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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φοροτε-
χνικών (ΙΝ-ΦΟΡΟ) και την Ένωση Φοροτεχνικών – Λογιστών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Δράμας, σας προσκαλούν στο 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Λογιστών – Φοροτεχνικών, με θέμα :

«Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα»

που θα διεξαχθεί στην πόλη της Δράμας 5, 6 και 7 
Δεκεμβρίου του 2008. στο

 
¨ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ¨

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Ι. Αβραάμ      Πατέλης Γ. Νικόλαος

-  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 4, 5, 

6 και 7 Δεκεμβρίου 2008-11-08

- Διευκρίνηση επί του προγράμματος 

Συνεδρίου

- Επιστολή προς τους Συνέδρους 

- Ξενοδοχεία Δράμα 

-Τρόπος απεικόνισης των χορηγου-

μένων εκπτώσεων στις πωλήσεις 

όλων των μη  ελεγχομένων ειδών που 

διενεργούνται με τελικό προορισμό το 

λιανικό Εμπόριο.  Ειδικότερες συμφωνί-

ες μεταξύ παραγωγικού, χονδρικού και 

λιανικού Εμπορίου

- Πινακίδες τιμών σε συσκευασίες αγα-

θών και σε υποσυσκευασμένα είδη σε 

καταστήματα λιανικής πώλησης
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.:: επιγραμματικά::.

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

http://www.bmsoftware.gr


Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου :  Δράμα 
 

Πέμπτη 04/12/2008   
Ξενοδοχείο  Κούρος

Υποδοχή καλεσμένων – εισηγητών ξένων 
& Ελλήνων                              14:00 -20:00
 
 

Παρασκευή 05/12/2008
 «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ και η 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄:    
Έναρξη          09:30 
Α΄  Ενότητα  
Εισήγηση προέδρου Π.Ο.Φ.Ε.Ε        09:30 - 09:45 
Ομιλία Συνέδρων   1 Χ 20 λεπτά     09:45 - 10:05 
Ομιλίες Συνέδρων  3 Χ 20 λεπτά     10:05 - 11:05
Coffee break                               11:05 - 11:30 

Β΄ Ενότητα :   
Εισήγηση προέδρου  ΙΝ-ΦΟΡΟ      11:30 - 11:45 
Ομιλία  Συνέδρων      2 Χ 20 λεπτά 11:45 - 12:25 
Ομιλίες Συνέδρων      3 Χ 20 λεπτά 12:25 - 13:25
Σύνοψης Α΄ Συνεδρίας            13:25 - 13:40
Ξενάγηση σε Οινοποιείο          13:40 – 14:30
Σάντουιτς η κρύο Πιάτο          14:30 - 16:00 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄ :  
Ομιλίες  Συνέδρων 4 Χ 15 λεπτά    16:00 – 17:00
Διάλογος Συνέδρων - Σύνοψης Β΄ Συνεδρίας  
              17:00 - 19:00
Δείπνος Συνέδρων            20:30 – 22:00 
 

Σάββατο 06/12/2008 
«ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ» 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄ : 
Προσέλευση   Συνέδρων                09:00 – 09:30

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 4, 5, 6 
και 7 Δεκεμβρίου 2008-11-08

Χαιρετισμός προέδρου Δ/Σ Δράμας                                                          
      09:30 – 09:40

Χαιρετισμός προέδρου ΠΟΦΕΕ                                                                       
                                               09:40 – 09:50

Χαιρετισμοί καλεσμένων & Υπουργών                                                            
      09:50 – 10:45

Διάλλειμα αποχώρησης επισήμων                                                                  
      10:45 – 11:00

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Α & Β 
Συνεδρίασης      11:00 - 11:30

Τοποθετήσεις συνέδρων 10 λεπτών  
       11:30 - 13:00

Σύνοψης Γ΄ Συνεδρίας     13:00 - 13:30
Ανακοινώσεις Δ.Σ. , μικρές παρεμβάσεις  
       13:30 - 14:30 
  

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/12/2008

Προσέλευση      18:30 - 18:45
Ομιλία με θέμα « Η επιχείρηση σε καταστά-
σεις Οικονομικής Κρίσης»     18:45 - 20:30 

Συνδιοργανωται : ΕΦΕΕ Δράμας 
– ΠΟΦΕΕ – Επιμελητήριο 

Δράμας και Τράπεζα Eurobank 

Κυριακή 07/12/2008 
«ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄ : 
Έναρξη συνεδρίας     10:00 – 10:15
Ομιλία Πανεπιστημιακού Καθηγητή με θέμα 
τα  Δ.Λ.Π.                       10:15 -  11:30 
Πέρας εργασιών  Συνεδρίου                   11:30
Αναχώρηση Συνέδρων                  12:00  
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http://www.offshoregreece.eu
http://www.specisoft.gr


Προς τους κ.κ. Αντιπροσώπους Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Κοινοποίηση: Ενώσεις - Μέλη Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
επί του προγράμματος του Συνεδρίου

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Κρίνουμε αναγκαίο να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα :
(α) Η αναφορά της εκδήλωσης για την Πέμπτη 04/12, αφορά μόνο την υποδοχή και την άφιξη των  Συνέδρων  και των καλεσμένων που 
θα συμμετέχουν στην συνεδρία της Παρασκευής. 
(β) Η Συνεδρίαση της Παρασκευής 05/12 θα γίνει σε αίθουσα με περιορισμένες θέσεις  (max 50) η οποία επιλέχθηκε λόγω των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών της (αποδεχόμενοι την ιδιαίτερη προσφορά της ιδιοκτήτριας Εταιρία) και θεωρώντας ότι η μη υπάρχουσα 
δυνατότητα παρέμβασης και υποβολής ερωτήσεων (μόνον για την μέρα αυτή) εκ μέρους των Συνέδρων - παρατηρητών προς τους κ.κ. 
Εισηγητές,  θα κρατούσε τον αριθμό των συμμετεχόντων σε μικρό αριθμό και ως εκ τούτου θα κάλυπτε πολύπλευρα την υπάρχουσα 
ανάγκη. 
Ως εκ τούτου, και μόνον για την Συνεδρίαση της Παρασκευής, είναι απαραίτητο να υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής για όσους δεν θα 
είναι εισηγητές και, κατ΄ανάγκη, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας . Οι συμμετοχές με fax ή e-mail στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέχρι και 
30/11/08.
(γ) Όσοι δεν θα συμμετέχουν στην συνεδρίαση της Παρασκευής μπορούν να αφιχθούν στην Δράμα την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 
2008 ώστε να ακολουθήσουν το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής.

 Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας     
Πανίδης  Αβραάμ                                                            Πατέλης Γ. Νικόλαος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Συνάδελφοι - Συναδελφισσες
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ελλάδος  διοργανώνει  στις   5,6,7  Δεκεμβρίου 2008 στην Δράμα 

το Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο  με θέμα : 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδικότερα επιδιώκονται : Η ανάδειξη του ρόλου του Λογιστή – Φοροτεχνικού στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Η ανάδειξη των 
προβλημάτων κατά την  άσκηση των καθηκόντων του με την εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών φορολογικών νόμων  και οδηγιών.    
Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την  Ένωση Λογιστών – Φοροτεχνικών Νομού Δράμας τα Μέλη της οποίας θα συνδρά-

μουν στην καλύτερη διοργάνωση και τοπική προβολή του τριήμερου Συνεδρίου καθώς επίσης και στην άψογη φιλοξενία των 300 
περίπου Συνέδρων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Οι απόψεις και οι θέσεις σας είναι αποδεκτές και θα βοηθούσαν στην διαμόρφωση μιας ποιο συγκροτημένης άποψης για τον Κλάδο μας 
επί του θέματος.

Περιμένουμε τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας ή τις εισηγήσεις σας έως την 25η Νοεμβρίου 2008, ώστε να μπορέσουμε να ταξινο-
μήσουμε σωστά τον χρόνο παρουσίασης της εισήγησής σας την Παρασκευή 05/12/08, μαζί με των άλλων Εισηγητών – Συνέδρων. 

Παρακαλούμε λοιπόν η διάρκεια της εισήγησης να μην είναι μεγαλύτερη των 15 λεπτών και να υπάρχει περίληψη διάρκειας 3 λεπτών 
για το Σάββατο 06/12/08.

Είμαστε στη διάθεση σας για  διευκρινήσεις. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  (ΠΟΦΕΕ) -  Γραφεία: 210-8253445 Fax 

210-8253446 E-mail pofee@otenet.gr  
Επιτροπή Συνεδρίου : 1. Δεληγιάννης Αθανάσιος 24210-30767,21344, 6977-448556, E-mail deligath@otenet.gr

2. Καρατζάς Αριστοτέλης  25210-46106, Fax 2521055924, E-mail fms@otenet.gr
3. Κωνσταντινίδης Κων/νος 24630-54039,54069 , Fax 24630-21502 E-mailq konidisk@otenet.gr

 
Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
 Πανίδης Αβρααμ                                                                      Πατελης Νικόλαος          

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
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Προς  :
Όλους τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς 

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008
 Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ξενοδοχείο ΚΟURΟΣ
3ο Χιλιόμετρο Δράμας – Καβάλας 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ              ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ                 60,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ                                                         70,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ                                                         80,00 €

*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται 
και πρωινό*

Διαθεσιμότητα:        45 Δωμάτια
(άφιξη 5,12,2008-αναχώρηση 7,12,2008) 

Κρατήσεις:                   έως 30/11/2008
Τηλέφωνο: 2521057200-3 Fax:  2521025800
Ιστοσελίδα:      www.kourosdrama.gr

Ξενοδοχείο  JENNIFER 
Ταξιάρχες , 66100 Δράμα

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΚΟΣΤΟΣ
               ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ-ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ             85,00€              75,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ                     95,00 €              85,00 €                   
ΤΡΙΚΛΙΝΟ                   125,00 €            105,00 €
Διαθεσιμότητα:  5 Δωμάτια διαφόρων τύπων
Κρατήσεις:                   έως 30/11/2008
Τηλέφωνο:  2521030005  Fax: 2521030007
Ιστοσελίδα:                  www.jennifer.gr
E-mail:                   info@jennifer.gr

Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
Καλαμπάκι Δράμας

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ                ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ                 40,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ                                                         60,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ                                                         75,00 €
ΠΟΛΥΤΕΛΗ               ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ                                    55,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ                                                        85,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ                                                      100,00 €

*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται 
και πρωινό*

Διαθεσιμότητα: 
Κρατήσεις:                   έως 30/11/2008
Τηλέφωνο:   2521051134  Fax:    2521052202
Ιστοσελίδα:  
E-mail: achilio_@otenet.gr

Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΓΓΙ
17ο Χιλιόμετρο Δράμας Θεσσαλονίκης 

-Συμβολή 
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ               ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΙΚΛΙΝΟ                  60,00 €

*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται 
και πρωινό*

Διαθεσιμότητα:              8 δίκλινα δωμάτια
Κρατήσεις:                  έως 30/11/2008
Τηλέφωνο:   2324081667 &          2342081037
Fax:                                            2342081405
Ιστοσελίδα:       www.hotelfaraggi.gr
E-mail:                            info@hotelfaraggi.gr

Ξενοδοχείο XENIA 

Εθνικής Αμύνης 10, 66100 Δράμα(κέντρο)

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ              ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ                                    55,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ                                                        80,00 €

*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται 
και πρωινό*

Διαθεσιμότητα:                           24 Δωμάτια 
Κρατήσεις:                   έως 21/11/2008
Τηλέφωνο:  2521033195-6 Fax:   2521030963
Ιστοσελίδα:        www.hotel-xenia-drama.com
E-mail:  

Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Δοξάτο Δράμας  

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ                                  ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ                                    40,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ                                                        50,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ                                                         60,00 €
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ                                    70,00 €
Διαθεσιμότητα:                           10 Δωμάτια 
Κρατήσεις:                   έως 30/11/2008
Τηλέφωνο:                          2521055550
Fax:                                              2521055559

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΡΑΜΑ

Με εκτίμηση
       Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

Κατόπιν συνεννοήσεως με ξενοδοχειακές μονάδες για το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας που θα πραγματοποιη-
θεί στην πόλη της  Δράμας στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2008,  σας αποστέλλουμε την λίστα με τα προτεινόμενα ξενοδοχεία και το 

κόστος διαμονής.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατό(με ευθύνη σας) για την κράτηση των δωματίων σας για την καλύτερη 
δυνατή  εξυπηρέτηση σας.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

‘Aρθρο 1
Στο Κεφάλαιο Ι της Αγορανομικής Διάταξης 
Α.Δ.14/1989, μετά το άρθρο 14, προστίθεται 
νέο άρθρο 14Α , που έχει ως εξής : 

« Αρθρο 14Α
Τρόπος απεικόνισης των εκπτώσεων που χο-
ρηγούνται κατά την εμπορία και την διακίνη-
ση όλων των μη ελεγχομένων αγορανομικά 
προϊόντων – εμπορευμάτων.
Λοιπές ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων παραγωγικού, χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, για τη χορήγηση πρόσθε-
των οικονομικών παροχών.»
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπά-
γονται όλα τα μη ελεγχόμενα Αγορανομικά 
προϊόντα και εμπορεύματα ( τρόφιμα, ποτά, 
βιομηχανικά είδη, κ.λ.π.), που διακινούνται 
στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα χώ-
ρας προέλευσης ή παραγωγής .

2. Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Ερ-
γοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς- χονδρέ-
μποροι και χονδρέμποροι, που εκδίδουν και 
τηρούν τιμοκαταλόγους, με τα προϊόντα και 
τα εμπορεύματά τους που πωλούν , στις πε-
ριπτώσεις που θέλουν να χορηγήσουν στους 
πελάτες – αγοραστές των προϊόντων – εμπο-
ρευμάτων τους, εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή 
χρηματικές), επί των τιμών πώλησης των τι-
μοκαταλόγων 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 υπάρ-
χει και όταν η χορηγούμενη έκπτωση είναι σε 
είδος, είτε αντίστοιχου της συναλλαγής, είτε 
είδος που εμπεριέχεται στον τιμοκατάλογο 

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.Δ. 63/05 « Περί κωδικο-
ποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » 
2. Το Π.Δ. 397/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου »,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
5. Το Π.Δ. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
6. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ-
ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο » 
7. Την Α.Δ.14/1989 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων 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 διακι-
νούνται 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. 

της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές επί των 
εκδιδομένων τιμολογίων κάθε συναλλαγής 
τα χορηγούμενα δωρεάν είδη θα αναγράφο-
νται αναλυτικά και θα φέρουν και την ένδειξη 
«ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ» ή «ΔΩΡΟ».

4. Σε κάθε περίπτωση οι χορηγούμενες εκ-
πτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές ή σε εί-
δος ) θα πρέπει να εμφανίζονται επί των εκ-
διδομένων τιμολογίων πώλησης κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική (πραγμα-
τική) τιμή πώλησης κάθε προϊόντος – εμπο-
ρεύματος .

5. Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχει-
ρήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου και των πελατών τους, για την χορήγη-
ση πρόσθετων οικονομικών παροχών, πέραν 
των εκπτώσεων που τους χορηγούν κατά τα 
ανωτέρω επί των τιμών πώλησης των τιμο-
καταλόγων τους και που έχουν σχέση όπως: 
με την επίτευξη στόχων τζίρου κατά οριζό-
μενα 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 προϋ-
πόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές παροχές θα 
γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως εξής:
α) Οι έχουσες μελλοντικό χαρακτήρα παρο-
χές (στόχοι τζίρου κ.α.), θα πρέπει να γνωστο-
ποιούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους 
και θα αφορούν αυτές που θα ισχύσουν στο 
νέο έτος που ξεκινά. Σε περίπτωση αλλαγών 
μέσα στο έτος, θα πρέπει αυτές να γνωστο-
ποιούνται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, πριν από την ημερομηνία ισχύoς 
των.
β) Οι λοιπές παροχές θα πρέπει να γνωστο-
ποιούνται μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ερ-
γάσιμες ημέρες από την εφαρμογή τους.

6. Ως αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμ-

ματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης ορίζονται:
α) Η Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών, 
με αρμοδιότητα τα τρόφιμα και ποτά γενικά, 
και 
β) Η Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προ-
ϊόντων & 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 Εμπο-
ρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τα στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών υπο-
χρεούνται στην τήρηση του απορρήτου, 
έναντι παντός τρίτου, των πληροφοριών και 
στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους 
κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού, ακό-
μη 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 γνωστο-
ποιηθούν στις ως άνω αναφερόμενες, κατά 
περίπτωση, αρμόδιες αρχές το αργότερο 
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από 
την ημέρα ισχύος της παρούσης».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

1. Οι παραβάτες της παρούσης, που ισχύει 
σε όλη τη χώρα από 1- 7-2008 διώκονται και 
τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγο-
ρανομικό Κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο 
Τύπο. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 69 της Α.Δ.14/1989, όπως αντικατα-
στάθηκε και συμπληρώθηκε με τις Α.Δ. 1/06, 
1/07, και 1/08, προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, που 
έχει ως ακολούθως : 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
«Εξειδικευμένες και εναλλακτικές υποχρεώ-
σεις λιανοπωλητών»

1.Η πινακίδα που προβλέπεται στα Κεφάλαια 
1 και 2 του παρόντος άρθρου, για όλα τα πω-
λούμενα είδη σε καταστήματα λιανικής πώ-
λησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοπο-
θετημένη στο σημείο πώλησης, με απόλυτη 
εγγύτητα χώρου, ώστε να γίνεται αντιληπτή 
άμεσα από τους καταναλωτές σε ποιο είδος 
αντιστοιχεί.

2. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε 
ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές 
από τη μονάδα μέτρησης τους, (κιλό, λίτρο, 
τεμάχιο κ.λ.π.), και για τις οποίες στα Κεφά-
λαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλέ-
πεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης των 
και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης 
των, η τιμή αυτή θα μπορεί να αναγράφε-
ται και σε μία μόνο πινακίδα που θα πρέπει 
όμως να τοποθετείται εμφανώς και με ευδι-
άκριτα στοιχεία στο σημείο εκείνο που είναι 
εκτιθέμενες οι επί μέρους συσκευασίες κάθε 
είδους. Επισημαίνεται ότι στην πινακίδα αυτή 
θα πρέπει να αναγράφονται και τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία. 

Πινακίδες τιμών σε συσκευασίες αγαθών και σε υποσυσκευασμένα 
είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 « Περί 
κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » 
2. Το Π.Δ. 397/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου »,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
5. Το Π.Δ. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
6. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά-
πτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο » 
7. Την Α.Δ.14/1989 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-1-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του καταναλωτή ως προς την τιμή που καλείται να καταβάλει 
ως τίμημα για την αγορά προϊόντων στα καταστήματα λιανικής πώλησης, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των συναλλαγών. 
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

3. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστή-
ματα λιανικής πώλησης, εκτός των πινακίδων 
που αναφέρονται στα Κεφάλαια του παρό-
ντος άρθρου, πρέπει να φέρουν και ένδειξη 
τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευ-
ασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε 
μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα), είτε με την επι-
κόλληση σταθερής ετικέτας.
Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προη-
γούμενου εδαφίου, και εφόσον τα πωλούμενα 
είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό 
Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρο-
νικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου 
τιμών (price checker), σε σημεία τέτοια του 
καταστήματος που να μπορεί εύκολα να αξι-
οποιηθεί από κάθε καταναλωτή, πριν φτάσει 
στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα 
θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 
τ.μ. χώρου πώλησης του καταστήματος, και, 
στις περιπτώσεις Υπεραγορών, να βρίσκο-
νται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατρο-
φής και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών 
οικιακής χρήσης. 

4.Για τεμαχιζόμενα και διατιθέμενα χύμα τρό-
φιμα (τυριά, κρέατα, κ.λ.π.), που είναι τοποθε-
τημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμε-
νες πινακίδες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
τοποθετημένες επί των τεμαχιζόμενων ειδών 
(είτε έχουν τεμαχιστεί, είτε τεμαχίζονται ενώ-
πιον του καταναλωτή) και όχι σε ετικέτες που 
επικολλούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας 
του ψυγείου. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να 
αναφέρουν και τα στοιχεία που αναφέρονται 
στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
όπως π.χ. ονομασία, προέλευση, τιμή μονά-
δος, κλπ.

5. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών 
(τυριά, κρέατα, κλπ) που διατίθενται συσκευ-

ασμένα, είτε έχουν επικολλημένη τιμή στη 
συσκευασία, είτε διαθέτουν Γραμμωτό Κώ-
δικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος 
Κεφαλαίου. 

Σε κάθε περίπτωση, στο χώρο πώλησης των 
ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα στην οποία 
αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης 
καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαί-
ου.» 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Στο άρθρο 14Α της 14/1989 Α.Δ όπως ισχύει 
προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής : 
«8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αφο-
ρούν τα είδη που κατονομάζονται στους ανα-
πόσπαστους πίνακες 1 (ΤΡΟΦΙΜΑ- ΠΟΤΑ) και 
2 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) του εδαφίου Α της 
παρ. 1 του άρθρου 9 της 14/1989 Α.Δ».

ΑΡΘΡΟ 3

1. Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει σε 
όλη τη χώρα από 1ης Ιουλίου 2008 διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Αγορανομικό Κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο 
Τύπο. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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