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Άρθρο 67 Υποχρέωση ανάρτησης τιµοκαταλόγου και ειδικές ρυθµίσεις 

για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε µορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, 

υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιµοκατάλογο σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης ή 

του γραφείου τους και άµεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι 

τελικές τιµές συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν. 

2. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τα κάθε 

είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα 

επαγγελµατικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωµένα να 

έχουν συνταγµένους τιµοκαταλόγους που θα διατηρούν στο κατάστηµα τους, τους οποίους θα 

θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι 

τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιµοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιµές 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των πάσης φύσεως παρεχοµένων υπηρεσιών (δίδακτρα, 

µεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.  

3. Επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, οχηµάτων, 

σκαφών αναψυχής και κάθε φύσεως τροχοφόρων, υποχρεούνται να διατηρούν ανηρτηµένο 

τιµοκατάλογο, όπου θα αναγράφονται οι εκάστοτε χρεώσεις συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. για τις βασικές παρεχόµενες υπηρεσίες συντήρησης επί ενδεικτικών µοντέλων (π.χ. 

1o service) ανάλογα µε τον τύπο και µοντέλο. Στα εκδιδόµενα δε παραστατικά θα πρέπει να 

αναγράφονται αναλυτικά το είδος της εργασίας και η τιµή χρέωσης που θα πρέπει να 

συµπίπτει µε αυτή  του τιµοκαταλόγου, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του επισκευαστή 

να παρέχει έκπτωση στον πελάτη. Για τις λοιπές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήµατος του πελάτη, ο 

επισκευαστής θα πρέπει να συντάσσει έγγραφη προσφορά. 

4. Επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται στεγασµένους και ακάλυπτους χώρους 

στάθµευσης αυτοκινήτων, υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη πινακίδα/τιµοκατάλογο 

τουλάχιστον διαστάσεων 1,00 Χ 0,50 m σε ορατό για τον πελάτη σηµείο, όπου µε µεγάλα και 

καθαρά γράµµατα και αριθµούς θα αναγράφονται οι αµοιβές συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. που εισπράττονται για την στάθµευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών 

τροχοφόρων (π.χ. τιµές 

στάθµευσης ανά µία ή περισσότερες ώρες, τιµές στάθµευσης ανά 24ωρο, ανά εβδοµάδα, ανά 

µήνα κλπ.). 

5. Στις υπηρεσίες που απαιτούν κόστος που δεν µπορεί εκ των προτέρων να υπολογιστεί, 

πρέπει πριν την παροχή της κύριας υπηρεσίας να παρασχεθεί και υπηρεσία εκτίµησης. Στην 

περίπτωση αυτή, η παροχή της εκτίµησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις 

γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίµησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση µε την 



εκπλήρωση ή µη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει να λάβει τη 

σύµφωνη γνώµη του καταναλωτή/πελάτη πριν προβεί σε αυτήν. 

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ως κάτωθι: 

Α. Για έλλειψη τιµοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€). 

Β. Για υπέρβαση τιµής ανά παρεχόµενη υπηρεσία, πεντακόσια ευρώ (500€). 

Γ. Για µη αναγραφή προσφερόµενης υπηρεσίας ή τιµής στον τιµοκατάλογο, 

πεντακόσια ευρώ (500€). 

∆. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€). 

 

Άρθρο 68 Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα 

κοινόχρηστα πολυκατοικιών 

Επιχειρήσεις κάθε µορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών 

πολυκατοικιών, υποχρεούνται: 

1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των 

δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται µε δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά 

φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών. 

2. Η δηµιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεµατικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά 

δαπάνη. 

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000€). 


