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8. Σελ Α.Γ 7/09 «Σξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ
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1388/Β/2009).
9. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71 ηεο Α.Γ 7/09,
έηζη ψζηε ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ εθαξκφδνπλ νη
επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηα δηάθνξα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, λα
δηαζθαιίδεη νπσζδήπνηε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, πνπ
επηιέγεη πξντφληα ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.
10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άπθπο 1
1.Σν Κεθάιαην 6 ηνπ άξζξνπ 71 ηεο Α.Γ. 7/2009 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ Α.Γ.
13/2009 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο :
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Πξνθεηκέλνπ γηα ζπζθεπαζκέλα απνξξππαληηθά ζε ζθφλε ή ζε πγξφ, πξννξηδφκελα
πξνο ρξήζε πιπληεξίσλ ξνχρσλ, εθφζνλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ δειψλεηαη, κε
βάζε ηνλ Καλνληζκφ 2004/648 ΔΚ, ε έλδεημε «πλνιηθφο αξηζκφο πιχζεσλ αλά
ζπζθεπαζία», θαζψο θαη γηα ζπζθεπαζκέλα απνξξππαληηθά, εθφζνλ επί ηεο
ζπζθεπαζίαο απηψλ δειψλεηαη ε έλδεημε «πλνιηθφο αξηζκφο κνλαδηαίσλ δφζεσλ
αλά ζπζθεπαζία», πέξαλ βέβαηα ησλ απφ άιιεο δηαηάμεηο επηβαιινκέλσλ ελδείμεσλ,
εθφζνλ εθηίζεληαη πξνο πψιεζε γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νη ιηαλνπσιεηέο απηψλ
ππφθεηληαη ζηελ θαησηέξσ ππνρξέσζε:
-Δπί ηεο πηλαθίδαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην σο άλσ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ηνπ παξφληνο, εθηφο
απφ ηελ ηηκή πψιεζεο αλά ζπζθεπαζία αλαγξάθνπλ επηπιένλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ
πιχζεσλ ή ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κνλαδηαίσλ δφζεσλ, θαζψο θαη ηελ αμία θάζε
πιχζεο ή κνλαδηαίαο δφζεο θαηά πεξίπησζε.
2. Σν Κεθάιαην 7 ηεο ΑΓ 7/09 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ ΑΓ 13/09, αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
« ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7»

πζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ιηαληθψο ζηνλ θαηαλαισηή, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ».
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ, ππάγνληαη ηα επψλπκα θαη ζε θιεηζηή
ζπζθεπαζία πξντφληα (ηξφθηκα, πνηά, βηνκεραληθά είδε κε εδψδηκα πιελ
εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 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.ι.π),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξηνπεηζεηψλ θαη ηνπ ραξηηνχ πγείαο, ή ζε κνλάδα
κέηξεζεο φγθνπ (ιίηξν, ρηιηνζηφιηηξν θ.ι.π) ή ζε κνλάδα κέηξεζεο κέηξνπ ή ζε
κνλάδα κέηξεζεο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ή ζε κνλάδα κέηξεζεο θπβηθνχ κέηξνπ θαηά
πεξίπησζε.
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 Υ πιάηνο).
Δπίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 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.
Σέινο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ππάγνληαη θαη ηα ζε επψλπκε θαη
θιεηζηή ζπζθεπαζία εμεηδηθεπκέλα απνξξππαληηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 6, γηα ηα νπνία, πέξαλ ηνπ φηη ην θαζαξφ πεξηερφκελν ηεο
ζπζθεπαζίαο ηνπο εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο κάδαο ή φγθνπ, θαηά πεξίπησζε, ζηελ
ζπζθεπαζία απηψλ αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πιχζεσλ ή ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ κνλαδηαίσλ δφζεσλ, θαηά πεξίπησζε.
2. Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο δηαθξίλνληαη ελδεηθηηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:

Α) ΠΡΟΪΟΝ Α΄ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία,
γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη π.ρ θζελφηεξα θαηά 0,15 € ή κε
έθπησζε 0,15 €.
Β) ΠΡΟΪΟΝ Β΄ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία,

γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη ζε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπζα
επηπιένλ πνζφηεηα σο «ΓΩΡΟ» γηα ηνλ θαηαλαισηή.
Γ) ΠΡΟΪΟΝ Γ΄ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ωο ηέηνην 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
«ΓΩΡΟ» ή πξνζθέξεηαη ζε ρακειφηεξε ηηκή.
Γ) ΠΡΟΪΟΝ Γ΄ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ θχξηαο ζπλαιιαγήο ζε επψλπκε θαη
θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ην νπνίν δειψλεηαη κε θάζε ηξφπν φηη πσιείηαη καδί κε
άιιν πξντφλ «ΓΩΡΟ», αλφκνην πξνο ην θχξην πξντφλ ζπλαιιαγήο.
Δ) ΠΡΟΪΟΝ Δ΄ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ωο ηέηνην ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία, γηα ηελ
νπνία, νη κεζνδνινγίεο, πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ
ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ηελ έλλνηα ηεο πξνσζεηηθήο απηήο ελέξγεηαο, νπδεκία
ζρέζε έρνπλ κε απηέο, πνπ αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ Α-Β-Γ-Γ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο .
Δηδηθά γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε θάζε άιιε πξνσζεηηθή ελέξγεηα είλαη απνδεθηή
εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο παξνχζεο.
3. Κάζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάζεζε πξντφλησλ (ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη κε
εδσδίκσλ πιελ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ), ζε επψλπκε θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, απεπζείαο απφ ηα θαηαζηήκαηα
ιηαληθήο πψιεζεο ή απφ ηηο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ρνλδξεκπφξνπο θαη εηζαγσγείορνλδξεκπφξνπο, κέζσ ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ, επηηξέπεηαη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη
θαησηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο:
α) Σν φθεινο ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη λα είλαη εκθαλέο θαη λα πξνθχπηεη άκεζα θαη
επαγσγηθά.
β) Δπί ηεο πηλαθίδαο πψιεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ε ηηκή πψιεζεο
ηεο κνλάδαο κέηξεζεο θαη ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ πξν θαη κεηά
ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά ηηκήο (π.ρ.
αλφκνην δψξν) ην φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά. Οη
ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κνξθή εκπνξηθήο
πξαθηηθήο (ι.ρ. εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο θαη
ηνπ κάξθεηηλγθ).
γ) Κάζε ζπζθεπαζκέλν πξντφλ δχλαηαη λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο νπνηαζδήπνηε
πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ην πεξηιακβάλεη σο βαζηθφ πξντφλ ,ζε θαηάζηεκα
ιηαληθήο πψιεζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: γ1) νη

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο επηηξέπνληαη κέρξη ηξεηο (3) θνξέο ηνλ ρξφλν κε κέγηζηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηνλ έλα (1) κήλα θάζε θνξά θαη γ2) δελ επηηξέπεηαη πξνσζεηηθή
ελέξγεηα πξηλ ηελ πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνσζεηηθή ελέξγεηα
ηνπ ηδίνπ βαζηθνχ πξντφληνο. Απνζέκαηα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα δηαηίζεληαη έσο
θαη 14 εκέξεο κεηά ην πέξαο ηνπ ελφο (1) κελφο. γ3) Ο ρξφλνο έλαξμήο ηεο ζα
νξίδεηαη αλα θαηάζηεκα απφ ηελ εκέξα πνπ ην ελ ιφγσ πξντφλ ζα ηίζεηαη ζε
πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε απηφ.
δ) Πξνθεηκέλνπ γηα επψλπκεο θαη θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, πνπ δηαηίζεληαη
κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο
θαη ε πψιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ σο κεκνλσκέλα πξντφληα.
ε) ε θάζε εκπνξηθή πξαθηηθή, κέζσ ηεο νπνίαο πξνζθέξεηαη καδί κε ην πξντφλ ηεο
θχξηαο ζπλαιιαγήο σο δψξν θαη άιιν πξντφλ αλφκνην πξνο ην πξντφλ ηεο θχξηαο
ζπλαιιαγήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ρσξηζηά ε αμία ηνπ αλφκνηνπ
πξντφληνο (Ληαληθή Σηκή). ε πεξίπησζε πνπ ην αλφκνην πξντφλ- δψξν πσιείηαη
κεκνλσκέλα ζηελ αγνξά ηφηε αλαγξάθεηαη ε ιηαληθή ηηκή πψιεζήο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ην αλφκνην πξντφλ – δψξν δελ πσιείηαη κεκνλσκέλα, ηφηε ε αμία
ηνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπ πξντφληνο-δψξνπ ηεο
πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, πξνζαπμεκέλεο θαη’ αλψηαην φξην κε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%). Η αμία ηνπ δψξνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ
ηηκή πψιεζεο ηνπ πξνσζνχκελνπ πξντφληνο.
ζη) Η ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξνσζνχκελνπ πξντφληνο δελ ζα πξέπεη λα έρεη
απμεζεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
δ) Απαγνξεχεηαη, φπσο ε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο κε πξνσζεηηθή ελέξγεηα λα είλαη
ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξντφληνο ρσξίο
πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
ε) Η επηρείξεζε, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαπάλσ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζην
πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε ν πειάηεο, πξνζεξρφκελνο ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο, λα
είλαη απνιχησο ελήκεξνο γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα έρεη απφ ηελ ελέξγεηα
απηή.
4. Δθφζνλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 15 ηνπ
Ν.802/78, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξαγκαηνπνηνχλ «ΠΡΟΦΟΡΔ» ζηηο
ηηκέο ελφο ε 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 «ΠΡΟΦΟΡΑ………€».

Άπθπο 2
1. Η παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ 01-επηεκβξίνπ -2010.
2. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα.
3. Η απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα αλαθνηλσζεί
ζηνλ εκεξήζην ηχπν.

Η ΤΠΟΤΡΓΟ
ΛΟΤΚΑ Σ. ΚΑΣΔΛΗ

