
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  - ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ε ΑΝΩΣΑΣΕ 
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΕ ΣΙΜΕ 

Άρθρο 137  Καθοριςμόσ ανώτατων τιμών και ςυγκεκριμένων ςημείων 
πώληςησ 

1. Για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ κακορίηονται ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ για 
τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα, τα οποία αναφζρονται ςτον Πίνακα 1, κακϊσ και τα 
ςυγκεκριμζνα ςθμεία πϊλθςθσ των προϊόντων αυτϊν (κυλικεία, αναψυκτιρια, 
μπαρ, καφζ μπαρ, εςτιατόρια και άλλα καταςτιματα υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ, αυτόματουσ πωλθτζσ κ.λ.π.) που δραςτθριοποιοφνται/ι 
βρίςκονται εντόσ των ςυγκεκριμζνων χϊρων – ςθμείων, που κατατάςςονται 
ςτον Πίνακα 2, δεδομζνου ότι, ςτα ςθμεία αυτά, εξ αντικειμζνου δεν είναι 
εφικτό να λειτουργιςει ο ανταγωνιςμόσ : 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: Είδη ςτα οποία αναφζρεται η παράγραφοσ 1 

1) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 500 ml (0,5 L) εντόσ ι εκτόσ ψυγείου. 
2) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 750 ml (0,75L) εντόσ ι εκτόσ ψυγείου. 
3) Σοςτ με ηαμπόν και τυρί ι ςάντουιτσ με ηαμπόν και τυρί, ψθμζνο ι άψθτο. 
4) Σοςτ με τυρί ι ςάντουιτσ με τυρί, ψθμζνο ι άψθτο. 
5) Καφζσ ρόφθμα ελλθνικόσ μονόσ. 
6) Καφζσ ρόφθμα φίλτρου (γαλλικόσ κλπ.) μονόσ. 
7) Καφζσ ρόφθμα εςπρζςο μονόσ ηεςτόσ ι κρφοσ (φρζντο). 
8) Καφζσ ρόφθμα ςτιγμιαίοσ ηεςτόσ ι κρφοσ (τφπου φραπζ κ.λπ.) μονόσ. 
9) Σςάι ρόφθμα (ηεςτό ι κρφο). 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Χώροι - ςημεία ςτα οποία αναφζρεται η παράγραφοσ 1 
 

α. Εντόσ Αερολιμζνων τθσ Χϊρασ. 
β. Εντόσ ακλθτικϊν χϊρων (ςτάδια, γιπεδα κλπ.), ζςτω και αν οι χϊροι αυτοί 

παραχωροφνται και για άλλεσ εκδθλϊςεισ, πζραν των διεξαγόμενων 
ακλθτικϊν οργανϊςεων. 

γ.  Εντόσ αρχαιολογικϊν χϊρων, ανεξαρτιτωσ αν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ 
λειτουργεί ι όχι μουςείο αρχαιοτιτων. Χϊροι εντόσ των οποίων λειτουργεί 
μουςείο. 

δ. Εντόσ των επιβατικϊν πλοίων πάςθσ φφςεωσ (οχθματαγωγϊν ι μθ), που 
εκτελοφν αποκλειςτικά και μόνο πλόεσ εςωτερικϊν γραμμϊν (όχι των 
κρουαηιερόπλοιων). 

ε.  Εντόσ των επιβατικϊν αμαξοςτοιχιϊν του Ο..Ε και εντόσ των ςιδθροδρομικϊν 
ςτακμϊν του Ο..Ε. 

ςτ. Εντόσ κινθματογράφων και κεάτρων, κακϊσ και ςε οργανωμζνεσ παραλίεσ με 
ειςιτιριο ειςόδου (πλάη). 

η.  Εντόσ Δικαςτθρίων, Νοςοκομείων, Κλινικϊν και Ευαγϊν Ιδρυμάτων. 
θ. Εντόσ ςτακμϊν υπεραςτικϊν λεωφορείων. 
κ. Χϊροι δικαιοδοςίασ Ιδρυμάτων Ανϊτερθσ και Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, 

Σεχνικϊν χολϊν και λοιπϊν χολϊν, μθ κατονομαηομζνων. 

 

 



2.  Προκειμζνου για τα είδθ, που αναφζρονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 1 τθσ παρ. 1, 

κακορίηουμε κατωτζρω τισ ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ αυτϊν, όταν προςφζρονται 

ι παρζχονται από επιχειριςεισ (κυλικεία, αναψυκτιρια, μπαρ, εςτιατόρια και 

άλλα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, αυτόματουσ πωλθτζσ κ.λ.π.), 

που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των χϊρων - ςθμείων, που αναφζρονται ςτον 

ΠΙΝΑΚΑ 2 τθσ παρ. 1: 

ΕΙΔΗ ΑΝΩΣΑΣΕ ΣΙΜΕ Ε ΕΤΡΩ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 500 ml (0,5 
L), εγχϊριο ι μθ, εντόσ ι εκτόσ ψυγείου κατά 
προτίμθςθ του καταναλωτι. 

0,50 

2) Εμφιαλωμζνο νερό ςε ςυςκευαςία των 750 ml 
(0,75L), εγχϊριο ι μθ, εντόσ ι εκτόσ ψυγείου κατά 
προτίμθςθ του καταναλωτι. 

0,75 

3) Σοςτ με ηαμπόν και τυρί ι ςάντουιτσ με ηαμπόν και 
τυρί, ψθμζνο ι άψθτο, κατά προτίμθςθ του 
καταναλωτι. 

1,45 

4) Σοςτ με τυρί ι ςάντουιτσ με τυρί, ψθμζνο ι άψθτο 
κατά προτίμθςθ του καταναλωτι. 

1,25 

5) Καφζσ ρόφθμα ελλθνικόσ μονόσ. 1,20 

6) Καφζσ ρόφθμα φίλτρου (γαλλικόσ, κλπ.) μονόσ κατά 
τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι. 

1,30 

7) Καφζσ ρόφθμα εςπρζςο ηεςτόσ ι κρφοσ (φρζντο), 
μονόσ κατά τθ ςυνικθ εμπορικι πρακτικι. 

1,45 

8) Καφζσ ρόφθμα ςτιγμιαίοσ ηεςτόσ ι κρφοσ (τφπου 
φραπζ κ.λπ.) μονόσ κατά τθ ςυνικθ εμπορικι 
πρακτικι. 

1,30 

9) Σςάι ρόφθμα (ηεςτό ι κρφο) 1,30 

 

Για τον κακοριςμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμϊν πϊλθςθσ ελιφκθςαν υπόψθ 

από τθν Τπθρεςία, μετά από ζρευνα, τα κόςτθ κτιςθσ των εν λόγω ειδϊν, τα 

λειτουργικά ζξοδα των επιχειριςεων κακϊσ και θ επίτευξθ ενόσ ικανοποιθτικοφ 

κακαροφ κζρδουσ από τισ επιχειριςεισ αυτζσ. 

3.  Επί των ρυκμίςεων των ανωτζρω παραγράφων 1 και 2, κεςπίηονται 

επιπρόςκετα και τα ακόλουκα: 

Α. Οι ανϊτατεσ τιμζσ διάκεςθσ αφοροφν όρκιουσ πελάτεσ και όχι κακιμενουσ 

προσ τουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ (παραγγελίεσ για ςερβίριςμα από 

ςερβιτόρουσ). 

Β. Προκειμζνου για τα επιβατικά πλοία πάςθσ φφςεωσ (οχθματαγωγά ι μθ), 

που εκτελοφν αποκλειςτικά και μόνο πλόεσ εςωτερικϊν γραμμϊν, ςτα οποία, 

κατά τισ διατάξεισ των Π.Δ. 101/1995 και 381/1996 διακζτονται δφο 

κατθγορίεσ κζςεων επιβατϊν ιτοι «Διακεκριμζνθ» και «Οικονομικι», οι 

διατάξεισ τθσ ωσ άνω παρ. 1, εφαρμόηονται και για τισ δφο αυτζσ κζςεισ. 



Γ. Κακ’ όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ των επιχειριςεων τθσ παρ. 1 και 

ειδικότερα κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου ςτα επιβατικά πλοία και 

Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτικι: 

α. Η κατοχι και διάκεςθ ςτον καταναλωτι εμφιαλωμζνων νερϊν ςε 

ςυςκευαςία των 500 ml .  

β. Η παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ για τον καταναλωτι των τοςτ με 

ηαμπόν και τυρί, τοςτ με τυρί, ςάντουιτσ με ηαμπόν και τυρί, ςάντουιτσ 

με τυρί ψθμζνων ι άψθτων, κατά τθν προτίμθςθ του καταναλωτι. Η 

υποχρζωςθ αυτι ςυνδζεται ευκζωσ με τθν επιλογι των υπόχρεων για 

παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ ενόσ εκ των δφο ειδϊν (τοςτ με ηαμπόν 

και τυρί ι ςάντουιτσ με ηαμπόν και τυρί ι και των δφο αυτϊν ειδϊν 

κακϊσ για παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ ενόσ εκ των δφο ειδϊν (τοςτ 

με τυρί ι ςάντουιτσ με τυρί) ι και των δφο αυτϊν ειδϊν. 

γ. Η παραςκευι κατοχι και διάκεςθ για τον καταναλωτι των ροφθμάτων 

που αναφζρονται ςτον Πίνακα 1 ωσ άνω. Για τον καφζ «εςπρζςο» θ 

υποχρζωςθ αυτι ιςχφει, εφόςον οι υπόχρεοι διακζτουν το ςχετικό με 

τθν παραςκευι του εν λόγω καφζ μθχάνθμα. 

 δ. Η αναγραφι ςτουσ τιμοκαταλόγουσ τουσ, πζραν των υπόλοιπων ειδϊν 

που διακζτουν και των ειδϊν τθσ παρ. 1 με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 

διάκεςισ τουσ ςε ειδικό πλαίςιο, ςτο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία 

και ευανάγνωςτα γράμματα ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα τα εξισ: 

- «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΔΙΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, 

ΑΝΣΟΤΙΣ, ΣΟΣ, ΚΑΦΕΔΕ ΚΑΙ ΣΑΙ Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ» - “FOR 

CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, 

TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES". 

- Σα είδθ τθσ παρ. 1 με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ διάκεςισ τουσ. 

4. Ειδικά για τα ςθμεία πϊλθςθσ (κυλικεία, αναψυκτιρια, καντίνεσ κλπ.) που 

δραςτθριοποιοφνται εντόσ των Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν χολείων (δθμοτικϊν, 

γυμναςίων, λυκείων, θμεριςιων και νυχτερινϊν), τα είδθ που αναφζρονται 

ςτον Πίνακα 3 διατίκενται ςε ανϊτατεσ προκακοριςμζνεσ τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: Είδη ςτα οποία αναφζρεται η παράγραφοσ 4 

α. άντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό, με τυρί (με προςκικθ ι μθ 

λαχανικϊν, τομάτασ, ελαιολάδου και άλλων). 

β. άντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό, με τυρί και γαλοποφλα (με 

προςκικθ ι μθ λαχανικϊν, τομάτασ, ελαιολάδου και άλλων). 

γ. Απλό αρτοςκεφαςμα (ςουςαμζνιο κουλοφρι) ςε ατομικι ςυςκευαςία τουλάχιςτον 

40 γραμμαρίων 

δ. Συρόπιτα - ςπανακόπιτα με τυρί φζτα ι καςζρι βάρουσ 120 γραμμαρίων ανά 

τεμάχιο. 



ε. Εμφιαλωμζνο νερό των 500 ml. 

ςτ. Φυςικοί χυμοί φροφτων με 100% χυμό (χωρίσ πρόςκετθ ηάχαρθ) ςε ατομικι 

ςυςκευαςία 250 ml. 

 
Για τα είδθ του Πίνακα 3 κακορίηουμε τισ ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ, όταν αυτά 

διατίκενται από τισ επιχειριςεισ (κυλικεία, αναψυκτιρια, καντίνεσ, αυτόματουσ 

πωλθτζσ κ.λ.π.) που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν 

χολείων (δθμοτικϊν, γυμναςίων, λυκείων, θμεριςιων και νυχτερινϊν) ωσ εξισ: 

 

ΕΙΔΗ ΑΝΩΣΑΣΕ ΣΙΜΕ Ε ΕΤΡΩ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

α. άντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ  άλεςθσ ι λευκό, 
με τυρί (με προςκικθ ι μθ λαχανικϊν, τομάτασ, 
ελαιολάδου και άλλων) 

 

1,10 

β. άντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ  άλεςθσ ι λευκό 
με τυρί και γαλοποφλα (με προςκικθ ι μθ 
λαχανικϊν, τομάτασ ελαιολάδου και άλλων)           

 

1,35 

γ. Απλό αρτοςκεφαςμα (ςουςαμζνιο κουλοφρι) ςε 
ατομικι ςυςκευαςία  40 γραμμαρίων τουλάχιςτον. 

0,40 

δ. Συρόπιτα—ςπανακόπιτα με τυρί φζτα ι καςζρι 
βάρουσ 120 γραμμαρίων  

1,10 

ε.  Εμφιαλωμζνο νερό των 500 ml, εγχϊριο ι μθ, εντόσ 
ι εκτόσ ψυγείου                        

0,35 

ςτ. Φυςικοί χυμοί φροφτων με 100% χυμό (χωρίσ 
πρόςκετθ ηάχαρθ) ςε ατομικι ςυςκευαςία 250 ml 

0,95 

 
5. Επί των ρυκμίςεων τθσ παρ. 4, κεςπίηονται επιπρόςκετα και τα ακόλουκα: 

Α.  Απαγορεφεται θ διάκεςθ ςτουσ μακθτζσ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν 

ςχολείων ροφθμάτων καφζδων. Σα είδθ αυτά προορίηονται μόνο για το 

διδακτικό και λοιπό προςωπικό του ςχολείου. 

Β. τουσ χϊρουσ όπου διατίκενται τα είδθ του Πίνακα 3 τοποκετείται 

υποχρεωτικά τιμοκατάλογοσ, ορατόσ από τουσ μακθτζσ και το προςωπικό 

του ςχολείου, ςτον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωςτα γράμματα 

αναγράφονται τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα τα εξισ: 

 «ΔΙΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΑΝΣΟΤΙΣ, ΣΟΣ ΑΠΛΟ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑ (ΗΑΜΕΝΙΟ 
ΚΟΤΛΟΤΡΙ), ΣΤΡΟΠΙΣΑ, ΠΑΝΑΚΟΠΙΣΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΤΙΚΟΙ 
ΧΤΜΟΙ, Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ» 

 Σα είδθ του Πίνακα 3 με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ διάκεςισ τουσ. 

Γ.  Η παραςκευι, κατοχι και διάκεςθ των ειδϊν του Πίνακα 3 είναι 

υποχρεωτικι όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ των πωλθτϊν, που 

δραςτθριοποιοφνται εντόσ των χϊρων δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων. 

Η εν λόγω υποχρζωςθ δεν αναιρεί το δικαίωμα ςτον υπόχρεο να επιλζξει 

ανάμεςα ςτα είδθ «τοςτ με τυρί - ςάντουιτσ με τυρί» τθν διάκεςθ ενόσ εξ 



αυτϊν ι και των δφο και ανάμεςα ςτα είδθ «τοςτ με τυρί και γαλοποφλα - 

ςάντουιτσ με τυρί και γαλοποφλα» τθν διάκεςθ ενόσ εξ αυτϊν ι και των δφο. 

Δ. Για τθν προςταςία τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των μακθτϊν των δθμοςίων 

και ιδιωτικϊν ςχολείων, επιτρζπεται θ κατοχι και διάκεςθ εμφιαλωμζνων 

νερϊν μόνο ςε πλαςτικζσ φιάλεσ και φυςικϊν χυμϊν ςε πλαςτικι ι χάρτινθ 

ςυςκευαςία. 

Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι  υγειονομικζσ διατάξεισ περί κανόνων 

υγιεινισ  ςχολικϊν κυλικείων, καντινϊν & χϊρων εςτίαςθσ εντόσ των 

ςχολείων και κακοριςμόσ των προϊόντων που διατίκενται από αυτά εντόσ 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

6.  Οι παραβάτεσ τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 

Α.  Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€). 

Β.  Για υπζρβαςθ τιμισ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ.  

Γ.  Για ζλλειψθ είδουσ, χίλια πεντακόςια ευρϊ (€1.500) ανά είδοσ.  
 

 


