∆ΙΕΠΠΥ Υ.Α. 91354/2017 ( ΦΕΚ 2983/Β/30/08/2017)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Άρθρο 115 Καθορισµός ανώτατων τιµών και συγκεκριµένων σηµείων πώλησης
1. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος καθορίζονται ανώτατες τιµές πώλησης για τα
συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, καθώς και τα
συγκεκριµένα σηµεία πώλησης των προϊόντων αυτών (κυλικεία, αναψυκτήρια, µπαρ,
καφέ µπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
αυτόµατους πωλητές κ.λ.π.) που δραστηριοποιούνται/ή βρίσκονται εντός των
συγκεκριµένων χώρων - σηµείων, που κατατάσσονται στον Πίνακα 2, δεδοµένου ότι,
στα σηµεία αυτά, εξ αντικειµένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1
1) Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 500 ml,(0,5L) εντός ή εκτός ψυγείου κατά
προτίµηση του καταναλωτή
2) Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L) εντός ή εκτός ψυγείου κατά
προτίµηση του καταναλωτή
3) Τοστ µε ζαµπόν και τυρί ή σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί, ψηµένο ή άψητο, κατά
προτίµηση του καταναλωτή
4) Τοστ µε τυρί ή σάντουιτς µε τυρί, ψηµένο ή άψητο, κατά προτίµηση του
καταναλωτή
5) Καφές ρόφηµα ελληνικός µονός.
6) Καφές ρόφηµα φίλτρου (γαλλικός κ.λπ.) µονός κατά τη συνήθη εµπορική
πρακτική.
7) Καφές ρόφηµα εσπρέσο µονός ζεστός ή κρύος (φρέντο) κατά τη συνήθη εµπορική
πρακτική.
8) Καφές ρόφηµα στιγµιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) µονός κατά τη
συνήθη εµπορική πρακτική.
9) Τσάι ρόφηµα (ζεστό ή κρύο).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
Χώροι − σηµεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1
α) Εντός Αεροδροµίων της Χώρας.
β) Εντός αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κλπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί
παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόµενων αθλητικών
οργανώσεων
γ) Εντός αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή
όχι µουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι εντός των οποίων λειτουργεί µουσείο..
δ Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηµαταγωγών ή µη), που εκτελούν
αποκλειστικά και µόνο πλόες εσωτερικών γραµµών (όχι των κρουαζιερόπλοιων).
ε) Εντός των επιβατικών αµαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και εντός των σιδηροδροµικών
σταθµών του Ο.Σ.Ε.
στ) Εντός κινηµατογράφων και θεάτρων, καθώς και σε οργανωµένες παραλίες µε

∆ΙΕΠΠΥ Υ.Α. 91354/2017 ( ΦΕΚ 2983/Β/30/08/2017)
εισιτήριο εισόδου (πλάζ).
ζ) Εντός ∆ικαστηρίων, Νοσοκοµείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυµάτων.
η) Εντός σταθµών υπεραστικών λεωφορείων.
θ) Χώροι δικαιοδοσίας Ιδρυµάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών
Σχολών και λοιπών Σχολών, µη κατονοµαζοµένων.
2. Προκειµένου για τα είδη, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1,
καθορίζουµε κατωτέρω τις ανώτατες τιµές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή
παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, µπαρ, εστιατόρια και άλλα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αυτόµατους πωλητές κ.λ.π.), που
δραστηριοποιούνται εντός των χώρων - σηµείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2
της παραγράφου 1:

ΕΙ∆Η

ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ
ευρώ ΜΕ
Φ.Π.Α.

1) Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, εγχώριο ή µη, εντός
ή εκτός ψυγείου

0,50

2) Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L), εγχώριο ή
µη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίµηση του καταναλωτή.

0,75

3) Τοστ µε ζαµπόν και τυρί ή σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί, ψηµένο ή
άψητο

1,45

4) Τοστ µε τυρί ή σάντουιτς µε τυρί, ψηµένο ή άψητο

1,25

5) Καφές ρόφηµα ελληνικός µονός

1,20

6) Καφές ρόφηµα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) µονός

1,30

7) Καφές ρόφηµα εσπρέσο µονός ζεστός ή κρύος (φρέντο)

1,45

8) Καφές ρόφηµα στιγµιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) µονός

1,30

9) Τσάι ρόφηµα (ζεστό ή κρύο)

1,30

Για τον καθορισµό των πιο πάνω ανωτάτων τιµών πώλησης ελήφθησαν υπόψη από
την Υπηρεσία, µετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά
έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους
από τις επιχειρήσεις αυτές.
3. Επί των ρυθµίσεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα
και τα ακόλουθα:
Α. Οι ανώτατες τιµές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήµενους προς
τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισµα από σερβιτόρους).
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Β. Προκειµένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηµαταγωγά ή µη), που
εκτελούν αποκλειστικά και µόνο πλόες εσωτερικών γραµµών, στα οποία, κατά τις
διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διαθέτονται δύο κατηγορίες θέσεων
επιβατών ήτοι «∆ιακεκριµένη» και «Οικονοµική», οι διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 1, εφαρµόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.
Γ. Καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 και
ειδικότερα καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόµια,
είναι υποχρεωτική:
α) Η ύπαρξη τιµοκαταλόγου σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος και άµεσα ορατό
από τους πελάτες
β) Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εµφιαλωµένων νερών σε συσκευασία των
500 ml .
γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ µε ζαµπόν και
τυρί, τοστ µε τυρί, σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί, σάντουιτς µε τυρί ψηµένων ή
άψητων, κατά την προτίµηση του καταναλωτή. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως
µε την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο
ειδών (τοστ µε ζαµπόν και τυρί ή σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί ή και των δύο αυτών
ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ µε τυρί
ή σάντουιτς µε τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.
δ) Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφηµάτων που
αναφέρονται στον Πίνακα 1 ως άνω. Για τον καφέ «εσπρέσο» η υποχρέωση αυτή
ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό µε την παρασκευή του εν λόγω καφέ
µηχάνηµα.
ε) Η αναγραφή στους τιµοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που
διαθέτουν και των ειδών της παραγράφου 1 µε τις αντίστοιχες τιµές διάθεσής τους σε
ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται µε κεφαλαία και ευανάγνωστα γράµµατα
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:
«ΓΙΑ

ΟΡΘΙΟΥΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ

ΝΕΡΑ,

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - "FOR
CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES,
TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".
Τα είδη της παραγράφου 1 µε τις αντίστοιχες τιµές διάθεσής τους.
4. Ειδικά για τα σηµεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κλπ.) που
δραστηριοποιούνται εντός των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δηµοτικών,
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γυµνασίων, λυκείων, ηµερήσιων και νυχτερινών), τα είδη που αναφέρονται στον
Πίνακα 3 διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισµένες τιµές ως ακολούθως :
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4
α) Σάντουιτσ ή τοστ από ψωµί ολικήσ άλεσησ ή λευκό, µε τυρί (µε προσθήκη ή µη
λαχανικών, τοµάτασ, ελαιολάδου και άλλων).

β) Σάντουιτσ ή τοστ από ψωµί ολικήσ άλεσησ ή λευκό, µε τυρί και γαλοπούλα (µε
προσθήκη ή µη λαχανικών, τοµάτασ, ελαιολάδου και άλλων).

γ) Απλό αρτοσκεύασµα (σουσαµένιο κουλούρι) σε ατοµική συσκευασία τουλάχιστον 40
γραµµαρίων.

δ) Τυρόπιτα - σπανακόπιτα µε τυρί φέτα ή κασέρι βάρουσ 120 γραµµαρίων ανά τεµάχιο.
ε) Εµφιαλωµένο νερό των 500 ml.
στ) ) Φυσικοί χυµοί φρούτων µε 100% χυµό (χωρίσ πρόσθετη ζάχαρη) σε ατοµική
συσκευασία 250 ml.

Για τα είδη του Πίνακα 3 καθορίζουµε τις ανώτατες τιµές πώλησης, όταν αυτά
διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που
δραστηριοποιούνται εντός των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δηµοτικών,
γυµνασίων, λυκείων, ηµερήσιων και νυχτερινών) ως εξής:

ΕΙ∆Η

ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ
ευρώ ΜΕ
Φ.Π.Α.

α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό, µε τυρί (µε
προσθήκη ή µη λαχανικών, τοµάτας, ελαιολάδου και άλλων)

1,10

β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό µε τυρί και
γαλοπούλα (µε προσθήκη ή µη λαχανικών, τοµάτας ελαιολάδου και
άλλων

1,35

γ) Απλό αρτοσκεύασµα (σουσαµένιο κουλούρι) σε ατοµική
συσκευασία 40 γραµµαρίων τουλάχιστον.

0,40

δ) Τυρόπιτα—σπανακόπιτα µε τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120
γραµµαρίων.

1,10

ε) Εµφιαλωµένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή µη, εντός ή εκτός ψυγείου

0,35

στ) Φυσικοί χυµοί φρούτων µε 100% χυµό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε
0,95
ατοµική συσκευασία 250 ml
5. Επί των ρυθµίσεων της παραγράφου 4, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται η διάθεση στους µαθητές των δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων
ροφηµάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται µόνο για το διδακτικό και λοιπό
προσωπικό του σχολείου.
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β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη του Πίνακα 3 τοποθετείται υποχρεωτικά
τιµοκατάλογος, ορατός από τους µαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο
µε κεφαλαία και ευανάγνωστα γράµµατα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική
γλώσσα τα εξής:
«∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ
ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ»
Τα είδη του Πίνακα 3 µε τις αντίστοιχες τιµές διάθεσής τους.
γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών του Πίνακα 3 είναι υποχρεωτική όλες
τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων
δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωµα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάµεσα
στα είδη «τοστ µε τυρί - σάντουιτς µε τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο
και ανάµεσα στα είδη «τοστ µε τυρί και γαλοπούλα - σάντουιτς µε τυρί και
γαλοπούλα» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.
δ) Για την προστασία της σωµατικής ακεραιότητας των µαθητών των δηµοσίων και
ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εµφιαλωµένων νερών µόνο σε
πλαστικές φιάλες και φυσικών χυµών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.
ε) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι υγειονοµικές διατάξεις περί κανόνων υγιεινής
σχολικών κυλικείων, καντινών & χώρων εστίασης εντός των σχολείων και
καθορισµός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δηµοσίων και ιδιωτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο ως κάτωθι: α. Για έλλειψη
τιµοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€). β. Για υπέρβαση τιµής, χίλια ευρώ (1.000€) ανά
είδος. γ. Για έλλειψη είδους, χίλια ευρώ (1.000€)ανά είδος.

