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Τροποποίηση του άρθρου 115 «Καθορισμός 

ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώ-

λησης», της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφα-

σης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-

κότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης 

και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσι-

ών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983/2017)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
19 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

4. Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 173) και ιδίως του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

8. Tης υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο-
χής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

Β.
1. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχει-

ρηματικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105379/28-09-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απο-
φασίζουμε:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 115 «Καθορισμός ανώ-
τατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης.» του κε-
φαλαίου 12 «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟ-
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983), τροποποιείται και αντικαθίσταται, 
ως εξής:

4. Για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, κα-
ντίνες κ.λπ.), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, 
γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), όπως 
αυτά ρητά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υγει-
ονομικής διάταξης υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025 «Κανόνες 
υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώ-
ρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των 
προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.» (ΦΕΚ 2135 Β’ 2013), τα είδη που αναφέ-
ρονται στον Πίνακα 3, διατίθενται σε ανώτατες προκα-
θορισμένες τιμές ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Είδη στα οποία αναφέρεται

η παράγραφος 4

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (συμπε-
ριλαμβανομένου 

του 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 - Κουλούρι ση-
σαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυ-
τικές ίνες ή λευκό, σε ατομική συσκευα-
σία τουλάχιστον 95 γραμμαρίων.

0,50

δ. Τυρόπιτα - Πίτα λαχανικών σε ατομι-
κές μερίδες των 140 γρ.

1,20

ε. Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώ-
ριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

0,35

στ. Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρού-
των και ομοειδών προϊόντων, χωρίς 
συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχα-
ρης, σε ατομική συσκευασία των 250ml

1,00

Για τον καθορισμό των ανωτάτων τιμών πώλησης του 
Πίνακα 3, ελήφθησαν υπόψη τα κόστη κτήσης των εν 
λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων 
καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού 
κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

Τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη υποχρεούνται να 
διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές των άρθρων 7 και 9 της υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025 (Β΄ 2135/2013), όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96605 (Β΄ 2800/2013).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

I

    Αριθμ. 9/2021 (2)

Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού του 

Συμβουλίου της Επικρατείας .

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 18/1989 «Κωδι-

κοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας» (Α’ 8), αποφασίζει την τροποποίηση του Εσω-
τερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
ως εξής:

1. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονι-
σμού, οι λέξεις «Τμήμα Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου» 
και οι λέξεις «Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αρχείου» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «Τμήμα Καταθέσεων» και «Τμήμα 
Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης», αντίστοιχα.

2. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κανο-
νισμού, οι λέξεις «Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αρχείου» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τμήμα Τεκμηρίωσης 
και Βιβλιοθήκης».

3. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κανονι-
σμού, οι λέξεις «Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αρχείου» και οι 
λέξεις «Τμήμα Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «Τμήμα Τεκμηρίωσης και Βιβλιο-
θήκης» και «Τμήμα Καταθέσεων», αντίστοιχα.

4. Στο άρθρο 10 του Κανονισμού προστίθενται παρά-
γραφοι 4, 5 και 6, ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ουσιώδους υπερβάσεως του προ-
βλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 
(Α’ 8) ορίου σελίδων του δικογράφου (περίπου 13.300 
λέξεις), ο Γραμματέας του αρμοδίου δικαστικού σχημα-
τισμού, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο αυτού, 
ενημερώνει σχετικώς τον υπογράφοντα δικηγόρο και 
του ζητεί να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου 
στο προβλεπόμενο όριο, εντός της προθεσμίας που 
τάσσει ο Πρόεδρος με πράξη του, η οποία αποστέλλε-
ται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο 
υπογράφων δικηγόρος έχει δηλώσει κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989. Η ως άνω 
προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Στο 
όριο των σελίδων δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των 
διαδίκων και οι προσβαλλόμενες πράξεις ή αποφάσεις.

5. Τα δικόγραφα, μετά την κατά τα ανωτέρω προσαρ-
μογή της εκτάσεώς τους, κατατίθενται στην γραμματεία 
του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και συσχετίζο-
νται με την οικεία υπόθεση.

6. Τα πάσης φύσεως δικόγραφα που κατατίθενται ενώ-
πιον του Συμβουλίου της Επικρατείας συντάσσονται σε 
χαρτί Α4, με περιθώρια σελίδας 2 εκ., γραμματοσειρά 
12 και διάστιχο 1,5».

5. Στον Κανονισμό προστίθεται άρθρο 10 Α «Σύνταξη 
δελτίου υπόθεσης» με το εξής περιεχόμενο:

«1. Μέχρι να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 
10 του Κανονισμού, για κάθε κύριο ένδικο βοήθημα/
μέσο, που κατατίθεται ή περιέρχεται στη γραμματεία 
του Δικαστηρίου, συντάσσεται δελτίο υπόθεσης, στο 
οποίο συμπληρώνονται στοιχεία, που προσδιορίζουν 
την ταυτότητα της υπόθεσης. Το δελτίο υπόθεσης επι-
συνάπτεται στα έγγραφα της υπόθεσης του ΟΣΔΔΥ - ΔΔ 
και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

2. Το δελτίο αποτελεί προκαταρκτική εκτίμηση απο-
κλειστικώς βάσει του δικογράφου και των προσβαλλο-
μένων πράξεων/αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται πε-
ραιτέρω έρευνα.

3. Το δελτίο υπόθεσης αποτελεί εσωτερικό έγγραφο 
του Δικαστηρίου και σε καμία περίπτωση δεν γνωστο-
ποιείται σε διαδίκους ή σε τρίτους.

4. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται σε τέσσερα δι-
αδοχικά στάδια: α) από υπάλληλο του Τμήματος Καταθέ-
σεων, β) από Εισηγητή, που μπορεί να απευθύνεται για 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


