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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΉΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, καταστήµατα γρήγορης 

εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά 

παρόµοια καταστήµατα) καθώς και τα κέντρα και καταστήµατα που λειτουργούν σε ξενοδοχεία 

και ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, εντός επιβατικών πλοίων κ.λ.π. καθώς και τα σηµεία πώλησης 

έτοιµου φαγητού εντός καταστηµάτων οφείλουν να τηρούν τιµοκατάλογο.  

Οι τιµοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε µία ή 

περισσότερες ξένες γλώσσες. 

Τα παραπάνω καταστήµατα υποχρεούνται να αναρτούν τον τιµοκατάλογο σε εµφανές σηµείο, 

στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήµατος.  

Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, ο τιµοκατάλογος πρέπει να αναρτάται στην 

εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιµοκαταλόγου.  

Οφείλουν επίσης πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον τιµοκατάλογο σε κάθε πελάτη. 

Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόµων µε 

αναπηρία (Α.µε.Α.) επί του τηρούµενου τιµοκαταλόγου. 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

Στους τιµοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόµενα είδη "αλά-κάρτ" µε τις αντίστοιχες 

τιµές τους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

� Στον τιµοκατάλογο αναγράφεται σε εµφανές σηµείο µε κεφαλαία γράµµατα, ίδιου 

µεγέθους µε τη γραµµατοσειρά των προσφερόµενων ειδών, η ένδειξη: «Ο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 

ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική 

γλώσσα (εφόσον τηρεί τιµοκατάλογο και στην αγγλική γλώσσα), την ένδειξη 

«CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS 

NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)». 

� Τα αναγραφόµενα στους τιµοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους 
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πελάτες: 

α. Με τη µερίδα. 

β. Με το κιλό. Στην περίπτωση αυτή σηµειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη "µε το κιλό" 

δίπλα στο αντίστοιχο είδος. 

β1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος κρέατος ή 

πουλερικών, που επέλεξε και διατίθεται µε το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριµένου 

είδους σε βρώσιµη µορφή ( ψηµένο, µαγειρευµένο κλπ) και την τελική τιµή που θα κληθεί να 

πληρώσει. 

β2. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος ψαριού που 

επέλεξε και διατίθεται µε το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριµένου είδους σε ωµή 

µορφή και την τελική τιµή που θα κληθεί να πληρώσει. 

� Τα καταστήµατα θα πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση της παραπάνω παραγράφου µε 

κάθε πρόσφορο µέσο όπως ενδεικτικά να ζυγίζουν το είδος παρουσία του πελάτη και να 

καταγράφουν τη τελική τιµή πώλησης, να συνοδεύουν το είδος κατά το σερβίρισµα µε 

σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρεται το βάρος του είδους και η τελική τιµή του. 

Στους τιµοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε µεµονωµένα, είτε 

κατά οµάδες φαγητών - ποτών, µε τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον 

καταναλωτή: 

α. Το είδος των ελαίων, και η χρήση τους,  

β. «Κατεψυγµένο» κατά περίπτωση, 

γ. «Προµαγειρευµένο» ή «Προτηγανισµένο», κατά περίπτωση, 

δ. «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» 

(Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και µόνο για τα προϊόντα που 

ανήκουν επισήµως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», 

«Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια. 

ε. Προκειµένου για συσκευασµένα ποτά (µπύρα, οίνος, εµφιαλωµένο νερό, αναψυκτικά, 

χυµοί, οινοπνευµατώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονοµασία 

του είδους µε την οποία προσφέρεται στο εµπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχοµένου 

κάθε συσκευασίας σε ml. 

στ. Ειδικότερα για τους οίνους και τα προϊόντα απόσταξης, που προσφέρονται στους 

καταναλωτές χωρίς να είναι εµφανής η συσκευασια τους, αναγράφεται υποχρεωτικά η 

χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εµφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην 

επισήµανση (ετικέτα) των εν λόγω οίνων ή των προϊόντων απόσταξης. 

ζ. Προκειµένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγράφονται η ονοµασία κάθε σαλάτας 

όπως την ορίζει το κατάστηµα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν. 
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� Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για 

επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύµατος στην κουζίνα των 

ανωτέρω καταστηµάτων πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέσω 

σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης που, θα 

διατίθενται από το κατάστηµα και θα φέρουν τις απαιτούµενες επισηµάνσεις σύµφωνα µε 

την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία .       

� Τα καταστήµατα εστίασης αναψυχής  και διασκέδασης εφόσον στις φορολογικές 

αποδείξεις που εκδίδουν δεν αναφέρονται αναλυτικά τα είδη  και οι τιµές αυτών 

αναλυτικά, υποχρεούνται να τηρούν αριθµηµένο διπλότυπο µπλοκ, που φέρει το 

ονοµατεπώνυµο του εκµεταλλευτή της επιχείρησης ή την επωνυµία αυτής και τον τίτλο 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ». Στο εν λόγω µπλοκ αναγράφονται 

αναλυτικά τα είδη που κατανάλωσε ο πελάτης, η αντίστοιχη για κάθε είδος τιµή 

τιµοκαταλόγου και η συνολική αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης. Το 

µπλοκ αυτό φέρει την ηµεροµηνία έκδοσής του και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της 

επιχείρησης. Το πρωτότυπο του εν λόγω λογαριασµού παραδίδεται στον πελάτη, το δε 

στέλεχος διατηρείται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσής του και 

παραδίδεται στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Στο µπλοκ αυτό σηµειώνεται επίσης 

κατά περίπτωση, η ένδειξη «Σερβίρισµα» ή «Σελφ Σέρβις» ή «Αγορά εκτός» ή «∆ιανοµή 

στο σπίτι». 

� Στους τιµοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστηµάτων και σε εµφανές σηµείο 

αυτών αναγράφεται µε ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράµµατα, στην ελληνική - αγγλική - 

γαλλική - γερµανική γλώσσα η ένδειξη "ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ 

∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο" 

“Das Local ist verpflichtet Formulate in einem gesonderten Fach am Aysgang zur Verfugung zu 

stellen, um gegebenenfalls Beschwerden anzugeben” 

“Le magasin doit disposer des bulletins imprimes, dans unecase speciale a cote de la sortie, pour la 

formulation de toute plainte” 

“The shop is obliged to have printed documents in a special case beside the exit for setting out of 

any existed complaint” 

� Τα κέντρα και καταστήµατα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να 

διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο "ΦΥΛΛΟ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ". 

Το έντυπο αυτό διατίθεται, µέσω ειδικής θήκης, τοποθετηµένης σε εµφανές µέρος για 

τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήµατος. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Εφόσον τα ανωτέρω καταστήµατα ορίζουν ελάχιστη κατανάλωση εντός του καταστήµατος ή 

µε σύστηµα διανοµής κατ' οίκον, οφείλουν στον τιµοκατάλογο που προορίζεται για τον 

καταναλωτή, να αναγράφουν σε εµφανές σηµείο την ένδειξη «Ελάχιστη κατανάλωση 

ειδών……. _________________Ευρώ». 

 

ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ 

Εφόσον διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ), 

οφείλουν στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης να τοποθετούν, σε ορατό σηµείο για τον πελάτη, 

αναρτηµένο τιµοκατάλογο µε τα είδη προσφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ µε τις αντίστοιχες τιµές 

διάθεσης 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εφόσον πωλούν στους πελάτες τους τα είδη σε πακέτο εκτός καταστήµατος οφείλουν στο 

χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό) υποβολής ή εκτέλεσης της παραγγελίας, είτε να έχουν σε 

εµφανές σηµείο αναρτηµένο τιµοκατάλογο ή να διαθέτουν ικανό αριθµό τιµοκαταλόγων προς 

χρήση για τον πελάτη µε τα είδη προσφοράς σε πακέτο µε τις αντίστοιχες τιµές διάθεσης  

ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ (TABLE D' HOTE) - Μενού (Menu) 

Οποιαδήποτε χρήση συστήµατος ταµπλ ντοτ ή µενού πρέπει να γίνεται γνωστή στον πελάτη 

µε την αντίστοιχη τελική τιµή ανεξάρτητα µε το πώς αυτή ορίζεται (κατά άτοµο/κατά µενού 

κλπ.). Η πολιτική αυτή πρέπει να καθίσταται γνωστή στον πελάτη µε τρόπο τέτοιο ώστε ο 

πελάτης να είναι σε θέση, όταν λαµβάνει γνώση του τιµοκαταλόγου, να λαµβάνει γνώση και 

της πολιτικής αυτής (π.χ. αναρτηµένη καρτέλα, ενσωµατωµένη στον τιµοκατάλογο, 

ανεξάρτητα ή µη, στην εξωτερική όψη του καταστήµατος κλπ). 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΥΒΕΡ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ. 

Τα καταστήµατα εστίασης δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφορά 

σε "ΚΟΥΒΕΡ" (π.χ. σερβίτσια, µαχαιροπήρουνα, πετσέτες κλπ.).  

Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εµφιαλωµένο νερό, ψωµί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς 

προηγούµενη συναίνεση του καταναλωτή. 

 

Το εύρος των διοικητικών προστίµων για παραβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων κυµαίνεται 

από 500 € έως 3.000 € ανά παράβαση.   

 


