Ανακοίνωση- 10/01/2013
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τη νέα Αγορανομική Διάταξη 04/2012 σχετικά με το δικαίωμα του
καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
στοιχείο της συναλλαγής του (ΦΕΚ Β’ 3313/12-12-2012), αναφέρουμε αναλυτικά
τα κάτωθι προς ενημέρωσή σας. Αναλυτικότερα, ορίζεται:
Άρθρο 1
Μη έκδοση νομίμων παραστατικών – Δικαιώματα καταναλωτή
1. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού
Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το
αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις
οικείες διατάξεις.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
προϊόντων αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και
συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με
ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως
εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ
ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS
ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία
γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, την ένδειξη: «Ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και
εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη:
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS
ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την
ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία
γράμματα, ίδιου μεγέθους με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών.
Ακολούθως, το Α. 3 της Α.Δ. ορίζει ότι:
1. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον δεν
αναρτάται η προβλεπόμενη πινακίδα ή δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ένδειξη
στον τιμοκατάλογο οι παραβάτες τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων που
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προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946, επιβάλλεται
και διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.
2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί η μη
έκδοση του νόμιμου παραστατικού στοιχείου, εφαρμόζεται το άρθρο 47 του
ν.2065/1992 σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να
γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Άρθρο 4- Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 και την
αντίστοιχη επισυρόμενη κύρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 3, οι οποίες τίθενται
σε ισχύ μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση τη παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνεπώς, υποχρεούνται τα αρτοποιεία στην ανάρτηση της συγκεκριμένης
πινακίδας από 12-1-2013.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεσή σας
Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Ο Πρόεδρος

Ο γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος

Χρήστος Κούτσικος

Η πινακίδα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς τα κάτωθι:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ
ΛΑΒΕΙ
ΤΟ
ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT
HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
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