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ΠΡΟΣ
Αποδέκτες Πίνακα
∆ιανοµής Αγορ. ∆ιάταξης 7/2009

ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τις διατάξεις της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 4/2011
περί ¨τροποποίησης του άρθρου 71 της Α.∆ 7/2009, όπως τροποποιήθηκε µε την
Α.∆ 13/2009 και θέσπιση κυρώσεων ».
Με αφορµή διάφορα ερωτήµατα που τέθηκαν µέχρι σήµερα στην υπηρεσία µας,
από επιχειρήσεις της αγοράς, σχετικά µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην
Αγορανοµική ∆ιάταξη 4/2011 κρίνουµε σκόπιµο να διευκρινίσουµε τα ακόλουθα:
1) Στις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 του άρθρου 3 της Α.∆ 4/2011 υπάγονται τα
συσκευασµένα προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν
λόγω άρθρου µε εξαίρεση τα νωπά οπωροκηπευτικά, τις εφηµερίδες, τα περιοδικά
και τα βιβλία. Κατά συνέπεια τα συσκευασµένα νωπά κρέατα , νωπά ψάρια, τυριά
και αλλαντικά δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας.
2) Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την
τιµή πώλησης του προωθούµενου προϊόντος, και η τιµή ανά µονάδα µέτρησης
πριν και µετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιµών πρέπει
να αναγράφονται µε ισοµεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράµµατα, µε έµφαση
στην τιµή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται µε γραµµατοσειρά έντονης
γραφής (bold).
3) Σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας µε κουπόνι, πλην της πινακίδας λιανικής
πώλησης στο ράφι που θα αναγράφει τις απαιτούµενες ενδείξεις πριν την
προωθητική ενέργεια, πάνω στον περιέκτη µε τα κουπόνια θα υπάρχει και άλλη
πινακίδα λιανικής πώλησης όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την
τιµή πώλησης του προωθούµενου προϊόντος, και η τιµή ανά µονάδα µέτρησης
πριν και µετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιµών επί της
2ης πινακίδας πρέπει να αναγράφονται όπως ακριβώς ορίζεται στην παράγραφο 2
του παρόντος .
4) Την ευθύνη για την εφαρµογή των διατάξεων της Α.∆ 4/2011 έχει ο
λιανοπωλητής για κάθε σηµείο πώλησης χωριστά.
∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται προωθητική ενέργεια σε
οποιαδήποτε είδος εάν κατά το προηγούµενο δίµηνο έχει αυξηθεί είτε η λιανική είτε
η χονδρική του τιµή.
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Ως χονδρική τιµή νοείτε η τιµή κτήσης του προϊόντος βάσει του παραστατικού
αγοράς του λιανοπωλητή .
5) Ως µεµονωµένο προϊόν θεωρείται κάθε επώνυµη κλειστή συσκευασία προϊόντος
µε δικό του ΒΑRCODE εφόσον ως τέτοιο προϊόν παράγεται και κυκλοφορεί στην
αγορά (π.χ συσκευασία 3 γιαουρτιών ).
6) Σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας προϊόντος που εµπεριέχει ως δώρο άλλο
ανόµοιο προϊόν δεν απαιτείται η αποτύπωση της αξίας του δώρου αλλά το όφελος
αξιολογείται από τον καταναλωτή µε την προϋπόθεση βέβαια ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει η αξία του δώρου να είναι µεγαλύτερη από την αξία του
προϊόντος για το οποίο γίνεται η προωθητική ενέργεια.
Αν το ανόµοιο δώρο διατίθεται στο σηµείο πώλησης όπου λαµβάνει χώρα η
προωθητική ενέργεια τότε επί της πινακίδας πώλησης θα αναγράφεται και η αξία
του δώρου (όφελος του καταναλωτή ) και θα εφαρµόζονται ανάλογα τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος .
7) Η συγκέντρωση πόντων ή κουπονιών µε σκοπό το µελλοντικό όφελος του
καταναλωτή δεν συνιστούν προωθητική ενέργεια σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α.∆
4/2011.
8) Προωθητική ενέργεια επί πολυσυσκευασίας προϊόντος σε κάθε σηµείο πώλησης
χωριστά προϋποθέτει και την διάθεση του µεµονωµένου προϊόντος.
9) Ως ηµεροµηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας προϊόντος, θεωρείται η
ηµεροµηνία παραλαβής του προϊόντος στο συγκεκριµένο σηµείο λιανικής
πώλησης.
10) Η Α∆ 4/2011 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
2076/Β/19-9-2011) και ισχύει από 19/10/2011. Με δεδοµένο ότι η εν λόγω διάταξη
ανακοινώθηκε στον ηµερήσιο τύπο στις 2/9/2011 αλλά και πριν την ανακοίνωσή
της είχε συζητηθεί µε τους φορείς της αγοράς, το χρονικό διάστηµα προσαρµογής
στις διατάξεις της παρούσας, κρίνεται αρκετό.
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