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                   ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ   
 
            Αθήνα        14-9-2012 
 
           Αρ. Πρωτ. : Α4-458   
 
 

                     ΠΡΟΣ  
Αποδέκτες Π.∆. της Α.∆. 7/09  
 

ΘΕΜΑ: «Αναδιατύπωση  των πινάκων 1 και 3 του άρθρου1 της Α.∆.3/12     
 
Έχοντας υπόψη :     

12)Την Α.∆3/12(Φ.Ε.Κ.2432Β  04/09)  
  
                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ    

  
      Αναδιατυπώνεται ο πίνακας 1 ως προς τα είδη 1,2 ,7 και ο πίνακας 3 ως προς το 
είδος 4 του άρθρου 1 της Α.∆.3/12 ως εξής:      

Άρθρο 1   
  

ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ  

σε  ευρώ µε ΦΠΑ 
1 Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή µη, 

εντός ή εκτός ψυγείου      
0,35 

2 Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 750 ML εγχώριο ή µη, 
εντός ή εκτός ψυγείου      

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(φρέντο)                         1,35 

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

9 Τσάι ρόφηµα(ζεστό ή κρύο)                                                           1,20 

 

  

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 130 
γραµµαρίων τουλάχιστον, ανά τεµάχιο                              

1,00 

5 Εµφιαλωµένο νερό των 500 ML, εγχώριο ή µη, εντός ή εκτός 
ψυγείου                        

0,35 

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

0,90 

 

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

 
 



 
 

 
 


