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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Tαχ. ∆/νση:  Πλ. Κάνιγγος 20 
Τ.Κ.: 101 81 
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο      : 210 –3840737 
                         210-3893118 
                         210-3843326 

 
 
   
           
 
 
 
            Αθήνα         30-8-2012 
 
        Αρ. Πρωτ. : Α4-442 
 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.    3/2012 
 

 
                     ΠΡΟΣ  

Αποδέκτες Π.∆. της Α.∆. 7/09 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 της Α.∆. 7/09  
 
Έχοντας υπόψη :  

1) Το Ν.∆ 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος» (Α΄298), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1. 

2) Την Α.∆ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανοµικών ∆ιατάξεων, 
εκδοθεισών µέχρι και την 14-5-09» (Β΄ 1388), όπως ισχύει. 

3) Το άρθρο 90 του Π.∆ 63/05 «Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 

4) Το Π.∆ 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» (Α΄185), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5) Το Π.∆ 65/2011 «Συγχώνευση των Υπουργείων…..» 
6) Το Π.∆ 83/2012 «∆ιορισµός του Αντωνίου Σαµαρά του Κωνσταντίνου…ως 

Πρωθυπουργού. 
7) Το Π.∆ 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 

κατάργηση Υπηρεσιών» 
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8) Το Π.∆ 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» 

9) Την µε αρ.30376/∆106 721 απόφαση «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Αθανάσιο Σκορδά» 
 

 
10) Την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλαγών και η προστασία 

επιχειρήσεων και καταναλωτών.  
11) Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Καθορισµός  ανώτατων τιµών διάθεσης ορισµένων ειδών που περιλαµβάνονται στις 
παραγράφους  6 και 7 του άρθρου 1 της Α.∆ 7/2009.  
 

 

Άρθρο 1 
 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της κωδικοποιηµένης 7/2009 Αγορανοµικής 
∆ιάταξης αντικαθίστανται ως εξής: 

 
1. Καθορίζουµε κατωτέρω τις ανώτατες τιµές των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 

6 του άρθρου 1, όταν αυτά προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, 
αναψυκτήρια, µπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήµατα) και λοιπούς πωλητές, που 
δραστηριοποιούνται εντός των χώρων-σηµείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 
της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας, ήτοι :  

 
 

 

  

ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
σε  ευρώ µε ΦΠΑ 

1 Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή µη     0,35 

2 Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 750 ML εγχώριο ή µη 0,50 

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

1,35 

4 Τοστ µε τυρί ή σάντουιτς µε τυρί, ψηµένο η άψητο                                                           1,15 

5 Καφές ρόφηµα ελληνικός µονός                             1,20 

6 Καφές ρόφηµα γαλλικός φίλτρου µονός                 1,20 

7 Καφές ρόφηµα εσπρέσο µονός  (ζεστός ή  κρύος)                           1,35 

8 Καφές ρόφηµα στιγµιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λ.π) µονός          1,20 

9 Τσάι ρόφηµα(ζεστό ή κρύο)                                                           1,20 
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2. Καθορίζουµε κατωτέρω τις ανώτατες τιµές των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 3 της παραγράφου 
7 του άρθρου 1, όταν αυτά διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, 
καντίνες κ.λ.π) που δραστηριοποιούνται εντός των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 
(δηµοτικών, γυµνασίων, λυκείων, ηµερήσιων και νυχτερινών)  

 

 

 

  

ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
  σε ευρώ µε ΦΠΑ 

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

1,00 

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

1,25 

3 Απλό αρτοσκεύασµα (σουσαµένιο κουλούρι) σε ατοµική 
συσκευασία  50 γραµµαρίων τουλάχιστον. 

0,40 

4 Τυρόπιτα—σπανακόπιτα µε τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 180 
γραµµαρίων τουλάχιστον, ανά τεµάχιο                              

1,00 

5 Εµφιαλωµένο νερό των 500 ML                        0,35 

6 Φυσικοί χυµοί φρούτων µε 100% χυµό (χωρίς πρόσθετη 
ζάχαρη) σε ατοµική συσκευασία 330 ML τουλάχιστον.           

0,90 

 

 

Άρθρο 2 
 
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 
66 της κωδικοποιηµένης Α.∆. 7/2009. 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 3 
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Έναρξη Ισχύος 
 
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά  από την ανακοίνωση στον Ηµερήσιο τύπο. 
 
Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να 
ανακοινωθεί στον ηµερήσιο τύπο.      
 
 
 

                                             Ο 
                                                   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                
 
 
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ                                             
            
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ∆/νση ∆ιοικητικού 
 
(για δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ)      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


