
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΠΗΡΕΙΕ – ΕΣΙΑΗ / ΑΝΑΦΤΥΗ   

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΣΗΡΗΗ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Ωρθρο 86  Τποχρϋωςη ανϊρτηςησ τιμοκαταλόγου και ειδικϋσ ρυθμύςεισ 
για επιχειρόςεισ παροχόσ υπηρεςιών 

1. Επιχειριςεισ που εκμιςκϊνουν και γενικά παρζχουν κάκε μορφισ υπθρεςίεσ 
προσ τουσ πελάτεσ τουσ, υποχρεοφνται να αναρτοφν ςτακερά τιμοκατάλογο, ςε 
ορατό από τον πελάτθ ςθμείο του καταςτιματοσ ι γραφείου τουσ, ςτον οποίο 
κα αναγράφονται οι τελικζσ τιμζσ των υπθρεςιϊν που παρζχουν. 

2. Σα ιδιωτικά ςχολεία γενικισ και τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, τα 
κάκε είδουσ φροντιςτιρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί, τα ιδιωτικά 
ινςτιτοφτα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, 
είναι υποχρεωμζνα να ζχουν ςυνταγμζνουσ τιμοκαταλόγουσ, που κα διατθροφν 
ςτο κατάςτθμα τουσ, τουσ οποίουσ κα κζτουν ςτθν διάκεςθ των γονζων και 
κθδεμόνων των μακθτϊν και ςπουδαςτϊν, εφόςον οι τελευταίοι το ηθτιςουν. 
τουσ τιμοκαταλόγουσ αυτοφσ κα αναγράφονται οι τιμζσ των πάςθσ φφςεωσ 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικζσ υπθρεςίεσ κλπ.) 
που ιςχφουν για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά. 

3. Επιχειριςεισ ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων-οχθμάτων και 
κάκε φφςεωσ τροχοφόρων, υποχρεοφνται να διατθροφν ανθρτθμζνο 
τιμοκατάλογο όπου κα αναγράφονται οι εκάςτοτε χρεϊςεισ για βαςικζσ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ επί ενδεικτικϊν μοντζλων (π.χ. 1o service 
ανάλογα με τον τφπο και μοντζλο του τροχοφόρου. τα εκδιδόμενα δε 
παραςτατικά κα αναγράφονται αναλυτικά το είδοσ τθσ εργαςίασ και θ τιμι 
χρζωςθσ που κα πρζπει να ςυμπίπτει με αυτι του τιμοκαταλόγου υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ δυνατότθτασ του επιςκευαςτι να παρζχει ζκπτωςθ ςτον πελάτθ. 
Για τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ ο επιςκευαςτισ κα 
πρζπει να ςυντάςςει ζγγραφθ προςφορά. 

4. Επιχειριςεισ που εκμεταλλεφονται ςτεγαςμζνουσ και ακάλυπτουσ χϊρουσ 
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, απαγορεφεται να αρνθκοφν τθν υποδοχι 
αυτοκινιτων για ςτάκμευςθ, εφόςον κατά τθν ςτιγμι τθσ άφιξθσ του οχιματοσ 
υπάρχει κενόσ χϊροσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ, υποχρεοφνται να ζχουν 
αναρτθμζνθ πινακίδα/τιμοκατάλογο τουλάχιςτον διαςτάςεων 1,00 Χ 0,50 μ. ςε 
ορατό για τον πελάτθ ςθμείο, όπου με μεγάλα και κακαρά γράμματα και 
αρικμοφσ κα αναγράφονται τα δικαιϊματα που ειςπράττονται για τθν 
ςτάκμευςθ αυτοκινιτων, δικφκλων και λοιπϊν τροχοφόρων (π.χ. τιμζσ 
ςτάκμευςθσ ανά μία ι περιςςότερεσ ϊρεσ, τιμζσ ςτάκμευςθσ ανά 24ωρο, ανά 
βδομάδα, ανά μινα κλπ.). 

5. τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφν κόςτοσ που δεν μπορεί εκ των προτζρων να 
υπολογιςτεί πρζπει πριν τθν παροχι τθσ κφριασ υπθρεςίασ να παραςχεκεί και 
υπθρεςία εκτίμθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ παροχι τθσ εκτίμθςθσ αποτελεί 
διακριτι υπθρεςία και υπάγεται ςτισ γενικζσ διατάξεισ. Θ παροχι τθσ υπθρεςίασ 
εκτίμθςθσ τελεί ςε ανεξάρτθτθ ςχζςθ με τθν εκπλιρωςθ ι μθ τθσ κφρια 
παροχισ και ο παρζχων τθν κφρια υπθρεςία πρζπει αφοφ να λάβει τθ ςφμφωνθ 



γνϊμθ του καταναλωτι/πελάτθ πριν προβεί ςε αυτιν. 
6. τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€)  

Β. Για υπζρβαςθ τιμισ ανά παρεχόμενθ υπθρεςία, πεντακόςια ευρϊ (500€). 

 Γ. Για μθ αναγραφι προςφερόμενθσ υπθρεςίασ ι τιμισ ςτον τιμοκατάλογο, 

πεντακόςια ευρϊ (500€). 

 Δ. Για παράβαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 4, χίλια ευρϊ (1.000€). 

Ωρθρο 87   Τποβολό Σιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρύων 

1. Σα κάκε είδουσ Φροντιςτιρια, Ιδιωτικά Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, 
Εργαςτιρια Ελευκζρων πουδϊν, Ιδιωτικοί Βρεφονθπιακοί και Παιδικοί 
τακμοί υποχρεοφνται να αποςτζλλουν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ Δ/νςθ 
Πολιτικισ Καταναλωτι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ 
Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (email: ftsirog@e-
prices.gr) το αργότερο μζχρι τθν 15θ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ τιμοκατάλογο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ για το επόμενο ζτοσ. Τπόδειγμα φόρμασ 
υποβολισ τιμοκαταλόγων υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα www.e-prices.gr.  

2. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χίλια ευρϊ (1.000€). 

Ωρθρο 88  Σόρηςη και ανϊρτηςη παραςτατικών που αναφϋρονται ςτα   
κοινόχρηςτα πολυκατοικιών 

Επιχειριςεισ κάκε μορφισ που τουσ ανατεκεί θ διαχείριςθ των κοινόχρθςτων 

δαπανϊν πολυκατοικιϊν, υποχρεοφνται: 

1. Να διατθροφν για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια τα πρωτότυπα των παραςτατικϊν 
των δαπανϊν. Οι ζνοικοι δικαιοφνται με δαπάνεσ τουσ να ηθτοφν από τουσ 
υπόχρεουσ απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραςτατικϊν.  

2. Θ δθμιουργία, κάλυψθ και αφξθςθ του αποκεματικοφ τθσ πολυκατοικίασ δεν 
ςυνιςτά δαπάνθ. 

3. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€). 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΕΣΙΑΗ / ΑΝΑΧΤΦΗ 

Α. ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΕΣΙΑΗ / ΑΝΑΨΤΧΗ 

Ωρθρο  89  Πεδύο Εφαρμογόσ και ςκοπόσ 

Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ ενότθτασ αφοροφν καταςτιματα εςτίαςθσ και 

διαςκζδαςθσ (εςτιατόρια, καταςτιματα γριγορθσ εςτίαςθσ, εςτιατόρια 

ξενοδοχείων, ταβζρνεσ, καφετζριεσ, κζντρα διαςκζδαςθσ και λοιπά παρόμοια 

καταςτιματα), τα κζντρα και καταςτιματα που λειτουργοφν ςε ξενοδοχεία και 

ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα, εντόσ επιβατικϊν πλοίων και εντόσ αμαξοςτοιχιϊν του 

ΟΕ κακϊσ και τα ςθμεία πϊλθςθσ ζτοιμου φαγθτοφ εντόσ καταςτθμάτων. 

Επιπλζον, αφοροφν και τα παραδοςιακά καφενεία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
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νομοκεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν όπωσ κάκε φορά ιςχφει, με τισ εξαιρζςεισ 

που ορίηονται παρακάτω. 

Ωρθρο 90 Σόρηςη Σιμοκαταλόγων 

1. Οι υπεφκυνοι των καταςτθμάτων του άρκρου 89 οφείλουν να τθροφν 
τιμοκατάλογο. Οι τιμοκατάλογοι ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα και προαιρετικά ςε ακόμα μία ι περιςςότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ. 

2. Σα παραπάνω καταςτιματα υποχρεοφνται να αναρτοφν τον τιμοκατάλογο ςε 
εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματόσ τουσ και τα εςτιατόρια και οι ταβζρνεσ και 
ςτθν εξωτερικι όψθ τθσ κφριασ ειςόδου του καταςτιματοσ. Για ξενοδοχεία και 
ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα, ο τιμοκατάλογοσ πρζπει να αναρτάται ςτθν 
εξωτερικι όψθ τθσ κφριασ ειςόδου τθσ αίκουςασ όπου προςφζρονται τα είδθ 
του τιμοκαταλόγου. Οφείλουν επίςθσ πριν από τθν παραγγελία να διακζτουν 
τον τιμοκατάλογο ςε κάκε πελάτθ. 

3. Από τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ εξαιροφνται τα παραδοςιακά καφενεία κατά 
τθν ζννοια τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ του Τπουργείου Οικονομικϊν όπωσ κάκε 
φορά ιςχφει, για τα οποία ιςχφει υποχρζωςθ ανάρτθςθσ τιμοκαταλόγου ςε 
εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματοσ, αναγράφοντασ μόνο τα προςφερόμενα 
είδθ και τισ τιμζσ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

4. τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 
 Α.  Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€). 

 Β.  Για υπζρβαςθ τιμισ ανά είδοσ, πεντακόςια ευρϊ (500€). 

Γ.  Για μθ αναγραφι πωλοφμενου είδουσ ι τιμισ ςτον τιμοκατάλογο, 

πεντακόςια ευρϊ (500€). 

Ωρθρο 91 Ενδεύξεισ τιμοκαταλόγων 

1. τουσ τιμοκαταλόγουσ αναγράφονται όλα τα προςφερόμενα είδθ «αλά-κάρτ» 

με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

2 Σα αναγραφόμενα ςτουσ τιμοκαταλόγουσ φαγθτά και ςαλάτεσ προςφζρονται 

ςτουσ πελάτεσ: 

Α. Με τθ μερίδα. 

Β. Με το κιλό. τθν περίπτωςθ αυτι ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ ζνδειξθ «με το 

κιλό» δίπλα ςτο αντίςτοιχο είδοσ. 

3. τουσ τιμοκαταλόγουσ αναγράφονται απαραίτθτα οι ακόλουκεσ ενδείξεισ είτε 

μεμονωμζνα, είτε κατά ομάδεσ φαγθτϊν - ποτϊν, με τρόπο που να γίνεται 

αντιλθπτι θ διάκριςθ αυτι ςτον καταναλωτι: 

Α. Σο είδοσ των ελαίων, και θ χριςθ τουσ. 

Β.  «Κατεψυγμζνο» κατά περίπτωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των γλυκϊν. 

Γ.  «Προμαγειρευμζνο» ι «Προτθγανιςμζνο», κατά περίπτωςθ. 

Δ. «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Προζλευςθσ) ι «προϊόν 

Π.Γ.Ε.» (Προςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ), αποκλειςτικά και μόνο 

για τα προϊόντα που ανικουν επιςιμωσ ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ. 



Απαγορεφεται θ χριςθ του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που 

διατίκενται δεν είναι τζτοια. 

Ε.  Προκειμζνου για ςυςκευαςμζνα ποτά (μπφρα, οίνοσ, λοιπά οινοπνευματϊδθ 

ποτά, αναψυκτικά, χυμοί, ςόδεσ, ανκρακοφχα νερά) αναγράφεται επιπλζον 

και θ ειδικότερθ ονομαςία του είδουσ με τθν οποία προςφζρεται ςτο 

εμπόριο (ετικζτα) και ο όγκοσ του  περιεχομζνου κάκε ςυςκευαςίασ ςε ml. 

Σ. Ειδικότερα για τουσ οίνουσ και τα προϊόντα απόςταξθσ, που προςφζρονται 

ςτουσ καταναλωτζσ χωρίσ να είναι εμφανισ θ ςυςκευαςία τουσ, 

αναγράφεται υποχρεωτικά θ χϊρα προζλευςθσ και ο παραγωγόσ ι ο 

εμφιαλωτισ τουσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν επιςιμανςθ (ετικζτα) των εν 

λόγω οίνων ι των προϊόντων απόςταξθσ, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 

1234/2007 (άρκρο 118κε) και 607/2009 (άρκρα 55 και 56). 

Η. Προκειμζνου για ςαλάτεσ πάςθσ φφςεωσ, αναγράφονται θ ονομαςία κάκε 

ςαλάτασ όπωσ τθν ορίηει το κατάςτθμα και τα βαςικά ςυςτατικά που τθ 

ςυνκζτουν. 

4. τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 
 Α. Για ζλλειψθ ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€). 

 Β. Για υπζρβαςθ τιμισ ανά είδοσ, πεντακόςια ευρϊ (500€). 

Γ. Για παραπλάνθςθ ι ψευδι αναγραφι προϊόντοσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ 

(3.000€) ανά προϊόν. 

Ωρθρο 92 Ειδικϋσ περιπτώςεισ (ΕΛΑΦΙΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ, ΕΛΥ ΕΡΒΙ, 
ΣΑΜΠΛ ΝΣΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΣΟ, ΚΟΤΒΕΡ) 

1. ΕΛΑΧΙΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

Εφόςον τα καταςτιματα του άρκρου 89 ορίηουν ελάχιςτθ κατανάλωςθ εντόσ 

του καταςτιματοσ ι με ςφςτθμα διανομισ κατ’ οίκον, οφείλουν ςτον 

τιμοκατάλογο που προορίηεται για τον καταναλωτι, να αναγράφουν ςε 

εμφανζσ ςθμείο τθν ζνδειξθ «Ελάχιςτθ κατανάλωςθ ειδϊν ___ Ευρϊ». 

2. ΕΛΦ ΕΡΒΙ 

Εφόςον τα καταςτιματα του άρκρου 89 διακζτουν για τουσ πελάτεσ τουσ 

ςφςτθμα αυτοεξυπθρζτθςθσ (ΕΛΦ ΕΡΒΙ), οφείλουν ςτο χϊρο 

αυτοεξυπθρζτθςθσ να τοποκετοφν, ςε ορατό ςθμείο για τον πελάτθ, 

αναρτθμζνο τιμοκατάλογο με τα είδθ προςφοράσ του ΕΛΦ ΕΡΒΙ και τισ 

αντίςτοιχεσ τιμζσ διάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 91 παρ. 1. 

3. ΠΑΚΕΣΟ ΕΚΣΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

Εφόςον τα καταςτιματα του άρκρου 89 πωλοφν ςτουσ πελάτεσ τουσ τα είδθ ςε 

πακζτο εκτόσ καταςτιματοσ οφείλουν ςτο χϊρο (φυςικό ι διαδικτυακό) 

υποβολισ ι εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ, είτε να ζχουν ςε εμφανζσ ςθμείο 

αναρτθμζνο τιμοκατάλογο ι να διακζτουν ικανό αρικμό τιμοκαταλόγων προσ 

χριςθ για τον πελάτθ με τα είδθ προςφοράσ ςε πακζτο με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 

διάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 91 παρ. 1. 



4. ΣΑΜΠΛ-ΝΣΟΣ (TABLE D’ HΟTE) – Μενού (Menu) 

Οποιαδιποτε χριςθ ςυςτιματοσ ταμπλ ντοτ ι μενοφ πρζπει να γίνεται γνωςτι 

ςτον πελάτθ με τθν αντίςτοιχθ τελικι τιμι ανεξάρτθτα με το πϊσ αυτι ορίηεται 

(κατά άτομο/κατά μενοφ κλπ.). Θ πολιτικι αυτι πρζπει να κακίςταται γνωςτι 

ςτον πελάτθ με τρόπο τζτοιο ϊςτε ο πελάτθσ να είναι ςε κζςθ, όταν λαμβάνει 

γνϊςθ του τιμοκαταλόγου, να λαμβάνει γνϊςθ και τθσ πολιτικισ αυτισ (π.χ. 

αναρτθμζνθ καρτζλα, ενςωματωμζνθ ςτον τιμοκατάλογο, ανεξάρτθτα ι μθ, 

ςτθν εξωτερικι όψθ του καταςτιματοσ κλπ). 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΤΒΕΡ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΣΙΑΗ, ΑΝΑΨΤΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΔΑΗ 

Σα καταςτιματα εςτίαςθσ του άρκρου 89 τθσ παροφςασ δεν επιτρζπεται να 

χρεϊνουν ςτθν πελατεία τουσ αξία που αφορά ςε «ΚΟΤΒΕΡ» (π.χ. ςερβίτςια, 

μαχαιροπιρουνα, πετςζτεσ κλπ.). Κανζνα προϊόν (όπωσ π.χ. εμφιαλωμζνο νερό, 

ψωμί) δεν προςφζρεται και χρεϊνεται χωρίσ προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του 

καταναλωτι. 

6.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) 

ανά είδοσ. 

Ωρθρο 93 Λογαριαςμού πελατών  

1.   Σα κζντρα και καταςτιματα εςτίαςθσ, αναψυχισ, ψυχαγωγίασ και διαςκζδαςθσ, 

που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του Τπουργείου Οικονομικϊν 

υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ διπλοτφπων αποδείξεων ι αποδείξεων ταμειακισ 

μθχανισ, κεωρθμζνων από τθν Δ.Ο.Τ., παραδίδουν ςτθν πελατεία τουσ τθ 

διπλότυπθ απόδειξθ ι τθν απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ, με τθν αξία των ειδϊν 

που καλείται να πλθρϊςει ο πελάτθσ, ανεξάρτθτα αν τα είδθ αυτά 

αγοράςκθκαν ι ςερβιρίςτθκαν ι διανεμικθκαν κατ’ οίκον. 

 2.  Σα κζντρα και καταςτιματα τθροφν αρικμθμζνο διπλότυπο μπλοκ, που φζρει το 

ονοματεπϊνυμο του εκμεταλλευτι τθσ επιχείρθςθσ ι τθν επωνυμία αυτισ και 

τον τίτλο «ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΕΛΑΣΩΝ». το εν λόγω μπλοκ 

αναγράφονται αναλυτικά τα είδθ που κατανάλωςε ο πελάτθσ, θ αντίςτοιχθ για 

κάκε είδοσ τιμι τιμοκαταλόγου και θ ςυνολικι αξία των ειδϊν που καλείται να 

πλθρϊςει ο πελάτθσ. 

Σο μπλοκ αυτό φζρει τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και υπογράφεται από τον 

υπεφκυνο τθσ επιχείρθςθσ. Σο πρωτότυπο του εν λόγω λογαριαςμοφ 

παραδίδεται ςτον πελάτθ, το δε ςτζλεχοσ διατθρείται τουλάχιςτον πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και παραδίδεται ςτα ελεγκτικά 

όργανα, εφόςον ηθτθκεί. 

το μπλοκ αυτό ςθμειϊνεται επίςθσ, κατά περίπτωςθ, θ ζνδειξθ «ερβίριςμα» 

ι  «ελφ ζρβισ» ι  «Αγορά εκτόσ» ι «Διανομι ςτο ςπίτι».   

3. Εφόςον ςτισ αποδείξεισ τθσ ωσ άνω παρ. 1 αναφζρονται τα είδθ και οι τιμζσ 
αυτϊν αναλυτικά, τότε δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ ωσ άνω παρ. 2. 

4. τουσ παραβάτεσ των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων 



ευρϊ (1.000€). 

Β. ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΣΙΑΗ / ΑΝΑΨΤΧΗ 

Ωρθρο 94   Παραςκευϊςματα κρϋατοσ από καταςτόματα μαζικόσ 
εςτύαςησ  

1. Επιτρζπεται ςτα καταςτιματα μαηικισ εςτίαςθσ, εφόςον διακζτουν 
παραςκευαςτιριο για ιδία μόνο χριςθ, το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ, τθρϊντασ τουσ υγειονομικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ λειτουργίασ 
επιχειριςεων τροφίμων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, να παραςκευάηουν και να 
διακζτουν ψθμζνα ςτθν κατανάλωςθ παραςκευάςματα κρζατοσ. 

2. Απαγορεφεται ςτα καταςτιματα τθσ παρ. 1 να κατζχουν τεμαχίδια κρζατοσ 
προερχόμενα, είτε από τα καταςτιματα τθσ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ 
μεγάλων μυϊκϊν μαηϊν, είτε από τθν απόξεςθ των οςτϊν μετά από 
προθγοφμενθ αφαίρεςι τουσ. 

3. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων ευρϊ 
(3.000€) ανά προϊόν. 

Ωρθρο 95 Προςφορϊ ειδών με το κιλό 

1. Ο καταναλωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ, προτοφ καταναλϊςει το είδοσ 
κρζατοσ ι πουλερικϊν, που επζλεξε και διατίκεται με το κιλό, να γνωρίηει το 
βάροσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ ςε βρϊςιμθ μορφι και τθν τελικι τιμι που κα 
κλθκεί να πλθρϊςει. Ο καταναλωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ, προτοφ 
καταναλϊςει το είδοσ ψαριοφ που επζλεξε και διατίκεται με το κιλό, να 
γνωρίηει το βάροσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ ςε ωμι μορφι και τθν τελικι τιμι 
που κα κλθκεί να πλθρϊςει. 

2. Σα καταςτιματα του άρκρου 89 πρζπει να ηυγίηουν τα είδθ τθσ παρ. 1 
παρουςία του πελάτθ και να καταγράφουν τθ τελικι τιμι πϊλθςθσ, να 
ςυνοδεφουν το είδοσ κατά το ςερβίριςμα με ςθμείωμα ςτο οποίο κα 
αναφζρεται το βάροσ του είδουσ και θ τελικι τιμι του. 

3. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) 
ανά παράβαςθ. 

Ωρθρο 96 Διϊθεςη ποτών και εμφιαλωμϋνων νερών ςτισ μονϊδεσ 
ομαδικόσ εςτύαςησ 

1. Οι προςυςκευαςίεσ των ποτϊν, οίνων, ηφκου και των εμφιαλωμζνων νερϊν που 
διατίκενται ακζραιεσ ςτον πελάτθ εντόσ των μονάδων ομαδικισ εςτίαςθσ 
πρζπει να αποςφραγίηονται παρουςία του. 

2. Σα ποτά με αλκοόλθ μποροφν να διατίκενται ςε ποτιρι από τθν αρχικι 
προςυςκευαςία ςτον τελικό καταναλωτι εντόσ των μονάδων ομαδικισ εςτίαςθσ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ειδικισ νομοκεςίασ. τθν περίπτωςθ 
αυτι προςφζρονται αποκλειςτικά από τθν αρχικι προςυςκευαςία, που μπορεί 
να ζχει ιδθ ανοιχκεί για τθν εξυπθρζτθςθ προθγοφμενθσ παραγγελίασ. 
Απαγορεφεται θ μετάγγιςι του περιεχομζνου εν όλω ι εν μζρει ςε άλλον 
περιζκτθ προκειμζνου να προςφερκεί ςτον πελάτθ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 



παραγγελίασ, εφόςον το ηθτιςει ο πελάτθσ, θ μετάγγιςθ τθσ ανάλογθσ 
ποςότθτασ του ποτοφ από τθν αρχικι προςυςκευαςία ςτο ποτιρι πρζπει να 
γίνεται παρουςία του και να του δίνεται θ δυνατότθτα να διαβάςει τθν 
επιςιμανςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςυςκευαςίασ. 

3. Επιτρζπεται θ χφμα διάκεςθ: 
Α.  Οίνου προσ τον τελικό καταναλωτι. 

Β.  Ηφκου που ζχει παραχκεί ςε εςτιατόρια, μπαρ κ.λ.π. για επιτόπια 

κατανάλωςθ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Α.Τ.Ο. υπ’ αρικ. 

Φ318/216/2002 (Φ.Ε.Κ. Β’ 544) όπωσ ιςχφει. 

Γ. Προϊόντοσ απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διθμζρων). Σο προϊόν 

αυτό προςφζρεται αποκλειςτικά και μόνο χφμα, κατά τα οριηόμενα ςτισ 

ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ειδικισ νομοκεςίασ (άρκρο 7 του ν. 

2969/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει).  

4. τουσ παραβάτεσ των ανωτζρω παραγράφων επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο 

χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ. 

Ωρθρο 97 Τποχρϋωςη τόρηςησ δελτύου παραπόνων πελατών από τα 
κϋντρα και καταςτόματα εςτύαςησ, αναψυχόσ και 
διαςκϋδαςησ 

1. Σα κζντρα και καταςτιματα εςτίαςθσ, αναψυχισ και διαςκζδαςθσ 
υποχρεοφνται να διακζτουν προσ χριςθ τθσ πελατείασ τουσ το ειδικό ζντυπο 
"ΦΤΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ". Σο ζντυπο αυτό διατίκεται, μζςω ειδικισ κικθσ, 
τοποκετθμζνθσ ςε εμφανζσ μζροσ για τουσ πελάτεσ, δίπλα ακριβϊσ από τθν 
ζξοδο του καταςτιματοσ. 

2. Σο ζντυπο «ΦΤΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ» είναι αρικμθμζνο τριπλότυπο με τρία 
φφλλα διαφορετικοφ χρϊματοσ το κακζνα, ιτοι λευκό, ανοικτό πράςινο και 
ανοικτό ερυκρό και είναι τφπου καρμπονιηζ. 

3. τθν ειδικι ωσ άνω κικθ τοποκετείται ικανόσ αρικμόσ του φφλλου αυτοφ ϊςτε 
να μθν δθμιουργείται ζλλειψθ για τον καταναλωτι. Επίςθσ ςτουσ 
τιμοκαταλόγουσ των παραπάνω κζντρων και καταςτθμάτων και ςε εμφανζσ 
ςθμείο αυτϊν αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα γράμματα, ςτθν 
ελλθνικι - αγγλικι - γαλλικι - γερμανικι γλϊςςα θ ζνδειξθ «ΣΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ 
ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΦΤΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Ε ΕΙΔΙΚΘ 
ΘΕΘ ΔΙΠΛΑ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ». 

4. Ειδικζσ υποχρεϊςεισ των υπευκφνων των επιχειριςεων τθσ ωσ άνω παρ. 1, 
ορίηονται κατωτζρω και αφοροφν τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ του φφλλου 
διαμαρτυρίασ: 
Α. Με ςφραγίδα μελάνθσ που τίκεται και ςτα τρία αντίτυπα του φφλλου, 

αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ κάκε 

Περιφζρειασ (ι Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου υφίςταται), υπό τον ζλεγχο 

τθσ οποίασ υπάγεται θ επιχείρθςθ (π.χ.: Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Πειραιά αν θ επιχείρθςθ π.χ. λειτουργεί ςτον Πειραιά). Θ ςφραγίδα 

τίκεται επί του φφλλου δίπλα ακριβϊσ από τθν λζξθ «ΠΡΟ», φζρουςα 

ενδείξεισ και ςτισ τζςςερισ ωσ άνω γλϊςςεσ. 



Β. Με ςφραγίδα μελάνθσ ποφ τίκεται και ςτα τρία αντίτυπα του φφλλου, 

αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ παραπάνω επιχείρθςθσ (επϊνυμο ι 

επωνυμία, δ/νςθ, οδόσ αρικμόσ, πόλθ, όνομα αγορανομικοφ υπευκφνου, 

κ.λ.π). Θ ςφραγίδα αυτι τίκεται επί του φφλλου κάτω ακριβϊσ από το 

πλαίςιο «τοιχεία επιχείρθςθσ» φζρουςα ενδείξεισ και ςτισ τζςςερισ ωσ άνω 

γλϊςςεσ. 

5. Σα υπόλοιπα ςθμεία του φφλλου διαμαρτυρίασ, όπωσ θ θμερομθνία, το 
ονοματεπϊνυμο του διαμαρτυρόμενου, θ δ/νςθ αυτοφ, θ χϊρα, θ υπθκοότθτα, 
θ ταυτότθτα και θ διαμαρτυρία ςυμπλθρϊνονται μόνο από τον καταναλωτι, ο 
οποίοσ και υπογράφει. θμειωτζον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτϊν ςθμείων, 
πζραν τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, αναφζρονται με ευκφνθ τθσ επιχείρθςθσ και ςτισ 
υπόλοιπεσ τρεισ ωσ άνω ξζνεσ γλϊςςεσ. 

6. Μετά τθν ολοκλθρωμζνθ ωσ άνω ςυμπλιρωςθ του φφλλου διαμαρτυρίασ, το 
φφλλο χρϊματοσ ανοικτοφ ερυκροφ, παραμζνει ςτθν επιχείρθςθ, τα δε άλλα 
δφο φφλλα χρϊματοσ λευκοφ και ανοικτοφ πραςίνου, κρατεί ο καταναλωτισ. 

7. Ο καταναλωτισ εφόςον ενδιαφζρεται για τθν παραπζρα πορεία τθσ υπόκεςθσ 
για τθν οποία διαμαρτυρικθκε, μεριμνά ϊςτε το φφλλο διαμαρτυρίασ 
χρϊματοσ λευκοφ, να περιζλκει ςτθν αρμόδια Τπθρεςία που αναφζρεται ςτο 
φφλλο αυτό, κρατϊντασ ο ίδιοσ προςωπικά το άλλο φφλλο χρϊματοσ ανοικτοφ 
πραςίνου. 

8. Θ παραλαμβάνουςα το φφλλο διαμαρτυρίασ παραπάνω Τπθρεςία, 
επιλαμβάνεται αρμοδίωσ επί των παραπόνων εφόςον πρόκειται για τον τομζα 
αρμοδιότθτάσ τθσ, διαφορετικά μεριμνά ϊςτε θ διαμαρτυρία να διαβιβαςτεί 
ςτθν κατά περίπτωςθ Κρατικι Αρχι (υγειονομικι, αςτυνομικι, εφοριακι κ.λπ.) 

9. Οι παραλιπτριεσ του φφλλου διαμαρτυρίασ Τπθρεςίεσ, πρωτοκολλοφν το φφλλο 
αυτό και ενθμερϊνουν τον καταναλωτι για τθν πορεία του κζματόσ του. 

10. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€). 
11. Κατωτζρω παρατίκεται υπόδειγμα του φφλλου διαμαρτυρίασ, που αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ άρκρου: 

Αρικμόσ .........................  
ΦΤΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 
ΠΡΟ ............................................................................ 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ............................................................................ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ .................................. 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΕΝΟΤ ............................................... 
Δ/ΝΘ ............................. ΧΩΡΑ .................................. 
ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ .......................... 
ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ......................... 
ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ........................................................... 
ΤΠΟΓΡΑΦΘ 

 
 


