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----------------------------------------Προς Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής
της Α.∆ 14/89

ΘΕΜΑ: «Τρόπος απεικόνισης των χορηγουµένων εκπτώσεων στις πωλήσεις όλων των µη
ελεγχοµένων ειδών που διενεργούνται µε τελικό προορισµό το λιανικό Εµπόριο. Ειδικότερες
συµφωνίες µεταξύ παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού Εµπορίου».
Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 63/05 « Περί κωδικοποιήσεως της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα »
2. Το Π.∆. 397/88 « Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου »,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.∆. 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.∆. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας,
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
5. Το Π.∆. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού»
6. Την Κ.Υ.Α. ∆15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο
Βλάχο »
7. Την Α.∆. 14/89 « Κωδικοποίηση Αγορανοµικών ∆ιατάξεων εκδοθεισών µέχρι 16-1-89»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη λήψης ορισµένων µέτρων για την καλύτερη παρακολούθηση των τιµών
αγοραπωλησίας προϊόντων πού εµπορεύονται και διακινούνται στην ελληνική αγορά καθώς
και την ενίσχυση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού και της διαφάνειας των συναλλαγών.
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Στο Κεφάλαιο Ι της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 14/89, µετά το άρθρο 14, προστίθεται νέο
άρθρο 14Α , που έχει ως εξής :

« Άρθρο 14Α
Τρόπος απεικόνισης των εκπτώσεων που χορηγούνται κατά την εµπορία και την
διακίνηση όλων των µη ελεγχοµένων αγορανοµικά προϊόντων – εµπορευµάτων.
Λοιπές ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγικού, χονδρικού και
λιανικού εµπορίου, για τη χορήγηση πρόσθετων οικονοµικών παροχών.»
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται όλα τα µη ελεγχόµενα Αγορανοµικά
προϊόντα και εµπορεύµατα ( τρόφιµα, ποτά, βιοµηχανικά είδη, κ.λ.π.), που διακινούνται
στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα χώρας προέλευσης ή παραγωγής .
2. Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείςχονδρέµποροι και χονδρέµποροι, που εκδίδουν και τηρούν τιµοκαταλόγους, µε τα προϊόντα
και τα εµπορεύµατά τους που πωλούν , στις περιπτώσεις που θέλουν να χορηγήσουν στους
πελάτες – αγοραστές των προϊόντων – εµπορευµάτων τους, εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή
χρηµατικές), επί των τιµών πώλησης των τιµοκαταλόγων τους, υποχρεούνται όπως τις
εκπτώσεις αυτές τις αναγράφουν µόνο στα σχετικά εκδιδόµενα κατά την συναλλαγή
τιµολόγια πώλησης και όχι µε την έκδοση µεταγενέστερα της συναλλαγής πιστωτικών
σηµειωµάτων.
3. Η ίδια υποχρέωση της ως άνω παρ. 2 υπάρχει και όταν η χορηγούµενη έκπτωση είναι σε
είδος, είτε αντίστοιχου της συναλλαγής, είτε είδος που εµπεριέχεται στον τιµοκατάλογο της
εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές επί των εκδιδοµένων τιµολογίων κάθε συναλλαγής τα
χορηγούµενα δωρεάν είδη θα αναγράφονται αναλυτικά και θα φέρουν και την ένδειξη
«ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ» ή «∆ΩΡΟ».
4. Σε κάθε περίπτωση οι χορηγούµενες εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηµατικές ή σε είδος ) θα
πρέπει να εµφανίζονται επί των εκδιδοµένων τιµολογίων πώλησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να προκύπτει η τελική (πραγµατική) τιµή πώλησης κάθε προϊόντος – εµπορεύµατος .
5. Ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
και των πελατών τους, για την χορήγηση πρόσθετων οικονοµικών παροχών, πέραν των
εκπτώσεων που τους χορηγούν κατά τα ανωτέρω επί των τιµών πώλησης των
τιµοκαταλόγων τους και που έχουν σχέση όπως: µε την επίτευξη στόχων τζίρου κατά
οριζόµενα χρονικά διαστήµατα (τρίµηνα, εξάµηνα, ετήσια, κ.λ.π.), µε την προβολή των
ειδών, µε προωθητικές ενέργειες κ.α., αναγνωρίζονται και µπορούν να χορηγούνται υπό την
προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές παροχές θα γνωστοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, ως εξής:
α) Οι έχουσες µελλοντικό χαρακτήρα παροχές (στόχοι τζίρου κ.α.), θα πρέπει να
γνωστοποιούνται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και θα αφορούν αυτές που θα ισχύσουν
στο νέο έτος που ξεκινά. Σε περίπτωση αλλαγών µέσα στο έτος, θα πρέπει αυτές να
γνωστοποιούνται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία ισχύoς
των.
β) Οι λοιπές παροχές θα πρέπει να γνωστοποιούνται µέσα σε δέκα (10) το αργότερο
εργάσιµες ηµέρες από την εφαρµογή τους.

6. Ως αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
ορίζονται:
α) Η ∆ιεύθυνση Τιµών Τροφίµων και Ποτών, µε αρµοδιότητα τα τρόφιµα και ποτά
γενικά, και
β) Η ∆ιεύθυνση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων & Φαρµάκων, µε αρµοδιότητα στα
Βιοµηχανικά γενικά είδη, εκτός τροφίµων και ποτών.
Η γνωστοποίηση των προβλεπόµενων, κατά το άρθρο αυτό, στοιχείων θα γίνεται µε την
ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», στο τηρούµενο σχετικό πρωτόκολλο, στο γραφείο του κ.
Υφυπουργού της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τα στελέχη των αρµοδίων Υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου, έναντι
παντός τρίτου, των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά τη
διαδικασία του άρθρου αυτού, ακόµη και µετά από την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή
τους από την Υπηρεσία.
7. Οι ειδικότερες πρόσθετες οικονοµικές παροχές που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσης, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στις ως άνω αναφερόµενες, κατά περίπτωση,
αρµόδιες αρχές το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµέρα ισχύος της
παρούσης».

ΑΡΘΡΟ 2
1. Οι παραβάτες της παρούσης, που ισχύει σε όλη τη χώρα από 1- 7-2008 διώκονται και
τιµωρούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Αγορανοµικό Κώδικα.
2. Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και να ανακοινωθεί στον Ηµερήσιο
Τύπο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣ

