
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 67 «Υποχρέωση ανάρ-
τησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» της υπουργι-
κής απόφασης 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο-
χής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 
Β’/2017).

2 Τροποποίηση των άρθρων 42 «Διάθεση ελαιο-
λάδων και σπορέλαιων» και 71 «Ενδείξεις τιμο-
καταλόγων», της υπουργικής απόφασης 91354 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορί-
ας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/2017)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16043 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 67 «Υποχρέωση ανάρ-

τησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» της υπουργι-

κής απόφασης 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο-

χής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 

Β’/2017).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (173 Α’) και ιδίως του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, 
όπως ισχύει.

3. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

7. Της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Της απόφασης 46/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 3100).

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 67 της υπουργικής απόφασης 91354/2017 

(ΦΕΚ 2983/Β’) τροποποιείται και συγκεκριμένα κατόπιν 
της παραγράφου τέσσερα (4) προστίθεται νέα παράγρα-
φος πέντε (5) και οι ισχύουσες παράγραφοι πέντε (5) και 
έξι (6), αναριθμούνται σε έξι (6) και επτά (7), αντίστοιχα, 
ως εξής:

«5. Στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’), οι επαγγελματίες κάτοχοι 
της άδειας λειτουργίας τους δύνανται να παραχωρούν 
κατόπιν γραπτής συμφωνίας, τηρουμένων των κείμενων 
φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων, θέσεις και 
εξοπλισμό σε ελεύθερους επαγγελματίες αντίστοιχων 
αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, με αποκλειστικό σκοπό 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Οι ανωτέρω ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να 
αναρτούν σταθερό τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της 
θέσεώς τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες τους, 
στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπη-
ρεσιών που παρέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Σε ό,τι αφορά την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρε-
σιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδί-
δουν παραστατικό σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄) και εφόσον οι 
Κ.Α.Δ. τους συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δικαιού-
χων πληρωμής της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας 
κοινής υπουργικής απόφασης 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β’), 
υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. 
Στα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφεται 
το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η τιμή χρέωσης 
που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλό-
γου, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του ελεύθε-
ρου επαγγελματία να παρέχει έκπτωση στον πελάτη. 
Για λοιπές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο 
ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται της ενημέρωσης 
της τελικής τιμής χρέωσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο.»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 16040 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 42 «Διάθεση ελαιο-

λάδων και σπορέλαιων» και 71 «Ενδείξεις τιμο-

καταλόγων», της υπουργικής απόφασης 91354 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπο-

ρίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανό-

νες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/2017)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη :
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (173/Α’) και ιδίως του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, 
όπως ισχύει.

3. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

7. Της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Της απόφασης 46/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση.» (Β’ 3100).

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 42 της υπουργικής απόφασης 91354/2017 

(ΦΕΚ 2983 Β’) τροποποιείται και συγκεκριμένα η παρά-
γραφος τέσσερα (4) αντικαθίσταται και προστίθενται 
νέες παράγραφοι πέντε (5) και έξι (6), ως εξής:

«4. Από 01-03-2020, η διάθεση επιπλέον ποσότη-
τας ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του 
σταδίου παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα του 
καταστήματος/επιχείρησης, από τα καταστήματα του 
άρθρου 69 καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπη-
ρεσιών εστίασης (ξενοδοχεία, τροφοδοσίας γευμάτων – 
κέτερινγκ, καφετέριες, καφενεία, κ.λπ.) της παρούσας 
και εφόσον διατίθεται από αυτά, πρέπει να γίνεται απο-
κλειστικά με παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το 
εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη 
επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως 
και 500ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας 
χρήσης χωρητικότητας έως και 100ml (προοριζόμενο 
αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευ-
ασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάν-
σεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία».

«5. Από 01-03-2020, η διάθεση του ελαιολάδου (παρθέ-
νου ή έξτρα παρθένου) στο σημείο παρασκευής - σερβι-
ρίσματος στην περίπτωση αυτοπαρασκευαζόμενων και 
αυτοσερβιριζόμενων γευμάτων (μπουφέ, σελφ-σέρβις, 
κέτερινγκ, κ.λπ.) κατόπιν του σταδίου προετοιμασίας των 
υλικών στην κουζίνα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτι-
κή από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης. 
Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη 
επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως 
και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας 
χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml (προοριζόμενο 
αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασί-
ες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμ-
φωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».

«6. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χύμα προσφο-
ρά ελαίου για επιτραπέζια χρήση».

Η παρ. πέντε (5) του ιδίου άρθρου τροποποιείται και 
επαναριθμείται ως επτά (7) και το σημείο Β. αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Β. Για παράβαση των παραγράφων 2 και 6, δυο χιλιά-
δες ευρώ (2.000 €) αντίστοιχα, ανά παράβαση».
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Το άρθρο 71 της υπουργικής απόφασης 91354/2017 
(ΦΕΚ 2983 Β’) τροποποιείται και συγκεκριμένα το σημείο 
Γ. της παραγράφου 2 αντικαθίσταται και προστίθενται 
σημεία Δ. και Ε. ως εξής:

 «Γ. Από 01-03-2020, η διάθεση επιπλέον ποσότητας 
ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν της παρα-
σκευής του γεύματος στην κουζίνα του καταστήματος/
επιχείρησης , από τα καταστήματα του άρθρου 69 καθώς 
και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης (ξε-
νοδοχεία, τροφοδοσίας γευμάτων – κέτερινγκ, καφετέρι-
ες, καφενεία, κ.λπ.) της παρούσας και εφόσον διατίθεται 
από αυτά, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με παρθένο ή 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το εν λόγω προϊόν θα διατί-
θεται μόνο μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών 
χωρητικότητας έως και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμέ-
νων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 
100 ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). 
Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτού-
μενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία».

«Δ. Από 01-03-2020, η διάθεση του ελαιολάδου (παρθέ-
νου ή έξτρα παρθένου) στο σημείο παρασκευής - σερβι-
ρίσματος στην περίπτωση αυτοπαρασκευαζόμενων και 

αυτοσερβιριζόμενων γευμάτων (μπουφέ, σελφ-σέρβις, 
κέτερινγκ, κ.λπ.) κατόπιν του σταδίου προετοιμασίας των 
υλικών στην κουζίνα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτι-
κή από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης. 
Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη 
επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως 
και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας 
χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml (προοριζόμενο 
αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες 
πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμ-
φωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».

«Ε. Στην περίπτωση μη δωρεάν διάθεσης της επιπλέον 
ποσότητας ελαιολάδου των παρ. 1 και 2, πρέπει να αναγρά-
φεται στον τιμοκατάλογο η αντίστοιχη τιμή χρέωσής της».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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