
Αγορανομική Διάταξη 1/15.3.2013  
Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 4/2012 ως προς το άρθρο 1  
 
Αριθμ. Α2 − 265 
Αγορανομική Διάταξη 01/2013 
 
(ΦΕΚ Β' 758/03-04-2013) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α. Τις διατάξεις: 
 
1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», 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 Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, 
εκδοθεισών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ Β΄ 1388) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
 
4. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005). 
 
5. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
6. Το Π.Δ. 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.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Α΄ 221/2009). 
 
8. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως 
Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/20−6−2012). 



 
9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012). 
 
10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012). 
 
11. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 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. Την Α.Δ. 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β΄) «Νέα Αγορανομική Διάταξη 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». 
 
15. Την υπ’ αριθμ. Α2−85/29−1−2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 133/Β΄) 
«Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 8α και των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3668/2008, όπως 
τροποποιήθηκαν −αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
86/Α΄/12) και ισχύουν,στους παραβάτες της υπ’ αριθμ. Α2−1145/28−11−2012 
απόφασης (Α.Δ. 4/2012) ΦΕΚ 3313/Β΄/12−12−2012)». 
 
16. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Στο άρθρο 1 της Α.Δ. 4/2012 στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως: 
 
«Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς 
την υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου, οι οποίοι και υποχρεούνται να 
τοποθετήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές σημείο του γραφείου 
τους». 
 
Άρθρο 2 
Ισχύς της παρούσας 
 
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσής της στην 



Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 
 


