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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η χώρα μας βιώνει μια δύσκολη περίοδο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, κρίσης θεσμών και μιας 

γενικότερης δυσπιστίας των πολιτών προς τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Αν σε αυτά 

προσθέσουμε την παγκοσμιοποίηση αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό και οι 

εξελίξεις ραγδαίες, τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία  του τόπου μας. 

Στο καινούριο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται, η προστασία του πολίτη – 

καταναλωτή αποτελεί βασική επιδίωξη της Υπηρεσίας μας. 

Σ’ ένα περιβάλλον κοινών αλλά και διαφορετικών προσδοκιών και επιδιώξεων, η Υπηρεσίας μας, αφού τα 

δικαιώματα και συμφέροντα των καταναλωτών τελούν υπό την προστασία του Κράτους, μεριμνά για την 

πληροφόρηση και την επιμόρφωση τους, ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων ομάδων καταναλωτών σε θέματα 

που αφορούν στην αγορά, στον ανταγωνισμό, στον καταναλωτή και προσπαθεί να τους προστατέψει από 

κινδύνους που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια τους, τα οικονομικά τους συμφέροντα, την ποιότητα της 

ζωής τους και της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. 

Προσπαθεί όμως ταυτόχρονα, με δράσεις και ενέργειες στις οποίες συμμετέχει να βοηθήσει και τον μικρό 

και μεσαίο επιχειρηματία. Η παρουσία μας σ’ αυτή την ημερίδα που διοργανώνει ο Εμποροεπαγγελματικός 

Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι ακολουθεί, να 

αποτελέσει εργαλείο που θα ρυθμίζει την ορθή λειτουργία των σχέσεων μεταξύ εμπόρων – προμηθευτών και 

καταναλωτών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχ. Α' Ν 2251/1994, καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει 

χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. 

Ωστόσο, η παραπάνω υπερβολικά ευρεία απόδοση της έννοιας του καταναλωτή, οδήγησε στην ανάγκη 

ερμηνείας αυτής, τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία του ΔΕΚ. αλλά και των εθνικών 

δικαστηρίων, θεωρώντας ότι επικρατέστερος γενικός ορισμός του καταναλωτή, του αντισυμβαλλομένου κάθε 

προμηθευτή, ανεξαρτήτως των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, είναι το πρόσωπο που 

συναλλάσσεται για μη επαγγελματικούς σκοπούς, διότι στα πλαίσια των συναλλαγών αυτών δεν έχει 

αποκτήσει τις γνώσεις, την εμπειρία και εν γένει την εξειδικευμένη στο αντικείμενο αυτό διαπραγματευτική 

ικανότητα που έχει ο προμηθευτής, γεγονός που δικαιολογεί την προστασία του από το νόμο. Έτσι, 

ουσιαστικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό του συμβαλλομένου ως καταναλωτή, πρέπει να είναι η 

ερασιτεχνική ιδιότητα του αποδέκτη του αγαθού, ως προς τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Η συμπεριφορά καταναλωτή είναι η μελέτη για το πώς, πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι 

άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει στοιχεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική 

ανθρωπολογία και τα οικονομικά. 

Προσπαθεί να καταλάβει την διαδικασία λήψης απόφασης των αγοραστών και χωριστά και κατά ομάδες. 

Μελετά τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων καταναλωτών, όπως τα δημογραφικά και οι μεταβλητές 

συμπεριφοράς, σε μια προσπάθεια κατανόησης των επιθυμιών τους. Προσπαθεί επίσης να αξιολογήσει τις 

επιρροές που δέχεται ο καταναλωτής από διάφορες ομάδες, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία 

γενικότερα. 

H μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή είναι βασισμένη στην αγοραστική συμπεριφορά, με τον 

καταναλωτή να διαδραματίζει τους τρεις ευδιάκριτους ρόλους: του ατόμου που χρησιμοποιεί το προϊόν, 



αυτού που το πληρώνει και αυτού που το αγοράζει. Μεγάλη σημασία δίνεται στη διαχείριση σχέσης 

πελατών, την εξατομίκευση και την προσαρμογή. 

Οι κοινωνικές λειτουργίες μπορούν να ταξινομηθούν στις κοινωνικές λειτουργίες επιλογής και ευημερίας. 

Μερικές προδιαγραφές των κοινωνικών λειτουργιών είναι η αποφασιστικότητα, η ουδετερότητα, η ανωνυμία, 

η ομοφωνία και η ομοιογένεια. Καμία κοινωνική λειτουργία επιλογής δεν καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις σε 

μια τακτική κλίμακα ταυτόχρονα. 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μιας κοινωνικής λειτουργίας είναι ο προσδιορισμός διαλογικής 

επίδρασης των εναλλακτικών λύσεων και της δημιουργίας μιας λογικής σχέσης μεταξύ των τάξεων. Το 

μάρκετινγκ παρέχει τις υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες. Με αυτό το σκεπτικό, το 

παραγωγικό σύστημα εξετάζεται από την αρχή του στο επίπεδο παραγωγής μέχρι και το τέλος του κύκλου, 

τον καταναλωτή. 

ΕΜΠΟΡΟΣ 

Έμπορος είναι το επάγγελμα εκείνου που ασχολείται με το εμπόριο. 

Συνήθως είναι αυτός που εμπορεύεται αγαθά τα οποία δεν παράγει ο ίδιος. 

Οι έμποροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Έμπορος χονδρικής, που δραστηριοποιείται στην αλυσίδα μεταξύ του παραγωγού και του 

εμπόρου λιανικής. Κάποιοι έμποροι χονδρικής οργανώνουν μόνον την διακίνηση των αγαθών, αντί 

να διακινούν οι ίδιοι τα αγαθά. 

 Έμπορος λιανικής ή λιανοπωλητής, που πουλά αγαθά στους καταναλωτές. Ένας 

καταστηματάρχης είναι συνήθως έμπορος λιανικής. 

Κατά την πρώτη φάση οι έμποροι ήταν πλανόδιοι και στη συνέχεια άρχισαν να εγκαθίστανται στα 

πληθυσμιακά κέντρα, όπου διεξαγόταν το μεγαλύτερο μέρος της ανταλλαγής προϊόντων. 

 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1η 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  

ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ 

 Οι τιμοκατάλογοι κέντρων και καταστημάτων εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, 

συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες 

γλώσσες, εάν οι υπεύθυνοι των ανωτέρω κέντρων το επιθυμούν.  

 Όσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, για την 

εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, που επιθυμούν να παραγγείλουν και να σερβιριστούν, 

ανεξάρτητα αν αυτά διαθέτουν, πέραν του στεγασμένου χώρου και υπαίθριο χώρο, υποχρεούνται 

όπως τουλάχιστον το 50% των υφισταμένων τραπεζιών, τοποθετούν τους ανωτέρω τιμοκαταλόγους. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αμιγή καφενεία, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση 

ανάρτησης τιμοκαταλόγων σε εμφανές σημείο του καταστήματος, αναγράφοντας μόνο τα 

προσφερόμενα είδη και τις τιμές προσφοράς τους με ΦΠΑ.  

 Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη με τις αντίστοιχες τελικές τιμές 

προσφοράς με ΦΠΑ. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται 

στους πελάτες με τη μερίδα. Στην περίπτωση όμως φαγητών με κρέας, πουλερικά και ψάρια, 

εφόσον αυτά, πέραν της μερίδας, προσφέρονται και με το κιλό, τότε στον τιμοκατάλογο και πλησίον 

κάθε είδους, που αναγράφεται σ΄ αυτόν, σημειώνεται υποχρεωτικά ένδειξη « με το κιλό ». 

 Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται ειδικότερα και τα ακόλουθα : 

 α) Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά ( μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, 

οινοπνευματώδη ποτά, σόδες ) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους, που 

προσφέρεται στο εμπόριο και το βάρος περιεχομένου κάθε συσκευασίας. 

 β) Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την 

ορίζει το κατάστημα και κέντρο και τα κύρια είδη που την συνθέτουν.   



 Όσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα για καθήμενους 

πελάτες, υποχρεούνται όπως τον τιμοκατάλογο που τηρούν, τον αναρτούν και σε εμφανές σημείο 

της κύριας εισόδου του κέντρου ή του καταστήματος.   

 Επί των τιμοκαταλόγων οι τελικές τιμές προσφοράς των ειδών αναγράφονται σε μία και μόνο στήλη 

και περιλαμβάνουν πέρα του ΦΠΑ και τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις των καταναλωτών ( 

δημοτικοί φόροι, αμοιβή σερβιτόρου, αμοιβή ζωντανής μουσικής κ.λ.π. ) απαγορευόμενης απολύτως 

της προσαύξησης της τελικής τιμής τιμοκαταλόγου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

 Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης ( εστιατόρια, εστιατόρια γρήγορης 

εστίασης, ταβέρνες, οινομαγειρεία, κέντα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα ) 

υποχρεούνται όπως αναγράφουν στον τιμοκατάλογο του καταστήματος, τις παρακάτω ενδείξεις : 

 α) Το είδος των ελαίων, που χρησιμοποιείται σε ωμή μορφή στα προσφερόμενα φαγητά. Σε 

περίπτωση που γίνεται αποκλειστική χρήση ελαιολάδου για την Παρασκευή των προσφερόμενων 

φαγητών, αναγράφεται « χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο » και απαγορεύεται η κατοχή άλλων 

ελαίων, εκτός ελαιολάδου. 

 β)  « Προμαγειρευμένο » για φαγητό όταν αυτούσιο ή στο κύριο μέρος του έχει παρασκευασθεί 

μέχρι κάποιο στάδιο και συντηρηθεί με οποιοδήποτε τρόποι « κατάψυξη κ.λ.π. » πριν μαγειρευτεί τελικά 

για να προσφερθεί στον πελάτη. 

 γ) « Κατεψυγμένο » για φαγητό που έχει παρασκευασθεί από κατεψυγμένα κρέατα, αλιεύματα 

και λαχανικά. 

 δ) « Προτηγανισμένο ». 

Εφόσον οι υπεύθυνοι των καταστημάτων κατέχουν τα ως άνω κατεψυγμένα τρόφιμα ή προμαγειρευμένα 

προτηγανισμένα φαγητά, οφείλουν να προσφέρουν και φαγητά από αυτά. 



Όταν δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο τα φαγητά της περίπτωσης αυτής, απαγορεύεται 

αντίστοιχα η κατοχή είτε καταψυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, λαχανικών, είτε προτηγανισμένων, 

προμαγειρευμένων φαγητών. 

 Κάθε αναφορά στον όρο « ΦΕΤΑ » στους τιμοκαταλόγους, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο, 

εφόσον το προσφερόμενο προϊόν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών για την ΦΕΤΑ. Οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων, εφόσον προσφέρουν 

οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο προϊόν, υποχρεούνται να αναγράφουν απαραίτητα στους 

τιμοκαταλόγους αυτών, την αντίστοιχη προβλεπόμενη ονομασία όπως « Λευκό τυρί άλμης » ή « 

Υποκατάστατο Λευκού Τυριού », σύμφωνα πάντα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Απαγορεύεται η κατοχή οποιουδήποτε από τους τύπους των τυριών που δεν αναγράφεται στον 

τιμοκατάλογο.  

ΚΟΥΒΕΡ 

Προκειμένου για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, δεν 

επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία, που αφορά το λεγόμενο « ΚΟΥΒΕΡ »   ( π.χ. 

σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κ.λ.π. ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΟΙΝΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΖΥΘΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΝΟΠΜΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 

 Τα πάσης φύσεως κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης επιλέγουν ελεύθερα 

τα προσφερόμενα είδη καφέδων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών, οίνων, ζύθων 

και οινοπνευματωδών ποτών, είτε αυτά είναι ελληνικά, είτε όχι, είτε εμφιαλωμένα ή χύμα σε ποτήρι, 

είτε κατά μάρκα προτίμησης της επιχείρησης, είτε σε βάρος περιεχομένου φιάλης, είτε εμφιαλωμένης ή 

βαρελίσιας μπύρας, είτε εμφιαλωμένου ή χύμα χύμα οίνου ρητινίτη ή μη, λευκού, ροζέ κ.λ.π. 

βαρελίσιου ή μη, είτε εμφιαλωμένων ή χύμα διάφορων οινοπνευματωδών ποτών κ.ο.κ. 

 Όλα τα εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμοί, μπύρες, οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά, 

αποσφραγίζονται υποχρεωτικά παρουσία του πελάτη. 



 Απαγορεύεται ρητά το σερβίρισμα σε πελάτες χύμα οίνων, μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών μέσα 

από ανοικτές φιάλες, οι οποίες φέρουν ενδείξεις ή γενικά επώνυμα διακριτικά γνωρίσματα 

επιχειρήσεων, που παρασκευάζουν τέτοια ως άνω είδη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης ( εστιατόρια, ταβέρνες, μαγειρεία, 

κυλικεία, αναψυκτήρια, καφετέριες, μπαρ, καφέ μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, χορευτικά κέντρα κ.λ.π. ) 

υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο « ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

». 

 Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές σημείο για τους πελάτες, 

δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος. 

 Το έντυπο « ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ » είναι αριθμημένο, τριπλότυπο, με τρία φύλλα διαφορετικού 

χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ. 

 Με σφραγίδα μελάνης, που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία της 

αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου κάθε Περιφερειακής Ενότητας, υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η 

επιχείρηση.  

 Στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών 

αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική – αγγλική – γαλλική – γερμανική 

γλώσσα ή ένδειξη « ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ». 

 Μετά από την ολοκλήρωση συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού 

ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τα δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πράσινου, με 

ευθύνη της επιχείρησης, κρατεί ο καταναλωτής. 

 Ο καταναλωτής, εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσής του, για την οποία 

διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά σε τρόπο ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, περιέλθει εις χείρας 

της αρμόδιας Υπηρεσίας που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο 

χρώματος ανοικτού πράσινου.  



ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 Οι λιανοπωλητές κρεάτων, υποχρεούνται να τοποθετούν σε ορατό σημείο του καταστήματός τους, τα 

εξής : 

1. Πινακίδα με την ένδειξη « ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΙΜΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ ». Η αναγραφή αυτή πρέπει να γίνεται με κεφαλαία γράμματα. 

2. Πινακίδα με την ένδειξη « ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GATT ». Η πινακίδα 

έχει διαστάσεις 20 χ 20 εκατοστά και η αναγραφή πρέπει να γίνεται με κεφαλαία 

γράμματα. Η τοποθέτηση της πινακίδας αυτής είναι υποχρεωτική, εφόσον το κατάστημα 

κατέχει προς πώληση τέτοιο κρέας. 

3. Ειδικό πίνακα του Υπουργείου Εμπορίου, στον οποίο απεικονίζονται έγχρωμα τα τεμάχια 

του νωπού κρέατος βοοειδών και βουβαλοειδών με τις αντίστοιχες ονομασίες τους. 

4. Πινακίδα με την ένδειξη « ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ Ή ΧΟΙΡΙΝΩΝ » προκειμένου για κρεοπώλες που πωλούν αποκλειστικά και 

μόνο εγχώρια νωπά κρέατα ή για κρεοπώλες, οι οποίοι τόσο κατά την ημέρα πώλησης 

των εν λόγω εγχώριων κρεάτων, όσο και 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα 

πώλησης τούτων, δεν προμηθεύτηκαν αντίστοιχα νωπά κρέατα εξωτερικά. 

5. Πινακίδα διαστάσεων 40 χ 30 εκατοστά στους χώρους ( προθήκες ψυγείων, πάγκους, 

τσιγκέλια κ.λ.π. ) όπου εκθέτονται προς πώληση τα κρέατα , βρώσιμα παραπροϊόντα και 

κυνήγια, στην οποία με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον 3 εκατοστά και αριθμούς 

ύψους τουλάχιστον 5 εκατοστά, αναγράφονται κατά περίπτωση οι εξής ενδείξεις : 

 α) ΤΟ ΕΙΔΟΣ ( π.χ. μοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι μόσχου, κεφάλι αρνίσιο, 

γλώσσα μόσχου κ.λ.π. ) 

 β) ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ  ( π.χ. σπάλα, κόντρα, σπέσιαλ, μπάλα, καπάκι, στήθος, 

λάπα, ελιά κ.λ.π. ) 



 γ) « ΝΩΠΟ » ή « ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ». 

 δ) « ΜΕ ΟΣΤΑ » ή « ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ ». 

 ε) « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ( για συντομία ΕΛΛΗΝ. ) ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ( για 

 συντομία ΕΥΡ. ΕΝ. ) ή ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ( για συντομία Τ.Χ. ) » 

 Οι λιανοπωλητές σε όποιο μέρος του καταστήματος τους εκθέτουν προς πώληση νωπά κρέατα και 

νωπά πουλερικά, υποχρεούνται να τα τοποθετούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε : 

1. Τα είδη αυτά του εξωτερικού να είναι χωριστά από τα αντίστοιχα εγχώρια. 

2. Τα αρνιά να είναι χωριστά από τα κατσίκια ( είτε εκθέτονται ολόκληρα, είτε 

κομματιασμένα ). 

3. Τα κρέατα βοοειδών, βουβαλοειδών και χοιρινών με οστά, να είναι χωριστά από τα 

αντίστοιχα χωρίς οστά. 

 Οι λιανοπωλητές κρεάτων και πουλερικών ( νωπών – κατεψυγμένων ) υποχρεούνται να εκθέτουν 

ταυτόχρονα προς πώληση τεμάχια από όλα τα είδη και τα μέρη των σφαγίων και πουλερικών που 

κατέχουν. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό 

καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες 

παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα 

γράμματα, στην ελληνική γλώσσα, οι : 

 α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

 β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά 

 ελαττούμενης περιεκτικότητας. 



 γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για τα στερεά και σε 

 μονάδες όγκου για τα υγρά. 

 δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης. 

 ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης. 

 στ) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του  συσκευαστή ή 

 ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του μπορεί να οδηγήσει 

 τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του 

 τροφίμου. 

 η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του 

 τροφίμου. 

 θ) Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2% κατά όγκο, η 

 αναγραφή του αλκοολικού τίτλου.  

 ι) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο. Πριν  από 

 την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την  περίπτωση που η ένδειξη της 

 παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της  ετικέτας.  

 Υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία 

θα αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά. 

 Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο 

 συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής του συγκεκριμένου προϊόντος ( ενδιάμεσοι πωλητές, τελικοί 

 πωλητές ). 

    



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 Στις προσυσκευασίες των τροφίμων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται, πρέπει 

να αναγράφεται και η « ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ », δηλαδή η 

χρονολογία μέχρι την οποία τα τρόφιμα διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις κατάλληλες 

συνθήκες συντήρησης.  

 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σειρά, της 

ημέρας, του μήνα & του έτους, πρέπει δε να γράφεται με ανάλογα συμπληρούμενη τη φράση :  

 « ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ……… », εφόσον στη χρονολογία 

 περιλαμβάνεται και η ημέρα. 

 « ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ……… », εφόσον στη χρονολογία 

περιλαμβάνεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος. 

Εντούτοις για τρόφιμα των οποίων : 

 η διατηρησιμότητα είναι μικρότερη από 3 μήνες, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του 

μήνα. 

 η διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή μόνο του έτους. 

 Οι ενδείξεις που προβλέπονται, αναγράφονται σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα, 

στο ίδιο οπτικό με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του 

περιεχομένου και συνοδεύονται από την ίδια χρονολογία ή από παραπομπή στο σημείο όπου 

αυτή αναγράφεται. 

 Από την αναγραφή της ελάχιστης διατηρησιμότητας, εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα : 

 α) Τα νωπά φρούτα και λαχανικά στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες που δεν έ

 χουν αποφλοιωθεί. 

 β) Τα κρασιά, ηδύποτα από ζύμωση, αφρώδη κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και 

 παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από σταφύλι. 



 γ) Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κατά όγκο 10% και πάνω. 

 δ) Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής που είναι από τη φύση τους καταναλώνονται 

 κανονικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους. 

 ε) Ξύδια. 

 στ) Ζάχαρη σε στερεά μορφή. 

 ζ) Το μαγειρικό αλάτι, εξαιρουμένου του αλατιού στο οποίο έχει προστεθεί ιωδιούχο 

 κάλιο, είτε πρόκειται για καθαρισμένο αλάτι, είτε για ιωδιούχο αλάτι. 

 η) Μαστίχα και παρόμοια για μάσηση προϊόντα. 

 ι) Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωματισμένα και 

 χρωματισμένα.  

 κ) Τα μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα 

 ποτά που είναι συσκευασμένα σε περιέκτες χωρητικότητας άνω των 5 λίτρων και τα 

 οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης.  

 λ) Τα παγωτά που προσφέρονται σε ατομικές συσκευασίες. 

 Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας 

με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. 

 Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο 

συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν. 

 

 

 



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων, στα παρακάτω ευαλλοίωτα προσυσκευασμένα 

τρόφιμα, αντί της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πρέπει να αναγράφεται η « 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ », δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία μπορούν αυτά να 

αναλωθούν : 

 α) Γιαούρτι  

 β) Επιδόρπια με βάση το γάλα. 

 γ) Κρέμα, ρυζόγαλο. 

 δ) Κρέμα γάλακτος 

 ε) Ζύμη αρτοποιίας 

 στ) Εδέσματα, όπως σαλάτες διαφόρων ειδών, ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες, 

 τζατζίκι κ.λ.π. 

 Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ανάλωσης με οποιονδήποτε 

τρόπο και από οποιονδήποτε. 

 Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο 

συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν. 

 

 

 

 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 3η 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ – ΨΩΜΙ – 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΩΜΙ – ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 

 

 Στην έννοια του όρου « ψωμί » περιλαμβάνονται τα εξής είδη : 

 Άσπρο ψωμί – Παρασκευάζεται από άλευρα Τ.70% μαλακό σιτάρι και διατίθεται στην 

 κατανάλωση με την ονομασία ψωμί άσπρο Τ.70%. 

 Μαύρο ψωμί – Παρασκευάζεται από άλευρα Τ.90% με την πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε 

 αναλογία 3% από μαλακό σιτάρι και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία ψωμί 

 μαύρο Τ.90%. 

 Σύμμεικτο ψωμί – Παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από 

 σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70% από μαλακό σιτάρι και διατίθεται στην κατανάλωση με 

 την ονομασία ψωμί σύμμεικτο. 

 Στην έννοια του όρου « αρτοπαρασκεύασμα » περιλαμβάνεται το είδος που παρασκευάζεται 

από αμιγή άλευρα δημητριακών ή πρόσμειξη αλεύρων δημητριακών, εφόσον η παρασκευή 

τους δεν εμπίπτει με την παρασκευή των ειδών ψωμιού, που προσδιορίζεται παραπάνω και 

διατίθεται στην αγορά με την ονομασία αρτοπαρασκεύασμα. 

 Στην έννοια του όρου « αρτοσκεύασμα » περιλαμβάνεται τα προϊόντα που παρασκευάζονται 

με ανάλογο τρόπο με τον άρτο, διαφέρουν όμως από αυτόν προς την μακροσκοπική υφή και 

τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Τέτοια προϊόντα είναι : οι φρυγανιές, τα αρτίδια, οι 

λαγάνες, οι πίττες για σουβλάκια, τα παξιμάδια, οι τυρόπιττες, οι σπανακόπιτες, οι πίτσες, 

κρεατόπιτες, πεϊνιρλί, κρουασάν, μπισκότα, κέικ κ.λ.π.       



 ΒΑΡΟΣ ΨΩΜΙΟΥ – ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ 

 Το ψωμί παρασκευάζεται και διατίθεται στην αγορά, στα βάρη των 500 γραμμαρίων ή 1.000 

γραμμαρίων ή 1.500 γραμμαρίων ή 2.000 γραμμαρίων, ανεξάρτητα σχήματος και μορφής ( 

φρατζόλα, καρβέλι, κουλούρα κ.λ.π. ) 

 Τα αρτοπαρασκευάσματα παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σε συγκεκριμένα 

βάρη των 250 γραμμαρίων ή 350 γραμμαρίων ή 500 γραμμαρίων ή 750 γραμμαρίων  ή 1.000 

γραμμαρίων, ανεξάρτητα σχήματος και μορφής. 

 Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης παρασκευάζονται και διατίθενται στο βάρος των 40 

γραμμαρίων, τουλάχιστον, κατά τεμάχιο.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 

ΟΡΘΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

   
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Ν. 802 / 1978 ( ΦΕΚ 121 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3377 / 2005 ( ΦΕΚ 202 Α΄), το 

Ν. 3557 / 2007 ( 100 Α΄), το Ν. 3769 / 2009 ( ΦΕΚ 105 Α΄) και ισχύει.   

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο φορές το χρόνο ( τακτικές εκπτώσεις ), στις 

εξής μόνο περιπτώσεις : 
 

 α ) από την 15η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, και 

 β ) από την 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου.   
 

Τριάντα ( 30 ) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β', 

απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν, προς το κοινό, 

εκπτώσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. 

Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι 

υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται. 

Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα και επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 

ποσού ίσου με το 0,5 % του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Ο όρος επιχείρηση 

εκλαμβάνεται με την έννοια του άρθρου 4στ' του ν. 703/1977. Το πρόστιμο, σε περίπτωση υποτροπής, 

μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3 % του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το 

πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου τελείται η 

παράβαση, ύστερα από γνώμη Επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση του και αποτελείται, από 

έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δύο υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα 

των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή 

παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων,  με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας 



Περιφερειακής Ενότητας όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο χιλίων ( 1.000,00 ) μέχρι εκατό χιλιάδων ( 

100.000,00 ) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα ( 10 ) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς 
η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία 
όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. 

Κατ' εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν 

μπορεί να υπερβεί τις εξήντα ( 60 ) και τριάντα ( 30 ) ημέρες, αντίστοιχα. 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα  

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό ( 50 % ) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα 

προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα ( 60 ) ημέρες από την 

προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με τηλεομοιοτυπία ( 

fax ) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ( e-mail ) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να 

κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξη τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα 

προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. 

Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των 

προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη 

ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος 

των υπευθύνων, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου τελείται η 

παράβαση, πρόστιμο πεντακοσίων ( 500,00 ) μέχρι πενήντα χιλιάδων ( 50.000,00 ) ευρώ, ανάλογα με τη 

βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 



Το πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα. 

Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εισπράττονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., αποτελούν πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού και ανακοινώνονται στη Γενική 

Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών από την επιβολή τους. 

Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ν. 3668 / 2008 (ΦΕΚ 115  / Α / 18-6-2008) : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Ν.Δ. 136 / 1946 « ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ » ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
  
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
  

Άρθρο 1 
Παραβάσεις του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» που τιμωρούνται μόνο με διοικητικό 
πρόστιμο. 
  
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 11 και 20 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 
  
«1. Όποιος απαιτεί ή εισπράττει κατά τη χονδρική ή λιανική πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών 

ποσά ή αμοιβές που υπερβαίνουν, προκειμένου για είδη και υπηρεσίες της κατηγορίας του ελεγχόμενου 

κέρδους, την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού 

κέρδους, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) επί του κύκλου εργασιών του 

τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και στο 

συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο 

υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος 

εργασιών, επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία. 

  
2. Όποιος επιδιώκει ή επιτυγχάνει τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην αξία του προϊόντος, λόγω ελλιπούς 

στάθμισης ή μέτρησης, πώλησης ειδών κατώτερης ποιότητας σε τιμή που αρμόζει σε ανώτερη ποιότητα ή 

ατελούς εψήσεως ή παρασκευής, συνυπολογισμού βάρους περιτυλίγματος ή συσκευασίας, όπου αυτό 

απαγορεύεται, ή χρήσης περιτυλίγματος βάρους ανώτερου του καθοριζόμενου, όπου επιτρέπεται η χρήση 



περιτυλίγματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τεχνάσματος αντίστοιχης φύσης, τιμωρείται μόνο με 

διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

  
3. Όποιος πραγματοποίησε συναλλαγή με όποιον υποπίπτει σε παράβαση των παραγράφων 1 ή 2 του 

παρόντος άρθρου, εφόσον πραγματοποίησε τη συναλλαγή αυτή προς εμπορία και εν γνώσει των 

ενεργειών του παραβάτη, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

  
4. Όποιος αγοράζει ή μεταπωλεί, με οποιονδήποτε τρόπο και έχει σκοπό το κέρδος, προϊόντα και 

υπηρεσίες της κατηγορίας του ελεγχόμενου κέρδους σε τιμές που υπερβαίνουν την καθορισμένη ανώτατη 

τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους, τιμωρείται μόνο με 

διοικητικό πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που 

πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και στο συγκεκριμένο σημείο 

πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο 

παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα 

επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία.» 

  
«11. Κάθε καταστηματάρχης, εργοστασιάρχης, πρατηριούχος, λιανοπωλητής και γενικά κάθε έμπορος 

ειδών που: α) κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης, β) μεταχειρίζεται όργανα μέτρησης, άλλα από τα κατά 

νόμο προβλεπόμενα ακόμη κι αν διατηρούνται, γ) αποποιείται τη μέτρηση ή ζύγιση και δ) πωλεί με το 

μέτρο είδη, των οποίων η πώληση είναι καθορισμένη με σταθμά, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο 

δύο τοις εκατό (2%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση 

στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο 

παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα 

επιβάλλεται το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται όποιος 

εισάγει, κατασκευάζει όργανα μέτρησης άλλα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα ή τα μετατρέπει σε ψευδή. 

  



Τα ψευδή όργανα μέτρησης κατάσχονται και καταστρέφονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

καθορίζονται τα όργανα που διενεργούν την κατάσχεση και καταστροφή, η διαδικασία της κατάσχεσης 

και καταστροφής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την τύχη των ψευδών οργάνων μέτρησης.» 

  
«20. Για τα αντικείμενα, τις παροχές και λοιπά είδη βιοτικής ανάγκης, που κάθε φορά χαρακτηρίζονται και 

είναι καταταγμένα στην αγορανομική κατηγορία των ελεγχομένων για υπερβολικό κέρδος, η επίτευξη ή 

επιδίωξη τέτοιου κέρδους τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο 2% επί του κύκλου εργασιών του 

τελευταίου 12μήνου που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν και στο συγκεκριμένο 

σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Εάν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, τότε 

επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν.» 

  
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«6. Όποιος απαιτεί ή εισπράττει τίμημα υψηλότερο εκείνου που αναγράφεται στις πινακίδες, 

τιμοκαταλόγους και τιμολόγια, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο ως εξής: 

  
α) Χιλίων (1.000) ευρώ όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε ένα (1) είδος. 
  
β) Δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε δύο (2) έως πέντε (5) 

διαφορετικά είδη. 

  
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε έξι (6) έως δέκα (10) 

διαφορετικά είδη. 

  
δ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε περισσότερα από 

δέκα (10) διαφορετικά είδη.» 

  
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«1. Κάθε βιομήχανος, βιοτέχνης, πρατηριούχος και γενικά έμπορος, ο οποίος: α) δεν κατέχει και δεν 

εκδίδει τιμολόγιο για τα αγοραζόμενα και προς εμπορία πωλούμενα είδη, β) δεν αναγράφει στα τιμολόγια 

τον τίτλο και τη διεύθυνση του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του πωλητή και αγοραστή, το 



αντικείμενο, το είδος, την τιμή κατά συνήθη μονάδα (βάρος, μέτρο, τεμάχιο), τη συνολική ποσότητα και 

αξία, την ποιότητα, όπου αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, την προέλευση, την επωνυμία του είδους, 

εφόσον υπάρχει, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του 

αγοραστή και το τιμολόγιο δεν φέρει την υπογραφή του πωλητή, γ) δεν παραδίδει στον αγοραστή έμπορο 

τιμολόγιο και δεν το επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές, αν το ζητήσουν και δ) δεν εκδίδει τιμολόγιο σε κάθε 

αγοραστή, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, πέραν των κυρώσεων 

που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία. 

  
Επί των παραπάνω διαπιστουμένων παραβάσεων, ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες φορολογικές 

αρχές.» 

  
4. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 38 του Αγορανομικού Κώδικα συμπληρώνονται ως 

ακολούθως: 

  
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ.» 

  
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ.» 

  
γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ.» 

  
δ) Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ.» 

  



5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 11, 14 και 20 του άρθρου 30, 

την παράγραφο 6 του άρθρου 32, την παράγραφο 1 του άρθρου 35 και τις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του 

άρθρου 38 ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια 

παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου. 

   
Άρθρο 2 

Παραβάσεις του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» που τιμωρούνται, πέραν των ποινικών 
κυρώσεων και με διοικητικό πρόστιμο. 
  
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«7. Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους, 

όπου αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής των ειδών και 

όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις 

συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, 

καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες επί του περιεχομένου αυτών, των 

τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ.» 

  
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«9. Όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται και 

με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, 

που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο είδος και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου 

διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ ανά είδος. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι 

αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά είδος.» 

  
3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«14. Όποιος εμποδίζει τον, από τους αρμόδιους υπαλλήλους, ασκούμενο έλεγχο, ή αρνείται με 

οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα κατεχόμενα τιμολόγια 

αγοραπωλησίας και άλλα έγγραφα, από τα οποία διαπιστώνεται η τιμή αγοραπωλησίας, το κόστος 



κτήσης ή παραγωγής των αγαθών (κοστολόγια) και κάθε άλλο έξοδο ή στοιχείο και προέλευση των ειδών, 

τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.» 

  
4. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 31 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
  
«4.α. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει είδη βιοτικής ανάγκης, πλην τροφίμων, που προορίζονται για εμπορία 

τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών 

κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Ειδικά για τα προϊόντα πετρελαιοειδών το πρόστιμο 

του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 

  
β. Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 

τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων.» 

  
«5. Όποιος, χωρίς να συμμετέχει στο αδίκημα της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου, εν γνώσει του 

κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου είδη βιοτικής ανάγκης 

πλην τροφίμων, παραποιημένα ή νοθευμένα, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Ειδικά για τα 

προϊόντα πετρελαιοειδών το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) 

ευρώ.» 

  
5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 32 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
  
«4. Όποιος πωλεί ή κατέχει προς πώληση ή διανέμει για κατανάλωση τρόφιμα μη ασφαλή - επιβλαβή για 

την υγεία, τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί τροφίμων. Εάν από την παράνομη ως άνω πράξη επέλθει ο θάνατος ή βλάβη της υγείας 

κάποιου προσώπου, εφαρμόζονται για το αποτέλεσμα αυτό οι εκάστοτε ισχύουσες οικείες ποινικές 

διατάξεις.» 

  
«5. Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία σπορέλαια, τα οποία 

εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας, 

που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τις κείμενες 



διατάξεις, καθώς και με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών 

κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.» 

  
6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 9 του άρθρου 30, τις παραγράφους 

4 και 5 του άρθρου 31 και τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 32 του Αγορανομικού Κώδικα ορίζονται 

στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση. Ο 

διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου. 

  
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«1. Τα μη ασφαλή τρόφιμα τα οποία εντοπίζονται κατά τη διενέργεια των ελέγχων κατάσχονται κατόπιν 

αιτιολογημένης έκθεσης των αρμόδιων αρχών. Η απομάκρυνση των κατασχεθέντων τροφίμων από την 

κατανάλωση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας. Οι κατά νόμο υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και 

ανάκληση όταν κρίνουν ότι ένα τρόφιμο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των 

τροφίμων, ενημερώνοντας προς τούτο τις αρμόδιες αρχές. Τα τρόφιμα που δεν πληρούν τους όρους της 

κείμενης νομοθεσίας αλλά είναι ασφαλή δεν κατάσχονται.» 

  
8. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 52 του Αγορανομικού Κώδικα καταργούνται και η παράγραφος 4 

αναριθμείται σε 2. 

  
9. Νοθευμένα θεωρούνται τα τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί ύλες ενδεχομένως ευτελέστερης αξίας 

για λόγους κερδοσκοπίας ή παραπλάνησης του καταναλωτή. 

   
Άρθρο 3 

Φορέας επιβολής προστίμων. 
  
1. Πρόστιμα μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού 

επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης. 

  
2. Αν τα πρόστιμα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, 

τότε ως προς το υπερβάλλον επιβάλλονται με απόφαση του Νομάρχη στην περιφέρεια της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. 



   
Άρθρο 4 

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 
  
1. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού για την επιβολή διοικητικών 

προστίμων εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη που διατυπώνει η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή 

Εμπορίου. Η εν λόγω Επιτροπή συνέρχεται και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της υποχρεωτικά εντός 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης και αφού προηγουμένως αυτή καλέσει 

εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασή της, τον ενδιαφερόμενο να 

εκθέσει τις απόψεις του. 

  
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της τέλεσης της παράβασης, οι αρμόδιες Αρχές 

οφείλουν να έχουν διαβιβάσει πλήρη σχετικό φάκελο της υπόθεσης στην ως άνω Επιτροπή. 

  
Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης, πρέπει να εκδοθεί η 

σχετική απόφαση του Νομάρχη, ακόμη και εάν δεν εκδώσει την παραπάνω σύμφωνη γνώμη της η 

Επιτροπή. Τυχόν υπαίτια καθυστέρηση του Νομάρχη για την έκδοση της απόφασης ελέγχεται κατά τα 

άρθρα 66 έως 72 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, ΦΕΚ 21 Α΄), όπως ισχύει. 

  
2. Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα της επιχείρησης μετά την τέλεση της παράβασης, ο νέος φορέας 

ευθύνεται εις ολόκληρον με τον προηγούμενο για την πληρωμή του προστίμου, εκτός εάν ο νέος φορέας 

δεν τελούσε σε γνώση της παράβασης κατά το χρόνο της μεταβολής. 

  
3. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στο φορέα της επιχείρησης, όπου δε κατά τα παραπάνω 

απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εμπορίου, αντίγραφο αυτής επιδίδεται στον 

ενδιαφερόμενο. Οι αποφάσεις του Νομάρχη που επιβάλλουν τα διοικητικά πρόστιμα επιδίδονται στον 

ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

  
4. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων δημοσιεύονται σε δύο εφημερίδες της περιοχής όπου εδρεύει η 

επιχείρηση ή εάν δεν εκδίδονται τοπικές εφημερίδες, σε εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού ή σε 

μεγαλύτερη του Νομού περιφέρεια, με δαπάνες του παραβάτη, οι οποίες εισπράττονται μέσω των 



αρμόδιων Δ.Ο.Υ. υπέρ του φορέα επιβολής του προστίμου σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄). 

  
5. Για τα αδικήματα που διώκονται και ποινικά, τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από την 

άσκηση ποινικής δίωξης. Για τα ίδια αδικήματα, εφόσον το αρμόδιο Δικαστήριο εκδώσει τελεσίδικη 

αθωωτική απόφαση, λόγω μη τέλεσης της πράξης, εκδίδεται υπέρ του ενδιαφερομένου Ατομικό Φύλλο 

Έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 

προηγουμένως θα προσκομίσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου 

επίσημο αντίγραφο της ως άνω αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης. 

  
6. Για τα αδικήματα που διώκονται και ποινικά, ορίζονται τα ακόλουθα: 
  
α) Σε σοβαρές περιπτώσεις και ανάλογα με τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το είδος αυτής και τις 

συνέπειες που έχει για το κοινό και εφόσον έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, για 

παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα εντός της περιφέρειας Αττικής, ή ο οικείος Νομάρχης, για παραβάσεις 

που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αρμοδιότητάς του, μπορεί με 

απόφασή του, πέραν του διοικητικού προστίμου, να επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών. Για την απόφαση του προηγούμενου 

εδαφίου, ζητείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή τον Νομάρχη, κατά περίπτωση, σύμφωνη γνώμη από την 

Επιτροπή του άρθρου 7ε του ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε από το ν. 3190/2003 ή τη Νομαρχιακή 

Επιτροπή Εμπορίου, αντίστοιχα. 

  
β) Η διαδικασία επιβολής της προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα 

με την παρούσα παράγραφο ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση στον 

Υπουργό Ανάπτυξης ή τον Νομάρχη της άσκησης της ποινικής δίωξης. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και 

σε σχέση με την παρούσα κύρωση. 

  
γ) Αν για τα αδικήματα αυτά εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, κινείται η 

διαδικασία ανάκλησης της απόφασης επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης και υπό την 



προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προηγουμένως θα προσκομίσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την 

απόφαση αυτή επίσημο αντίγραφο της αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης. 

  
δ) Αν για τα αδικήματα αυτά το Δικαστήριο επιβάλλει τελεσίδικα στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω 

από τρεις (3) μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο Νομάρχης, κατά περίπτωση, τηρουμένων των 

διαδικασιών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και του σημείου α΄ της παρούσας παραγράφου, 

μπορεί με απόφασή του να επιβάλλει προσωρινή ανάκληση και αφαίρεση, μερική ή εξ ολοκλήρου της 

άδειας λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, σε περίπτωση δε υποτροπής μέσα 

σε μία τριετία μπορεί να επιβάλλει την οριστική ανάκληση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

  
ε) Οι ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Νομάρχη εκτελούνται από την υπηρεσία που 

έχει εκδώσει την άδεια. 

  
στ) Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση 

λειτουργίας της επιχείρησης ισχύει και κατά του νέου φορέα. 

  
ζ) Επί τελεσιδικίας της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω περίπτωσης δ΄, οι Προϊστάμενοι της 

Γραμματείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστικές αποφάσεις υποβάλλουν, μέσα σε 

σαράντα (40) ημέρες από τη δημοσίευση ή την τελεσιδικία της απόφασης, αντίγραφο στον αρμόδιο 

Νομάρχη. 

    
Άρθρο 5 

Αιτιολόγηση αποφάσεων επιβολής προστίμων. 
  
Κάθε απόφαση που εκδίδεται βάσει του παρόντος νόμου αιτιολογείται και κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της. 

   
Άρθρο 6 

Αναπροσαρμογή διοικητικών προστίμων. 
  
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται με το νόμο αυτόν. 



  
 

Άρθρο 7 
Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων. 

  
Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄). Αποδίδονται, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 

του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), και της υπ’ αρ. 1086695/7435/0016/16.10.2003 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594 Β΄), κατά ποσοστό 50% στον Κρατικό Προϋπολογισμό και κατά 

50% στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 31404/2005 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 868 Β΄/27.6.2005. 

  
Άρθρο 8 

Διοικητικός και δικαστικός έλεγχος της επιβολής διοικητικών προστίμων. 
  
1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται βάσει των άρθρων 1 και 2 του νόμου 

αυτού υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, για παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Αθηνών - Πειραιά και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις οι οποίες 

διαπιστώνονται στις περιφέρειες των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. 

  
2. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κατά περίπτωση, αποφαίνεται 

επί της προσφυγής με έγγραφη πράξη του, η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

υποβολή της προσφυγής. 

  
3. Η παραπάνω πράξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά 

περίπτωση, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας 

εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. 

  
4. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον Δικαστηρίου, κατά την προηγούμενη παράγραφο, 

καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου. 



  
Άρθρο 9 

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα». 
  
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο, προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 136/1946 

(Περί Αγορανομικού Κώδικα), πλην των αναφερόμενων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, 

είναι: 

  
α) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
  
β) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
  
γ) Οι Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες 

που λειτουργούν στα Επαρχεία της χώρας. 

  
δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιά και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους 

λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 

  
ε) Οι Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά τη Ζώνη Λιμένων δικαιοδοσίας τους. 
  
στ) Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον οι διατάξεις αρ-μοδιότητάς τους προβλέπουν τη δυνατότητα 

Αγορανομικών Ελέγχων. 

  
ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ως προς τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητές 

τους. 

  
Για τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου οι παραπάνω 

ελεγκτικές Υπηρεσίες, εφόσον επισημαίνουν παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα, πιστοποιούν τις 

παραβάσεις αυτές μέσω έκθεσης ελέγχου, την οποία, αμελλητί, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, υποβάλλουν στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα για την επιβολή του διοικητικού προστίμου. 

  
2. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 136/1946, όπως ισχύει αναφορικά με τη μη 

συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, αρμόδιοι φορείς είναι και το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως κεντρικές 

αρμόδιες αρχές, το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και οι Αρχές στις οποίες περιήλθαν κατά 



μεταβίβαση αρμοδιότητες διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρμόδιος φορέας είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι Χημικές 

Υπηρεσίες αυτού, σύμφωνα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους. 

  
3. Οι φορείς, το ύψος και οι διαδικασίες επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων του νόμου 

αυτού, όταν επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

περί τροφίμων, καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου των τροφίμων νόμων και των 

σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές. Διατάξεις που 

αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρούνται σε 

ισχύ. 

  
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν.δ. 136/1946, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αρμοδιότητα διενέργειας αγορανομικών ελέγχων περιβάλλονται, για 

την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, με δικαιώματα και καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Οι 

υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου, εάν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαπιστώσουν 

εμφανή προβλήματα ασφάλειας, ποιότητας και επισήμανσης των διακινουμένων στην αγορά τροφίμων, 

υποχρεούνται να ενημερώσουν τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές.» 

   
Άρθρο 10 

Διαδικασία προς τις Δ.Ο.Υ. για βεβαιώσεις των διοικητικών προστίμων. 
  
1. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, ο προσφεύγων 

υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, να καταθέσει στην 

αρμόδια Υπηρεσία το οικείο αποδεικτικό κατάθεσης του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου για το 

εμπρόθεσμο της προσφυγής. 

  
2. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή ασκηθεί αυτή 

εκπρόθεσμα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινούν τις διαδικασίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση 

ολόκληρου του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 

356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄). 

   



Άρθρο 11 
Ρυθμίσεις για τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων. 

  
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 

επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της 

παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. 

   
 

Άρθρο 12 
Ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου, λαϊκών 

αγορών και λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας 
  
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δια του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που 

επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους 

χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους οργανισμούς λαϊκών 

αγορών που λειτουργούν στη χώρα. 

  
Άρθρο 13 

Υπηρεσία Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανομικού Κώδικα. 
  
Συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανομικού Κώδικα, το οποίο υπάγεται στη 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποστολή 

του Τμήματος είναι η τήρηση και διαχείριση μητρώου και η παρακολούθηση των προστίμων που 

επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9 του νόμου αυτού. Το Τμήμα αυτό στελεχώνεται 

από υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, υπό κάθε υπηρεσιακή κατάσταση που 

προβλέπεται στο ν. 3528/2007 περί Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την οργάνωση, το περιεχόμενο και την λειτουργία του 

μητρώου αυτού, καθώς και η έναρξη λειτουργίας του. 

   
Άρθρο 14 

Καταργούμενες διατάξεις. 
  
1. Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: 
  
α) Οι παράγραφοι 8, 10 και 19 του άρθρου 30 του ν.δ.136/1946 περί Αγορανομικού Κώδικα. 



  
β) Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 31 του ν.δ.136/1946 περί 
Αγορανομικού Κώδικα. 
  
γ) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 32 του ν.δ.136/1946 περί Αγορανομικού Κώδικα. 
  
δ) Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 38 του ν.δ. 136/ 1946 περί Αγορανομικού Κώδικα. 
  
ε) Τα άρθρα 57α΄, 57β΄, 57 γ΄ και 57ε΄ του ν.δ. 136/ 1946 περί Αγορανομικού Κώδικα. 
  
στ) Το άρθρο 24 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄). 
  
2. Από το νέο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν. 2323/2005 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως προστέθηκε 

με την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100 Α΄), διαγράφεται η φράση «και των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57ε΄ του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ισχύει». 

   
Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος. 
  
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 

  
Παραγγέλλομαι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 

νόμου του Κράτους. 

  
  
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 / 2012 ( ΦΕΚ 86 / Α / 11-4-2012 ) : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ». 

 

Άρθρο 236 

Διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις 

1. Το άρθρο 3 του ν. 3668/2008 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 3 Διαδικασία επιβολής προστίμου 

1. Πρόστιμα μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού 

επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης. 

2. Αν τα πρόστιμα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 

ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα 

που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υπο-χρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα 

όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται 

μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και κοινοποιείται αμελλητί 

στον παραβάτη. 

3. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.» 

2. Το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 8 

Διοικητικός και Δικαστικός Έλεγχος αποφάσεων επιβολής προστίμου 



1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου 

υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα 

κοινοποίησής της. 

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην 

περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, εφόσον η διαπίστωση έγινε από ελεγκτικό όργανο της 

κεντρικής ή αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το όργανο που επέβαλε το πρόστιμο οφείλει να διαβιβάσει στον 

αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε 

προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την άσκησή της. 

3. Αν η παράβαση διαπιστώθηκε από ελεγκτικό όργανο της Περιφέρειας ή εποπτευόμενου από αυτήν 

φορέα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια του οποίου 

διαπιστώθηκε η παράβαση. Η απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα 

σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, ύστερα από γνώμη της 

αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Εμπορίου. 

4. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται και διατυπώνει τη γνώμη της υποχρεωτικά 

εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής και αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, τον ενδιαφερόμενο να εκθέσει τις 

απόψεις του. Αν η Επιτροπή δεν εκδόσει την απόφασή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σχετική 

απόφαση του Περιφερειάρχη εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της Επιτροπής. 

5. Η απόφαση του οργάνου των παραγράφων 2 και 3 υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% 

του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου». 

3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 (Α' 115) προστίθεται άρθρο 8α ως εξής: 

«Άρθρο 8α 



1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, παράγραφος 1, και 7, παράγραφος 10, του ν. 

2323/1995 (Α'145) σε όσους παραβαίνουν τις αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 1, 1α, 2 και 35 του Αγορανομικού Κώδικα, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Κώδικα αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι 

τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τις εν γένει συνέπειες που 

προκαλούνται σε βάρος των βλαπτομένων από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και την υποτροπή των 

παραβατών. 

2. Τα άρθρα 3 και 8 εφαρμόζονται και για την επιβολή προστίμων της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ειδικότερα το 

ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων της 

παραγράφου 1, εντός των ορίων που προβλέπει αυτή, και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που 

αφορά το πρόστιμο. 

4. Τα ποσά των προστίμων της παραγράφου 1 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 

356/1974, Α' 90) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. Α2-5900/4.9.2008 (ΦΕΚ 1857/ Β /12.9.2008 ) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΤΟΥ Ν. 3668 / 2008, ( ΦΕΚ 115 / Α / 18.6.2008 ) ». 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).  

2. Το π.δ 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ 136/1946 «Περί Αγορανομικού 

Κώδικος» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του Α.Κ. όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρου νόμου και του άρθρου 11του ιδίου νόμου.  

5. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας-

Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».  

6. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».  

7. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8.10.2007 (ΦΕΚ 1982/Β/9.10.2007) του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο 

Βλάχο».  

8. Το έγγραφο αριθ. Φ2-1804/2008 της Δ/νσης Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου.  

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

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  



Άρθρο 1 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την επιβολή προστίμων. 

 
1. Εφεξής αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι Υπηρεσίες της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008 (Α΄ 115).  

2. Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν.3668/2008 πρόστιμα, επιβάλλονται από τα εντεταλμένα 

ελεγκτικά όργανα των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, αμέσως 

με την διαπίστωση της παράβασης.  

Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται όπως:  

α) Συγκροτούν συνεργεία ελέγχων, αποτελούμενα το καθένα από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους 

ελεγκτές.  

β) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία μνημονεύονται, ο τίτλος της Υπηρεσίας, η ημερομηνία έκδοσης, τα 

στοιχεία των ελεγκτών υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο), η αιτιολογία ελέγχου που έχει ως εξής: «Διενέργεια 

ελέγχου για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως 

ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί 

κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».  

γ) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλόκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».  

δ) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλόκ με τον τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ν. 3668/2008».  

ε) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλόκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008».  

Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ν. 3668/2008» και «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ του ν. 3668/2008» 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων. 

 
Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται:  



α) Να επιδεικνύουν σε κάθε ελεγχόμενο την « ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».  

β) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης της παράβασης, στο χώρο άσκησης του ελέγχου αμέσως:  

1. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» από το αριθμημένο μπλοκ, να την 

υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την 

ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό 

τους.  

2. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» από το αριθμημένο μπλοκ 

να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν 

την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το 

ονοματεπώνυμό τους.  

3. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 

3668/2008» από το αριθμημένο μπλοκ να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση 

άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι 

ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους.  

4. Να παραδίδουν αμελλητί στον ελεγχόμενο το πρωτότυπο της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» 

ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» και κατά περίπτωση ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» που φέρουν τις ενδείξεις για τον ελεγχόμενο.  

Άρθρο 4 
Τρόπος σύνταξης της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και της 

«ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». 
 

Η «Έκθεση Ελέγχου» και η «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» συντάσσονται κατά τρόπο ώστε να είναι 

ορθά συμπληρωμένες και τεκμηριωμένες ως προς την διαπίστωση της παράβασης προκειμένου να 

αιτιολογείται το επιβαλλόμενο πρόστιμο.  

Ακυρώσεις – διαγραφές – διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται.  

1.Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων το πρωτότυπο 

φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την 

ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το 

τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.  



2. Ειδικότερα η «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των 

οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥ» 

και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.  

3. Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» συντάσσεται σε 

τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το 

δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο 

φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω 

χρήσεις.  

Τα ελεγκτικά όργανα υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα 

αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» των εντύπων 

«ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008».  

 
 

Άρθρο 5 
Ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, υποχρεούνται όπως το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία τέλεσης της παράβασης ενημερώνουν:  

1. εγγράφως την Αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου και να διαβιβάζουν πλήρη φάκελο της 

υπόθεσης, ο οποίος θα εμπεριέχει τα αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 

3668/2008» με κοινοποίηση στον αρμόδιο Νομάρχη.  

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008.  

2. εγγράφως το αρμόδιο τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», της παρ. 1 

του άρθρου 12 της παρούσας.  

Άρθρο 6 
Προβλεπόμενα Διοικητικά πρόστιμα. 

 



Τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλουν στους παραβάτες αμέσως κατά τον έλεγχο, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 

1 και 2 του ν. 3668/2008 διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 

του ν. 3668/2008 ως εξής:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 7 
Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν τον ελεγχόμενο. 

 
1. Κατά της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» με την οποία επιβλήθηκε, από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/18.6.2008, το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 6 της 

παρούσας, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στην Περιφέρεια της Ν.Α Αθηνών- Πειραιά και ενώπιον 

του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στις περιφέρειες των 

λοιπών Ν.Α της χώρας, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της «Πράξης 

Βεβαίωσης Παράβασης» στον παραβάτη.  

2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά την προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια 

Υπηρεσία υποβάλλει έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, μέσα σε προθε-σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.  

3. Η έγγραφη πράξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά 

περίπτωση, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας 

εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της με «αποδεικτικό επίδοσης» στον ενδιαφερόμενο.  

Άρθρο 8 
Δικαστική Προστασία. 

 
1. Κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου.  

2. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, από τον ενδιαφερόμενο 

καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου. Η 

καταβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην 

Δ.Ο.Υ..  

3. Εάν δεν ασκηθεί η ανωτέρω προσφυγή ή αυτή ασκηθεί εκπρόθεσμα, ή δεν τηρηθεί η υποχρέωση της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες προς την ΔΟΥ, για βεβαίωση και 

καταβολή ολόκληρου του επιβληθέντος, κατά περίπτωση, χρηματικού προστίμου, του άρθρου 6 της 

παρούσας.  



Άρθρο 9 
Είσπραξη και απόδοση των χρηματικών προστίμων. 

 
1. Τα χρηματικά πρόστιμα, πού ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας και επιβάλλονται από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( ΚΕΔΕ ), και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

2. Τα επιβαλλόμενα με απόφαση του Νομάρχη στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του 

οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση χρηματικά πρόστιμα που ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 

3668/2008, πέραν των προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008 που επιβάλλονται κατά τον 

έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων (ΚΕΔΕ).  

Αποδίδονται:  

- κατά ποσοστό 50%) στον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

- κατά ποσοστό 50% στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 31404/2005 

Κ.Υ.Α (ΦΕΚ868/Β/27.6.2005).  

Άρθρο 10 
Διατύπωση απόψεων επί προσφυγών. 

 
Οι έγγραφες απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, επί προσφυγών ενώπιον 

των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων, κατά των αποφάσεων επιβολής Διοικητικών προστίμων του 

άρθρου 3 του ως άνω νόμου, διατυπώνονται από τις υπηρεσίες αυτές κατά το μέρος που τους αφορά.  

Άρθρο 11 
Εκτύπωση και εφοδιασμός των υπηρεσιών με τα αναγκαία έντυπα. 

 
1. Η Δ/νση Διοικητικού (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), μεριμνά για την εκτύπωση και εφοδιασμό, μέσα σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από της ισχύος της παρούσας, με ικανό αριθμό, αριθμημένων μπλοκ των 

εντύπων με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/08» 

και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

2. Οι λοιπές Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/08, με ευθύνη τους μεριμνούν για την 

εκτύπωση και εφοδιασμό, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από της ισχύος της παρούσας με 

ικανό αριθμό, αριθμημένων μπλοκ των εντύπων με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 



ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/2008» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 

3668/2908» για τις ανάγκες τους.  

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008. 

 
1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, υποχρεούνται όπως διαβιβάζουν στο αρμόδιο 

Τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», του άρθρου 13 του ν. 3668/2008, της 

Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 

επικυρωμένο αντίγραφο της «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του ν. 3668/2008» για κάθε επιβολή 

διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 6της παρούσας απόφασης.  

2. Το τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», οφείλει να ενημερώνει τις 

υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, στις περιπτώσεις που συντρέχουν τα οριζόμενα 

στις παρ.5 του άρθρου 1 και 6 του άρθρου 2 του ν. 3668/2008.  

3. Οι υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9, σε αυτές τις περιπτώσεις, παραπέμπουν τις υποθέσεις στην 

αρμόδια την Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου, για την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 

του ν. 3668/2008.  

Άρθρο 13 
Περί κατάσχεσης μετρικών οργάνων. 

 
1. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατάσχουν τα ψευδή όργανα 

μέτρησης, συντάσσοντας αντίστοιχα την «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 

3668/2008».  

2. Ως όργανα μέτρησης νοούνται μόνο τα ζυγιστικά όργανα, τα ταξίμετρα, οι μετρητές υγρών καυσίμων 

μεγάλης και μικρής παροχής και τα μέτρα μήκους, δηλ. γενικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για 

νόμιμο μετρολογικό έλεγχο  

3. Ως ψευδή θεωρούνται τα μετρικά όργανα που:  

3.1 δεν έχουν έγκριση τύπου ενώ χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές,  

3.2. αναγράφουν έγκριση τύπου που ανήκει σε άλλο όργανο  

3.3 έχουν παραποιηθεί έτσι ώστε να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των μετρήσεων.  



4 . Τα ψευδή μετρικά όργανα κατάσχονται και οι ελεγκτές φροντίζουν για τη μεταφορά τους στις 

εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας τους, όπου και φυλάσσονται, έως ότου εκποιηθούν μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ.  

5. Τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων μετρικών οργάνων βαρύνουν τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή η μεταφορά, τα μετρικά όργανα σφραγίζονται επί τόπου έτσι ώστε να μην είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.  

Άρθρο 14 
Μεταβατική διάταξη. 

 
Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, μετά την 

δημοσίευσή του (Α΄115/18 Ιουνίου 2008), και μέχρι την ισχύ της παρούσας απόφασης, για τις οποίες 

έχουν συνταχθεί εκθέσεις ελέγχων, κατά το μέρος που αφορούν τα διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται 

συνολικά από τον οικείο Νομάρχη στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, και 

βεβαιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.  

Άρθρο 15 
Καταργούμενη διάταξη 

 
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Απόφασή μας Α2-1148/25.5.2004  
 

Άρθρο 16 
Ισχύς της παρούσας 

 
1. Η παρούσας τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΒΛΑΧΟΣ 
 


