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Τμήμα Β΄ 
 
 

Θέμα: Τήρηση τιμοκαταλόγου στα συνεργεία επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων οχημάτων – Πρόταση συμπλήρωσης – τροποποίησης της  
διάταξης του άρθρου 67 παρ. 3 (Κεφάλαιο 7 Υπηρεσίες – Εστίαση / Αναψυχή. 
/ Ενότητα 7.1 Τήρηση Τιμοκαταλόγου Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών) 
της υπ' αρ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)(ΦΕΚ Β΄2983/30-08-2017). Ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικής 
εγκυκλίου. 
 

 
 
 Η ιδιομορφία στην τιμολόγηση των εργασιών επισκευής αυτοκινήτων 

οχημάτων (πληθώρα μοντέλων, χιλιάδες τύποι αυτοκινήτων, χρήση εξειδικευμένων 

συστημάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης – τιμολόγησης, διαφορετικοί χρόνοι 

επισκευής, πληθώρα ειδικοτήτων) και η καταβαλλόμενη προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού του κλάδου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων κατά τα 

κοινοτικά πρότυπα, καθιστά αναγκαία την τροποποίηση – συμπλήρωση της 

διάταξης του άρθρου 67 παρ. 3 (Κεφάλαιο 7 Υπηρεσίες – Εστίαση / Αναψυχή. / 

Ενότητα 7.1 Τήρηση Τιμοκαταλόγου Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών) της υπ' 

αρ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 

Β΄2983/30-08-2017), ώστε εναλλακτικά να προβλέπεται ρητώς για τα συνεργεία  
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επισκευής και συντήρησης οχημάτων η δυνατότητα ανάρτησης πινακίδας με την 

τιμή παροχής υπηρεσιών ανά ώρα επισκευής (εργατοώρα) και ανάλογης 

τιμολόγησης. Περαιτέρω, η πρόβλεψη περί τιμοκαταλόγου επί ενδεικτικών 
τιμοκαταλόγων ανάλογα με τον τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου είναι πρακτικά 
και ουσιαστικά ανεδαφική και ανεφάρμοστη, ενόψει των χιλιάδων τύπων – 
μοντέλων αυτοκινήτων και των αντίστοιχων κωδικών επισκευαστικών 
εργασιών. Ως εκ τούτου, η μόνη δόκιμη λύση είναι η πρόβλεψη ενός ενδεικτικού 

τιμοκαταλόγου εργασιών με τις βασικές εργασίες επισκευής – συντήρησης ή/και 

(εναλλακτικά ή σωρευτικά) η ανάρτηση της τιμής εργατοώρας του συνεργείου, η 

οποία, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα – χρησιμοποιούμενα συστήματα 

ηλεκτρονικής κοστολόγησης (με τις ώρες εργασιών αντικατάστασης – επισκευής) 

πληρούν τις προϋποθέσεις τήρησης τιμοκαταλόγου. 

 Το κείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης – ερμηνευτικής εγκυκλίου 

περιλαμβάνεται ήδη στο υπ' αριθμ. πρωτ. Α4/681 – 5/2007 έγγραφο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικού Εμπορίου / Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών / Τμήμα Β΄) και 

εφαρμόζεται, ήδη από την έκδοσή του, από τα συνεργεία του κλάδου. Ωστόσο, 

κατά την άποψή μας, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να περιληφθεί, για λόγους 

ασφάλειας δικαίου και ενόψει της ειδικότητας του κλάδου επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων, στο κείμενο της κωδικοποίησης, άλλως να εκδοθεί 

νεώτερη  ερμηνευτική εγκύκλιος, με το κάτωθι περιεχόμενο:  
 
«Ειδικά για τις επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 
οχημάτων και κάθε φύσεως τροχοφόρων, ο υποχρεωτικός τιμοκατάλογος που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να διαμορφώνεται ως εξής: 
α. Αναγράφοντας αναλυτικά και εξειδικευμένα τις κάθε είδους παρεχόμενες 
υπηρεσίες με την αντίστοιχη αμοιβή τους. Η αναγραφή αυτή μπορεί να περιέχει 
ανάλυση κατά μάρκα οχήματος, κατά μοντέλο κλπ, ανάλογα με τη βούληση κάθε 
επιχείρησης. Στα εκδιδόμενα παραστατικά (δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) 
ή στα συνοδευτικά αυτών έντυπα θα αναγράφεται αναλυτικά το είδος της επισκευής 
και η τιμή χρέωσης, που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου.   
β. Αντί της ως άνω αναλυτικής περιγραφής, η επιχείρηση μπορεί να αναρτά 
τιμοκατάλογο - πινακίδα, όπου θα αναγράφεται μόνο η χρεούμενη τιμή που απαιτεί 
ανά εργατοώρα. Στην περίπτωση αυτή στα εκδιδόμενα παραστατικά (δελτία ή 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) ή στα συνοδευτικά αυτών έντυπα θα αναγράφεται 
αναλυτικά το είδος της επισκευής, ο απαιτηθείς χρόνος, η τιμή χρέωσης ανά 
εργατοώρα,  που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου – πινακίδας, 
καθώς και το τελικό ποσό χρέωσης.». 



 
 
 
 
γ. Με μικτό σύστημα, δηλαδή στον τιμοκατάλογο ένα μέρος των εργασιών επισκευής 
και συντήρησης να εξειδικεύεται και να αναφέρει τη συγκεκριμένη τιμή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο α, ενώ για τις υπόλοιπες εργασίες να αναφέρει την 
ανά εργατοώρα απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο β. 
Στην περίπτωση αυτή τα παραστατικά εκδίδονται ανάλογα ως ανωτέρω.    
 
 
Σε αναμονή απάντησής σας. 
 
 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
Αθανάσιος Νικολόπουλος                                Χρήστος Ευαγγέλου  

 

 


