηήιεο Ζ΄, πξνο ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο ζηήιεο Σ
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-ηα) ηελ ΗΑ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ (ηδίξνο) θαζελόο είδνπο
ρσξηζηά ή θάζε κίαο παξερόκελεο ππεξεζίαο ρσξηζηά, ζηνλ ζπλνιηθό θύθιν
εξγαζηώλ (ηδίξνο), πνύ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε ζηελ πξνεγνύκελε θιεηζκέλε
νηθνλνκηθή ρξήζε Δηδηθά όκσο γηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, αλαςπρήο θαη
δηαζθέδαζεο, ε σο άλσ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζα αλαθέξεηαη ζην είδνο, όπσο απηό
δηαιακβάλεηαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ ελ ιόγσ θαηαζηεκάησλ.
Γηα ηελ νξζή ελεκέξσζε ηεο ελ ιόγσ ζηήιεο, ιακβάλνληαη ππόςε, θαηά πεξίπησζε,
νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ Α, Β θαη Γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
-ηβ) ηελ ΗΒ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ (ηδίξνο) θαζελόο είδνπο
ρσξηζηά ή θάζε παξερόκελεο ππεξεζίαο ρσξηζηά, ζηνλ ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ πνύ
πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε ζηελ πξνεγνύκελε θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε θαη
αθνξά πσιήζεηο ησλ εηδώλ ησλ ΠΗΝΑΚΩΝ 1, 2 θαη 3, απηνηειώο ή ησλ ΠΗΝΑΚΩΝ 1
θαη 2, 1 θαη 3 ή 2 θαη 3, ζηελ πεξίπησζε κηθηήο δξαζηεξηόηεηαο.
-ηγ) ηελ ΗΓ΄ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ (ηδίξνο) ηεο θιεηζκέλεο
νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Ζ ζηήιε απηή ζρεηίδεηαη κε ηα ζηνηρεία
πνύ αθνξνύλ ηελ ζηήιε ΗΑ.
-ηδ) ηελ ΗΓ ζηήιε
Αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ (ηδίξνο) ηεο θιεηζκέλεο
νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Ζ ζηήιε απηή ζρεηίδεηαη κε ηα ζηνηρεία
πνύ αθνξνύλ ηελ ζηήιε ΗΒ.
«12.Πξνο άξζε πάζεο παξεξκελείαο, δηεπθξηλίδεηαη όηη, αλεμάξηεηα αλ ε
πξναλαγγειία κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ γίλεη κέζα ζην ίδην έηνο ιακβάλεηαη ππόςε ν
ζπλνιηθόο ηδίξνο ηεο θιεηζκέλεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο.
-Δθόζνλ ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηόηε επί
ησλ ζηειώλ ΗΑ θαη ΗΒ ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ, αλαγξάθεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε έλδεημε
«ΝΔΟ ΔΗΓΟ» ή «ΝΔΑ ΤΠΖΡΔΗΑ».
ην πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ησλ ππνβαιινκέλσλ, θαηά ηα σο άλσ, ηηκνθαηαιόγσλ,
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά :
-α) Ζ επσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο θαη ε έδξα απηήο
-β) Ο Α.Φ.Μ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ε Γ.Ο.Τ όπνπ απηή αλήθεη
-γ) Σν νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππεπζύλνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ην ηειέθσλό ηνπ»
-δ) Ο αξηζκόο FAX ηεο Δπηρείξεζεο.»
10.Ζ πεξίπησζε Β)ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινύζσο:
«Β)Σα θαηαξηηδόκελα σο αλσηέξσ αλαιπηηθά θνζηνιόγηα ,πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή
ηνπ εμνπζηνδνηνύκελνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο
θπιάζζνληαη θαη:
α)Δίηε παξαδίδνληαη απεπζείαο ζηνπο εληεηαικέλνπο, πξνο ηνύην, ππαιιήινπο ηεο σο
άλσ Τπεξεζίαο, εθόζνλ δεηεζνύλ απηά.
β)Δίηε απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηελ σο άλσ Τπεξεζία, κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ ηεο
ε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κέζσ e-mail), ην αξγόηεξν κέζα ζε πξνζεζκία κηάο (1)
εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε, ιάβεη έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο
Τπεξεζίαο ,γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνζηνινγίσλ απηώλ.»
Παξαηίζεληαη ζηελ επόκελε ζειίδα παξαδεηγκαηηθά ππνδείγκαηα ηήξεζεο θαη
ελεκέξσζεο ησλ αλσηέξσ ηηκνθαηαιόγσλ.
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΩΝ
(Α)

Α/Α

(Β)

(Γ)

(Γ)

ΔΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ

BARCODE

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ
ΔΙΓΟΤ
Ζ ΤΠΖΡΔΙΑ

Α/Α
(ΠΙΝ.)
Α.Γ.

100000
222000
54654

2342655467
9809834756
6546546548

Ρύδη xxxxx 500gr
απνύλη 100ml
Φπηνθάξκαθν
ΥΥ 5 lt
Δξγαηνώξα
Hamburger

1
2

333000

5

(Δ)

(ΣΤ)

(Ε)

(Ζ)

(Θ)

(Η)

(ΗΑ)

(ΗΒ)

(ΗΓ)

ΔΙΓΟ Ζ ΤΠΖΡΔΙΑ

ΠΡΟΖΓ.
ΣΙΜΖ

ΖΜ/ΝΙΑ
ΙΥΤΟ
ΠΡΟΖΓ.
ΣΙΜΖ

ΝΔΑ
ΣΙΜΖ

ΖΜ/ΝΙΑ
ΙΥΤΟ
ΝΔΑ
ΣΙΜΖ

ΠΟΟΣΟ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
%

ΤΜ/ΥΖ ΣΟ
ΤΝΟΛ.
ΣΕΙΡΟ
%

ΤΜ/ΥΖ ΣΟ
ΣΕΙΡΟ
ΠΙΝΑΚΩΝ
1,2,3
%

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΣΕΙΡΟ
ΠΡΟΖΓ.
ΔΣΟΤ

Ρύδηα
Δίδε αηνκηθήο θξνληίδαο
Γεσξγηθά Φάξκαθα

1, 00
0, 40
0

10-01-09
10-02-09
-

1,05
0, 36
12

31-07-09
01-08-09
01-12-09

5%
-10%
-

πλεξγείν Απηνθηλήησλ
Καηάζηεκα Δζηίαζεο
Αλαςπρήο &
Γηαζθέδαζεο

43
1,75

10-03-09
10-01-09

45
1,80

20-10-09
01-09-09

1,05%
2,85%

3%
3,33%
ΝΔΟ
ΔΗΓΟ
52,6%
6,67%

5%
6%
ΝΔΟ
ΔΗΓΟ
100%
6,67%
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(ΗΓ)
ΤΝ. ΣΕΙΡΟ
ΠΡΟΖΓ.
ΔΣΟΤ
ΔΙΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ
1,2,3,

10.000.000
18.000.000
11.400.000

6.000.000
10.000.000
6.500.000

9.500.000
7.500.000

5.000.000
7.500.000

Άξζξν 2
1. Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο, πνύ ηζρύεη ζε όιε ηελ Υώξα από ηελ επνκέλε ηεο
αλαθνίλσζήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν, δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε
ηνλ ηζρύνληα Αγνξαλνκηθό Κώδηθα.
2. Να δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ
εκεξήζην ηύπν.
Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ,
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΛOYKA.Σ. ΚΑΣΔΛΖ
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