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ΘΕΜΑ: «Νέα Αγορανοµική ∆ιάταξη σχετικά µε τη λιανική πώληση 

καυσόξυλων και το δικαίωµα του καταναλωτή να µην καταβάλει 

αντίτιµο αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο της 

συναλλαγής του»  

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Του Ν.∆. 136/1946 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (ΦΕΚ Α΄298). 

2. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 

136/1946 "Περί Αγορανοµικού Κώδικα" και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ 

Α’ 115/2008) και ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 

236 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα 

εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, 

λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 86/11.4.2012)». 

3. Την Αγορανοµική ∆ιάταξη 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση 

Αγορανοµικών ∆ιατάξεων, εκδοθεισών µέχρι και την 14-5-09» (ΦΕΚ Β’ 1388) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/2005). 
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5. Το Π.∆ 397/88 «Οργανισµός τού Υπουργείου Εµπορίου» (ΦΕΚ Α’ 185/1988) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 

Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του 

σε "Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", µετατροπή του 

Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας - Θράκης 

και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας 

- Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», 

(ΦΕΚ Α’ 213/2009). 

7. Το Π.∆ 189/09 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 221/2009). 

8. Του Π.∆. 83/2012 «∆ιορισµός Αντωνίου Σαµαρά του Κωνσταντίνου ως 

Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/20-6-2012). 

9. Του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α’ 141/2012). 

10. Του Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α’ 141/2012). 

11. Την µε αρ. 30376/∆106 721/05-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Αθανάσιο Σκορδά». 

(Φ.Ε.Κ Β’ 2094/2012). 

12. Την ανάγκη θέσπισης µέτρων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού 

αναφορικά µε την έκδοση των νοµίµων παραστατικών στοιχείων κατά την 

αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. 

13. Την ανάγκη θέσπισης µέτρων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού 

κατά την αγοραπωλησία καυσόξυλων και ειδικά τη θέσπιση νέας µονάδας 

µέτρησης εµπορίας προκειµένου να αποφευχθούν πρακτικές που ενδέχεται να 

παραπλανήσουν τον καταναλωτή. 

14. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Άρθρο 1 

Μη έκδοση νοµίµων παραστατικών – ∆ικαιώµατα 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 
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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 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ 

ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-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 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 

ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-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. 

 

Άρθρο 2 

 Λιανική πώληση καυσόξυλων  

1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιµοποιούµενη 

µονάδα µπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό µέτρο στοιβαχτού» (m3 

στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό µέτρο χύδην» (m3 χύδην). 

2. «Χωρικό κυβικό µέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού µέτρου που 

καταλαµβάνεται από ταχτικά στοιβαγµένα καυσόξυλα συµπεριλαµβανοµένων 

των ενδιάµεσων κενών αέρα. 

3. «Χωρικό κυβικό µέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού µέτρου που 

καταλαµβάνεται από χύδην καυσόξυλα συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων 

κενών αέρα. 

4. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εµφανές σηµείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά 

είδος ξύλου, την τιµή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε  €/m3 χύδην  καθώς και τον 

όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, µεγασάκους κ.ά) που, 

ενδεχοµένως, χρησιµοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων. 
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5. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό µέτρησης 

µήκους, για τον υπολογισµό του όγκου. 

6. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των 

καυσόξυλων από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν 

τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάµιξη των ειδών 

διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιµής. 

7. ∆εν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας 

εµποτισµένης µε πισσέλαιο (κοµµένη ξυλεία από παλιούς στύλους ∆ΕΗ/ΟΤΕ), ή 

«πράσινης» ξυλείας (εµποτισµένης µε άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας 

συγκολληµένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς 

καύση. 

 

Άρθρο 3 

Κυρώσεις 

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 προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.∆. 

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 άρθρου 47 του ν. 

2065/1992 σύµφωνα µε το οποίο τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας ,εξαιρουµένων των 

διατάξεων της παραγράφου 1, τιµωρούνται και διώκονται κατά τις διατάξεις του 

Ν.∆. 136/1946 όπως ισχύει. Ειδικά για τους παραβάτες της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 της παρούσας ,πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται 

στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.∆. 136/1946 όπως ισχύει, 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 1.000 Ευρώ. 

 

Άρθρο 4  

Ισχύς της παρούσας 

1. 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 
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οποίες τίθενται σε ισχύ µετά την πάροδο ενός µηνός από τη δηµοσίευση τη 

παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η παρούσα να ανακοινωθεί στον Ηµερήσιο Τύπο και να δηµοσιευθεί στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  Ο 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ 
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