Καθορισµός ανωτάτων τιµών σε συγκεκριµένα σηµεία πώλησης λόγω της κατάστασης
ανάγκης στο προσφυγικό/µεταναστευτικό.
ΣΧΕΤ.: η Υ.Α. µε αρ. 70775/04-07-2016 (ΦΕΚ 2091/Β/07-07-2016)
Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική απόφαση, οι επιχειρήσεις εστίασης ( κυλικεία, αναψυκτήρια,
καφέ µπαρ. ταχυφαγεία, µίνι µάρκετ, περίπτερα και λοιποί πωλητές ) που δραστηριοποιούνται σε χώρους
συγκέντρωσης /φιλοξενίας προσφύγων και πέριξ αυτών υποχρεούνται καθ όλη την διάρκεια λειτουργία
τους να παρασκευάζουν και να διαθέτουν προς πώληση

τα παρακάτω προϊόντα

(εξαιρουµένου του

εµφιαλωµένου νερού συσκευασίας των 750 ml που είναι προαιρετική) µε καθορισµένη ανώτατη τιµή
διάθεσης ως εξής:

ΕΙ∆Η

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
µε Φ.Π.Α.

Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία 500 ml,
εγχώριο ή µη, εντός ή εκτός ψυγείου
Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία 750 ml,
εγχώριο ή µη, εντός ή εκτός ψυγείου
Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία 1.500 ml,
εγχώριο ή µη, εντός ή εκτός ψυγείου
Τόστ ή σάντουιτς, µε τυρί, ψηµένο ή άψητο

0,50 €

0,75 €

1,00 €
1,25 €

Τόστ ή σάντουιτς, µε τυρί και γαλοπούλα ,
ψηµένο ή άψητο

1,45 €

Τσάι ρόφηµα ζεστό

1,00 €

Τσάι ρόφηµα κρύο

1,20 €

Γάλα

φρέσκο

ή

µακράς

διαρκείας

σε

συσκευασία 1.000 ml
Χυµοί φρούτων σε συσκευασία 250 ml διατηρ.
Εντός ή εκτός ψυγείου

1,50 €

1,00 €

 Οι ανωτέρω τιµές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήµενους

προς τους οποίους

παρέχονται υπηρεσίες σερβιρίσµατος από σερβιτόρους.
 Στον τιµοκατάλογο, πέραν των υπολοίπων ειδών που διατίθονται και σε ειδικό πλαίσιο µε κεφαλαία και
ευανάγνωστα γράµµατα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα θα αναγράφεται το εξής:
«ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΤΣΑΪ,
ΧΥΜΟΙ Κ.Λ.Π. ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - «FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED,
BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, TEA, JUICES E.T.C. ARE AVAILABLE AT
REGULATED PRICES».
και ακολούθως τα είδη του ανωτέρω πίνακα µε τις αντίστοιχες τιµές διάθεσης τους.

 Οι παραβάτες τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500 €) για υπέρβαση
ανά είδος πεντακοσίων ευρώ (500 €) για έλλειψη ανά είδος.

