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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΑΡ. 13ΘΕΜΑ « τεηικά με ηις ηιμές λιανικής
πώληζης ζσζκεσαζμένων προϊόνηων, ποσ απεικονίζονηαι μέζω ηοσ γραμμωηού
κώδικα ( BARCODE ) ασηοκόλληηης εηικέηας επί ηης ζσζκεσαζίας-σζκεσαζμένα
προϊόνηα πού διαηίθενηαι λιανικώς ζηον καηαναλωηή, μέζω ηοσ ζσζηήμαηος «
ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ »
Έρνληαο ππφςε :1.Ρνλ Λ.1558/1985 « Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Όξγαλα », φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ 63/2005 « Θσδηθνπνίεζε ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα » 2.Ρν Ξ.Γ. 397/1988 «
Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3.Ρν Λ.Γ.
136/1946 « Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθνο », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4.Ρν Ξ.Γ.
27/1996 « Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο-Δλέξγεηαο- Ρερλνινγίαο
θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο » 5.Ρν Ξ.Γ. 122/2004 « Αλαζχζηαζε ηνπ
πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ » 6.Ρελ Θ..Α. 15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 ησλ Ξξσζππνπξγνχ θαη
πνπξγνχ Αλάπηπμεο « Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Αλάπηπμεο Ησάλλε
Κπνχγα θαη Γεψξγην Βιάρν» 7.Ρελ Α.Γ 7/09 « Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε
Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζψλ κέρξη θαη ηελ 14-5-09» 8.Ρελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ,
πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, πνχ πξνκεζεχεηαη

ζπζθεπαζκέλα πξντφληα απφ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. 9.Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο
ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
'Αρθρο 1
Πην άξζξν 71 ηνπ Θεθαιαίνπ 4 ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/09,πξνζηίζεληαη
εηδηθφηεξα ΘΔΦΑΙΑΗΑ 5 ,6 θαη 7, πνπ έρνπλ σο αθνινχζσο :
« ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5
Πρεηηθά κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ πνπ απεηθνλίδνληαη
επί ηεο ζπζθεπαζίαο, κέζσ ηνπ Γξακκσηνχ Θψδηθα ( BARCODE ), ζπγθξηηηθά κε ηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο
αλαξηεκέλεο ή ηνπνζεηεκέλεο ή πξνζδεκέλεο πηλαθίδεο
1.Ξξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα, πνπ εθηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε επψλπκεο θαη θιεηζηέο
ζπζθεπαζίεο απφ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, εθφζνλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ
θέξεηαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ηνλ Γξακκσηφ Θψδηθα ( BARCODE ) θαη ηελ ηηκή ιηαληθήο
πψιεζεο, απαγνξεχεηαη φπσο ε ελ ιφγσ ηηκή ηνπ πξντφληνο δηαθέξεη απφ ηελ αληίζηνηρε
ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ αλαγξάθεηαη γηα ην απηφ πξντφλ ζηελ αλαξηεκέλε ή
ηνπνζεηεκέλε ή πξνζδεδεκέλε πηλαθίδα πνχ αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
2.Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε φπσο επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ σο άλσ
πξντφλησλ, πθίζηαληαη επηθνιιεκέλεο εηηθέηεο κε ην Γξακκσηφ Θψδηθα ( BARCODE )
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο.
3.Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
πξνηίζεηαη λα κεηαβάιιεη ηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο θάζε παξαπάλσ ζπζθεπαζκέλνπ
πξντφληνο, ππνρξενχηαη φπσο πξηλ ηελ έθζεζε απηνχ πξνο πψιεζε έρεη απεηθνλίζεη
ηαπηφρξνλα ηελ κεηαβαιιφκελε ηηκή θαη επί ηεο ηνπνζεηεκέλεο ή αλαξηεκέλεο ή
πξνζδεδεκέλεο, θαηά ηα σο άλσ, πηλαθίδαο θαη επί ηεο αληίζηνηρεο επηθνιιεκέλεο ζηελ
ζπζθεπαζία εηηθέηαο ηνπ Γξακκσηνχ Θψδηθα ( BARCODE ), έηζη ψζηε λα λνκηκνπνηεζεί ε
πψιεζε κε ηελ λέα ηηκή.
Ππληξέρνπζαο ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηρείξεζεο,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα φπσο ε εηηθέηα Γξακκσηνχ Θψδηθα κε ηελ λέα ηηκή επηθνιιάηαη
επαθξηβψο πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε εηηθέηα, ζε ηξφπν ψζηε ε ηειεπηαία λα κελ είλαη νξαηή
παληειψο. »
« ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπζθεπαζκέλα απνξξππαληηθά πάζεο θχζεσο, γηα ηά
νπνία,

επί

ηεο

ζπζθεπαζίαο

ηνπο

αλαγξάθεηαη,

πέξαλ

ησλ

εμ

άιισλ

δηαηάμεσλ

επηβαιινκέλσλ ελδείμεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ κεδνχξσλ, εθφζνλ εθηίζεληαη πξνο πψιεζε γηα
ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νη ιηαλνπσιεηέο απηψλ ππφθεηληαη ζηελ θαησηέξσ ππνρξέσζε -Δπί

ηεο πηλαθίδαο, πνχ αλαθέξεηαη ζην σο άλσ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 ηνπ παξφληνο, εθηφο απφ ηελ ηηκή
πψιεζεο αλά ζπζθεπαζία θαη ηελ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο, αλαγξάθνπλ επί πιένλ ηνλ
αξηζκφ ησλ κεδνχξσλ αλά κνλάδα κέηξεζεο κάδαο ή φγθνπ θαη ηελ ηηκή ηεο θάζε κεδνχξαο.
Ξξνο άξζε θάζε παξεξκελείαο θαη γηα ηελ θαιχηεξα ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, κέζσ
ησλ θαησηέξσ παξαδεηγκάησλ, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο κεδνχξαο :
Παραδείγματα-Έζησ φηη ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη 3.105
γξακκάξηα θαη ν αξηζκφο ησλ κεδνχξσλ είλαη 27 Απηφ γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκαίλεη φηη ε
θάζε κεδνχξα έρεη κεγίζηε ρσξεηηθφηεηα 115 γξακκάξηα ( 3105 δηά 27 )
-Δζησ φηη ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη 4.725 ML θαη ν αξηζκφο ησλ
κεδνχξσλ είλαη 27, Απηφ γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκαίλεη φηη ε θάζε κεδνχξα έρεη κεγίζηε
ρσξεηηθφηεηα 175 ML ( 4725 δηά 27 ).»:
« ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7
Ππζθεπαζκέλα πξντφληα πνχ δηαηίζεληαη ιηαληθψο ζηνλ θαηαλαισηή, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο « ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ »
1.Πηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΘΔΦΑΙΑΗΝ, ππάγνληαη ηα επψλπκα θαη ζε θιεηζηή
ζπζθεπαζία

πξντφληα

(

ηξφθηκα,

πνηά,

βηνκεραληθά

είδε

κε

εδψδηκα

)

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνχ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ηδησηηθήο
εηηθέηαο, πνπ πσινχληαη ιηαληθψο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη γηα ηα νπνία ην θαζαξφ
πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο εθθξάδεηαη ζε κνλάδα κέηξεζεο κάδαο ( θηιφ, γξακκάξηα
θ.ιπ ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξηνπεηζεηψλ θαη ηνπ ραξηηνχ πγείαο, ζε κνλάδα
κέηξεζεο φγθνπ ( ιίηξν, ρηιηνζηφιηηξν θ.ιπ), ζε κνλάδα κέηξεζεο κέηξνπ, ζε κνλάδα
κέηξεζεο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ θαη ζε κνλάδα κέηξεζεο θπβηθνχ κέηξνπ.
Δηδηθά γηα ζπζθεπαζκέλα βηνκεραληθά κε εδψδηκα πξντφληα, γηα ηα νπνία, κε βάζε
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο απηνχ ( κήθνο
ζε κέηξα θαη πιάηνο ζε κέηξα ), ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζεσξείηαη σο εθθξαδφκελν ζε κνλάδα κέηξεζεο
ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ( κήθνο Σ πιάηνο δηα 2 )
Δπίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ππάγνληαη θαη ηα βηνκεραληθά κε
εδψδηκα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, πνπ θαηά ηελ ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή πσινχληαη κε ην
ηεκάρην ή ζεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ δελ αλαγξάθεηαη
ε κνλάδα κέηξεζεο πεξηερνκέλνπ ζπζθεπαζίαο
Ρέινο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΘΔΦΑΙΑΗΝ, ππάγνληαη θαη ηα ζπζθεπαζκέλα
απνξξππαληηθά πάζεο θχζεσο, γηα ηά νπνία, πέξα ηνπ φηη ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο
ζπζθεπαζίαο ηνπο εθθξάδεηαη ζε κνλάδα κέηξεζεο κάδαο ( θηιφ. γξακκάξηα θ.ι.π.) ή ζε
κνλάδα κέηξεζεο φγθνπ ( ιίηξν, ρηιηνζηφιηηξν θ.ι.π.),ζηελ ζπζθεπαζία απηψλ αλαγξάθεηαη

θαη ν αξηζκφο ησλ κεδνχξσλ αλά κνλάδα κάδαο( π.ρ. γξακκάξηα ) ή αλά κνλάδα φγθνπ (
π.ρ. ml),θαηά πεξίπησζε.
2.Ωο πξντφλ 'Α ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξνηφλ ζε
επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη π.ρ.
θζελφηεξα θαηά 0,15 επξψ ή κε έθπησζε 0,15 επξψ. Ρν πξντφλ απηφ ζα είλαη παλνκνηφηππν
κε ην αληίζηνηρν πξντφλ, πνπ πσιείηαη ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
3.Ωο πξντφλ Β΄ ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε
επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη ζε
ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπζα επηπιένλ πνζφηεηα σο ΓΩΟΝ γηα ηνλ θαηαλαισηή. Ρν πξντφλ απηφ
ζα είλαη παλνκνηφηππν κε ην αληίζηνηρν πξντφλ πνχ πσιείηαη ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
4.Ωο

πξντφλ

Γ΄

ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖΠ

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ

ζεσξείηαη

θάζε

πνιπζπζθεπαζία,

εκπεξηέρνπζα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παλνκνηφηππα κεηαμχ ηνπο ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, γηα
ηελ νπνία δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη απηή πσιείηαη σο εκπεξηέρνπζα κία ή πεξηζζφηεξεο
ζπζθεπαζίεο ΓΩΟΝ. Ρα πξντφληα ηεο πνιπζπζθεπαζίαο ζα είλαη παλνκνηφηππα κε ην
αληίζηνηρν πξντφλ πνχ πσιείηαη ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
5.Ωο

πξντφλ

Γ΄

ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖΠ

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ

ζεσξείηαη

θάζε

πνιπζπζθεπαζία,

εκπεξηέρνπζα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παλνκνηφηππα κεηαμχ ηνπο πξντφληα, γηα ηελ νπνία
δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη απηή ραξαθηεξίδεηαη « Ωο νηθνλνκηθή ζπζθεπαζία ». Ρα
πξντφληα ηεο πνιπζπζθεπαζίαο ζα είλαη παλνκνηφηππα κε ην αληίζηνηρν πξντφλ πνχ πσιείηαη
ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
6.Ωο πξντφλ Δ΄ ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε
επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη,
ζπλνδεπφκελν κε θάπνην άιιν πξντφλ σο ΓΩΟΝ, αλφκνην πξνο ην βαζηθφ πξντφλ, πνπ ζα
πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο.
7.Ωο πξντφλ ΠΡ΄ ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ( πξνθεηκέλνπ γηα απνξξππαληηθά πάζεο
θχζεσο κφλν ) ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα
ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή αξηζκφο κεδνχξσλ σο
ΓΩΟΝ.
Ρν πξντφλ απηφ ζα είλαη παλνκνηφηππν κε ην αληίζηνηρν πξντφλ πνχ πσιείηαη ρσξίο
πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
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.Γηα

ηηο

αλσηέξσ

ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΔΠ

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ

Γ.-Γ.-Δ.,ΠΡ

απαγνξεχεηαη

ε

θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε πψιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ σο κεκνλσκέλα
πξντφληα.
Δηδηθά γηα ηελ ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ Δ, ην πεξηερφκελν ζε απηήλ ΓΩΟΝ ζα είλαη ζε θάζε
πεξίπησζε ελζσκαησκέλν, σο πξνο ηελ ζπζθεπαζία, καδί κε ην θχξην πξντφλ ζπλαιιαγήο.

9.Ξξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε
πξντφληα ησλ παξαπάλσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ππφθεηληαη ζηελ θαησηέξσ ππνρξέσζε :Ξάλσ αθξηβψο απφ ηελ πηλαθίδα, πνπ αλαγξάθεη, θαηά ηα σο άλσ ηελ ηηκή πψιεζεο θάζε
ζπζθεπαζίαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο καδί κε ηελ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο θαηφπηλ
αλαγσγήο ηήο πξψηεο ηηκήο ζηελ δεχηεξε ( πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο Α,Β,Γ,Γ θαη Δ ) ή πάλσ
απφ ηελ πηλαθίδα πνχ αλαγξάθεη, θαηά ηα σο άλσ ηνλ αξηζκφ ησλ κεδνχξσλ, ηελ ηηκή θάζε
κεδνχξαο ηελ ηηκή πψιεζεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, καδί κε ηελ ηηκή αλά
κνλάδαο κέηξεζεο, θαηφπηλ αλαγσγήο ηήο πξψηεο ηηκήο ζηελ δεχηεξε ( πξνσζεηηθή
ελέξγεηα ΠΡ ) ,ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξε πηλαθίδα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε παξαθάησ
έλδεημε, πνχ αλαθέξεηαη ζην κεκνλσκέλν πξντφλ ζπζθεπαζίαο, πνχ πσιείηαη ρσξίο
πξνσζεηηθή ελέξγεηα :
« 1 ηεκάρην –Ρηκή ζπζθεπαζίαο……..-Ρηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο » ή « 1 ηεκάρηνΑξηζκφο κεδνχξσλ-Ρηκή κεδνχξαο-Ρηκή ζπζθεπαζίαο--Ρηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο………»,θαηά
πεξίπησζε.
Ζ πξφζζεηε απηή πηλαθίδα, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή, γηα ηελ θαιχηεξε
ελεκέξσζή ηνπ λα επηιέμεη αλ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ λα πξνκεζεπζεί ην πξντφλ ηεο
πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο.
Ζ πξφζζεηε απηή πηλαθίδα είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμάξηεηα αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη
πξνο πψιεζε ή φρη ζπζθεπαζκέλα κεκνλσκέλα πξντφληα ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα. Ρα
αλσηέξσ ζηνηρεία δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη θαη ζε εληαία πηλαθίδα, κε δηαθξηηά κέξε, φπνπ
ζην πξψην αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ρσξίο ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαη ζην δεχηεξν ηα
ζηνηρεία ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο.
10.Ξξνο άξζε θάζε παξεξκελείαο επί ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, παξαζέηνπκε ζρεηηθά
παξαδείγκαηα :
ΠΙΝΑΚΑ 1
'Έζησ θαζφιηα ζπζθεπαζία 250 γξακκαξίσλ αλά ζπζθεπαζία
Δθαξκνγή Α΄ Ξξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε έθπησζε 0,15 επξψ
Ξξφζζεηε πηλαθίδα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

1

50 γξακκ.

0,30 επξψ

1,20 επξψ/θηιφ

Ξηλαθίδα πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

1

250 γξακκ.

0,15 επξψ

0,60 επξψ/θηιφ

ΠΙΝΑΚΑ 2
'Έζησ εκθηαισκέλν λεξφ ζε ζπζθεπαζία 0,500 ιίηξα αλά ζπζθεπαζία
Δθαξκνγή Β΄ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο κε επηπιένλ δψξν ζην πεξηερφκελν ηεο
ζπζθεπαζίαο 0,100 ιίηξα
Ξξφζζεηε πηλαθίδα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

1

0,500 ιίηξα

0,50 επξψ

1 επξψ/ιίηξν

Ξηλαθίδα πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

1

0,600 ιίηξα

0,50 επξψ

0,83 επξψ/ιίηξν

ΠΙΝΑΚΑ 3
'Έζησ ξνιφ αινπκηλφραξηνπ ζε ζπζθεπαζία 4 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
Δθαξκνγή Γ΄ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο κε επηπιένλ 1 ζπζθεπαζία δψξν 4 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ
Ξξφζζεηε πηλαθίδα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Ρεηξαγ. κέηξα

1

4 η.κ.

Ρηκή ζπζθεπαζίαο
2 επξψ

Ρηκή αλαγσγήο
0,50 επξψ/η.κ.

Ξηλαθίδα πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Ρεηξαγ. κέηξα

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

2

8 η.κ.

2 επξψ

Ρηκή αλαγσγήο
0,25 επξψ/η.κ.

ΠΙΝΑΚΑ 4
'Έζησ ξχδη ζε ζπζθεπαζία 250 γξακκαξίσλ αλά ζπζθεπαζία
Δθαξκνγή Γ΄ Ξξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ζε νηθνλνκηθή πνιπζπζθεπαζία, εκπεξηέρνπζα
3 ηεκάρηα ζπλνιηθνχ βάξνπο 750 γξακκαξίσλ
Ξξφζζεηε πηλαθίδα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

1

250 γξακκ.

0,80 επξψ

3,20 επξψ/θηιφ

Ξηλαθίδα πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

3

750 γξακκ.

2,15 επξψ

2,87 επξψ /θηιφ

Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ πίλαθα απηνχ, εχθνια εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη αλ ν
θαηαλαισηήο αγφξαδε 3 ηεκάρηα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ζα πιήξσλε ζπλνιηθά ( 3
Σ0,80 ) 2,40 επξψ κε ηηκή αλαγσγήο ζην θηιφ 3,20 επξψ , ελψ αγνξάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή
ζπζθεπαζία ζα πιεξψζεη 2,15 επξψ ζπλνιηθά κε ηηκή αλαγσγήο ζην θηιφ 2,87 επξψ.
ΠΙΝΑΚΑ 5
'Έζησ απνξξππαληηθφ ζε ζθφλε ζε ζπζθεπαζία 250 γξακκαξίσλ, σο θχξην πξντφλ
ζπλαιιαγήο
Δθαξκνγή Δ΄ Ξξνσζεηηθήο ελέξγεηαο φπνπ καδί κε ην θχξην απηφ πξντφλ πξνζθέξεηαη
ζπζθεπαζκέλνο θαθέο σο δψξν
Ξξφζζεηε πηλαθίδα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην

Βάξνο ζπζθεπαζίαο

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

1

250 γξακκ.

1,05 επξψ

4,20 επξψ/θηιφ

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

κε ην δψξν

ρσξίο ην δψξν

1,05 επξψ

4,20 επξψ/θηιφ

Ξηλαθίδα πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην
1

Βάξνο ζπζθεπαζίαο
250 γξακκ.

ΠΙΝΑΚΑ 6
'Έζησ

απνξξππαληηθφ

ζε

ζπζθεπαζία

3,105

θηιψλ

αλά

ζπζθεπαζία

θαη

κε

αλαγξαθφκελν αξηζκφ κεδνχξσλ 27 θαη ηηκή κεδνχξαο 0,05 επξψ.
Δθαξκνγή ΠΡ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο κε επηπιένλ δψξν 5 κεδνχξσλ, πέξαλ ησλ 27,
πνχ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία, πνχ ζεκαίλεη φηη, ιφγσ ηνπ δψξνπ απηνχ ρνξεγείηαη
σο δψξν θαη επηπιένλ πνζφηεηα 575 γξακκάξηα
Ξξφζζεηε πηλαθίδα άλεπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην Βάξνο

Κεδνχξεο

Ρηκή /κεδνχξα

ζπζθεπαζίαο
1

3,105 θηιά

Ρηκή
ζπζθεπαζίαο

27

0,05 επξψ

7 επξψ

Ρηκή
αλαγσγήο

2,25/θηιφ

Ξηλαθίδα πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
Ρεκάρην Βάξνο
1

Κεδνχξεο

ζπζθεπαζίαο

κε δψξν

3,680 θηιά

32

Ρηκή/κεδνχξα
κε δψξν
0,05 επξψ

Ρηκή ζπζθεπαζίαο

Ρηκή αλαγσγήο

καδί κε δψξν

κε δψξν

7 επξψ

1,90/ θηιφ

11.Ν ηξφπνο κεζνδνινγίαο, πνπ δηαιακβάλεηαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ
1,2,3,4,5 θαη 6 ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 10, είλαη ππνρξεσηηθά εθαξκφζηκνο γηα ηνπο
ιηαλνπσιεηέο, άζρεηα αλ νη πίλαθεο απηνί παξαηίζεληαη ράξηλ παξαδείγκαηνο.
12.'Αιιεο κεζνδνινγίεο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ Α, Β, Γ, Γ, Δ θαί
ΠΡ ηέηνησλ απαγνξεχεηαη.
13.Δθφζνλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 15 ηνπ
Λ.802/1978,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη πξαγκαηνπνηνχλ « ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ » ζηηο ηηκέο
ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ, ππνρξενχληαη φπσο, δηαηεξψληαο ηηο αλαξηεκέλεο ή
ηνπνζεηεκέλεο ή πξνζδεκέλεο πηλαθίδεο κε ηηο ελδείμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπνζεηνχλ,
επηπιένλ, πάλσ αθξηβψο απφ ην είδνο εηδηθφηεξε πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε « ΡΗΚΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ……επξψ ». Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε φπσο ε ηηκή πψιεζεο κε
πξνζθνξά λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ρσξίο πξνζθνξά.
14.Πηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 13, ππάγνληαη θαη ηα πξντφληα, πνπ
δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο « ΞΟΝΩΘΖΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ »,πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,3,4,5,6 θαη 7 ηνπ παξφληνο ΘΔΦΑΙΑΗΝ »
'Αρθρο 2
1.Νη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο, πνπ ηζρχεη ζε φιε ηελ Σψξα απφ ηελ 12-10-2009
δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Αγνξαλνκηθφ Θψδηθα.
2.Λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ
εκεξήζην ηχπν.
ΝΦΞΝΟΓΝΠ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΒΙΑΣΝΠ

