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Tlq Σ1oλικ€g EπlτρoπEq

τηg Xδραq δlα ταrv

lξ-' -οζ\

Σαg δlαβlβdζoυμε τηv αριΘμ. 5/08 (Φ.E.K. 67o, τ. B, 
'L6-o4-2oo8) Aγoραvoμlκri Δldταξη

τoυ Yπoυργεiou Avdnτυξηq o1ετlκδ με τov καΘoρloμδ αvδτατηq τ'μηq πδληoηg σε
σUYκεκρtμdvo εiδη δlατlΘ6μεvα απ6 κuλlκεiα Δημooiαrv o1oλεiιοv. Παρακαλoιiμε llα τtξ
δlκΞg oαq εviργεlεq.

Συvημμθvα: Σελiδεq 4 (τioαερlξ).

o Γ|PoIΣTAMENoΣ

Eoωτερlκη Δlαvoμη:
A/vαη Δlolκ. YnoΘ. tl.E. & A.E./

ΠΛoYΣoΣ ΓEΩPΓIoΣ



EΛΛΙ{\TΙΙ<H ΔΙ-Πν{OΙζPATΙΑ AΦiνα
YΠoYPΓEΙo ANΑΠTYΞHΣ
ΓEN. ΔΛ\ΤΣΙ{ EΣΩT, EMΠoΡΙoY
Δ/].iΣΙΙ TΙMΩN ΙΙΑPo)α-D ΥTΙΙ{PEΣΙΩN

ΘEMA: <Περi lcατατd,ξεω6 στην αγoρανoμικf1 καηγoρiα των διατιμημ6νων τ]

ελεγ1goμ6νoυ κ6ρδoυq l<αι καΘoριoμori ανωτ6,των 'τιμrbν για oριoμ6να εiδη, πori δια-
τ(Θενται lcαι πρooφ6ρo\ηαι σε oριαμ6νoυ9 1ci:ρoυ5-oημεiα, 6πoυ εξ αντικειμ6voυ δεν

μπoρεi να λειτoυργ(oει o υγηξ ανταγωνιoμ6q >>.

.E1oνταq υπ6ψη ..

1. Toν Ν. 1558/85 < Kυβ6ρνηση και Kυβερνητικ6, ,oργανα 
>, 6πωq τρoπoπoυiΘηκε κα1

κωδικoπoηΘηκε [ιε τo Π.Δ. 63/05 << Kωδικoπoiηoη η6 νoμoΘεoiαζ για την Κυβ6ρη"η
l<αι τα .ιc,l 

β ερνη τιlcd 6ργανα >>.

2.Το Π.Δ. 397/88 < 0ργανιoμ6ζ τoυ Yπoυργεioυ Eμπoρioυ >, 6πω5 τρoπoπoηΘηκε και
ιoμiει'
3. To N. L. L36/46< Περi Aγoρανoμικo6 Κcοδικo6Σ, 6πο)ζτρoπoπoηΘηκε και ιoβει
4. To Π.Δ" 27/ 96 << Συγ1cilνευoη των Yπoυηεtων Tουριoμo6, Bιoμη1αvlα6 - Eν6ργειαq.
Tε1νoλoγiαg l<αι Eμπoρioυ oτo Yπoυργεio Αν6ππlξηq >.

5. To Π.Δ' |zzl04 < Aναotioταoη τoυ Yπoυργεioυ Toυριoμoιi >.

6. Tην κoινf1 απ6φαoη 
^|5 

/ A l Φl9 /|9955/8-1ο-07 των ΠρωΘυπoυργoιi και Yπoυργori
Aν&πτυξτ16 < Αν&θεoη αρμoδιoτητων στoυg Yφυπoυργo6q Ανd,πτυξηg Στωiρo
Kαλαφ&η καιΓεrilρμo Bλd,1o >.

7.Tην A,Δ.l4l89 < Ιζωδιlcοπoiηoη Aγoρωνoμικritν Δια.τ6ξεων εκδoΘειodrν μ6μι 16-2-89υ
6πω6 τρoπoπoηθηlcε lcαι ιo1t5ει,
8. Tην Πρ&ξη τoυ Yπoυργικo6 Συμβoυλioυ 88/4:4-96, o1gετικd, με ην κατιiρηοη ηq
Eπιτρoτηq, Tιμcbν και Eιooδημ&των κα1 ην dιακηαη των αρμoδιoτf1των αυττ]6 απ6 τoν
Yπουργ6 oικoνo μtα6 και oικoνο μικcilν.
9, Την K, Y. A. Β3-340/92 των Yπoυργrbν Eoωτερικcδν - Δημ6oια6 Διοiκηoηg *Aπ6-
lcεντρωαηg lcαι Arl&πτυhg, με ην oπoiα καταργr]θηicε η Γνωμoδoτικf1 Eππρoπi1 Tιμrbν,
10. Tην απ6φαη 287951293129-7-05 τoυ Yπoυργo6 oικoνoμiαq και oικoνoμικdiv
< Περ-f τcαθoριoμol5 πρoΦπoΘ6,oεων, κριτηρiων και 6ρων για ην κατ&ταξη αντικειμ6νων
και παρο1ioν oε αγoρανoμικ€'q καηγoρiεq και για ην.μετ&ταξη αυτci:ν απ6 μiα καηγo-
ρiα ιiε &λλη >.

11.Tην Yγειoνoμικf1 Δι&ταξη ΔYlγΓ'ΙΤ/oικ '9382811-7-06 < Καν6vε6 υγιειη6 .Ι(α1 iqαθo-

ριαμ65 πρoi6ντων πoιi διατiθενται απ6 τ& κυλικεiα δημooiωv και ιδιωτικcbν o1ολεiων >.

12,Tην απ6φαη τoυ Συμβoυλioυ "τηq Eπικρατεiαq 366/2008 και ττlν τπoaρeωττtcfi
αυμμ6ρφωoη πPoSτo oκεπτικ6 ηq ,

To γεγον6q 6τι α61φωνα με τo ιiρΘρo 24 τoν N.294l/2001 6πωq τρoπoπoιησηlcε με τo
αρΘρo 15 τoυ N.3377I2OO5 απαγoρει1εται η πd>ληoη εμπoρευμ&των αε τιμ69 κ&τω τoυ

κ6οτoυ9 αγoρd6 ,6ταιq αυτ6 πρooδιoρiζετaι o6μφωνα με τo sν λ6γω 0ρθρo, oπ6τε oi
κ&Θε περilττωoη 61ει ληφθεt πρ6νoια ciloτε oι τιμ6g πρot6ντων πoυ καΘoρiζoνται απ6 ην
παρolioα Aγoρανoμικf1 Δι&τζη. να ιην εiναι κατcΙ:τερεζ τoυ αντiστoιχου κ6oτoυζ
παραγωγηζ κα1 δι&Θεαη6 τωv sν λ6γω πρo.i6ντων, καΘrb5 δεv δ6ναται μια διoιlcητιlη
πρ6,ξ1 6πωqη πλρolioα Aγoρανoμικf Δι&ταξη να αντιβαiνει oε νoμoΘετικf1 ρl5θμιαη,
To γεγoν66 6τι κατ6πιν κooτoλoγικτ]g 6ρευνα5 εκτιμf1θηκε τo κ6oτo5 παραγωγη6 και
δι&θεoηE και τo aSλoγo περιθrbριo κ6ρδoυ5.
To γηoν69 6τι Θα διεvεργεiται τακτικf1 κλαδικ{ κooτoλoμκf1 6ρευνα tcαι μελ6η ciloτε να
ε1rικαlρoπoιotiνται τα oτoι1εiα για τoυζ oυιπελεoτ6q κ6oτoυ9 των πρo.i6ντων πoυ

αναφ6ρovται oττ1ν παρo6oα , τα περιθcilρια κ6ρδoυq , ην κατανoμr] των μεριδtων αγoρ&g

μεταξυ των εrπ1ειριjoεων κ.λ.π.
13.Tην αναγycη MΨ"ωg με"ρων για ην διαoφ(iλιoη τoυ καταναλοτι:<o6 κoινol5, πoυ εξυ-

zηρετεiται οε 1cbρoυ5 - ημεiα διαθεηg α,γαθ(i)ν, 6πoυ εξ αντικειμ6νoυ δεν λειτoυηεi o

υμτj6 ανταγωvιoμ6g, αιlμπερτλαμβανoμενων και των μαθητιbν των δημooiων lcαι ιδιωτι-
κιilν o1oλεiωv'
14. To γεγον6 g 6τι εlιθργeται η εαρινη και ,Qερινf1 περioδoE, 6πoυ..Θα παρατηρηθεi αιoθτ1-

η διακfηoτ1 καταναλωτdrν -Eλξνων, α?0ιbδατriν. για τoυριoπ(bυq, lcαι παραθεριoτι-
μφε-
γη6

τoυ
Kρατικoli Πρoiiπoλομoμo6.

ΑΓΙoΦΑΣΙZoYME

APΘPo 1

To 6,ρθρo 1 A τoυ Κεφαλαioυ 1 ηq Aγoρανoμικηζ Διαταξηg 14/89,6πω5 αντιlcαταoτ&θη-
κε με ην Αfoρανoμιη Δι&ταξη 4/05,αντικαΘiαταται ω5 ακoλoriθωq :

Ι5 Απριλioυ 2008

Aρ.Πρωτ. A4-509

ΑΓoPΑNoMΙΚH ΔΙATΑΞΙΙ ΑPΙΘM. 5

ΠPoΣ Aπoδ6κrεq Πiνακα Διανoμfg η6
A.^.14/89

Tα1. Δ/νοη Πλ.Kd,νιγγoq
T.Κ. 101.81
Πλτ1 ρo φ. : κα Ι(αραβααiλη
Tηλ6φ: 210-3808610

210-384234s

Αρθρo 1A

Κατ&ταξη σην αγoρανoμικη καηγqρiα.1ων δ1ατ1μημf,γων f1

ελεγ1oμενoυ κ6ρδoυg και &λλων ειδιbν, π6ραν αυτiον πbυ ανα-

φ6ρoνται ατo d,ρΘρo 1 ηq παρo6oαq.

Σελiδα 1 απ6 8
Σελiδα2 απ6 8



κEρδoυg
διατiθεvται τ]

εοτιατ6ρια καi
εντ6q των 1cbρων i

α)

β) Καφ6δε6 oε
φραπ€ κ,λ,π )
γ) Toοτ με
με π.lρt,
δ) Tοιiι αε ρ6φημ.α.

F9ξ.,( κυλικεiα, αναψυκτi|lp|[ι, |ιπtιp, kαφ6 μπαρ,
.) και λoιπoriζ πωλητ6ζ, πoυ δραoηριoπoιoriνται

φ{ κα1ηγoρiα των διατιμημ€νων { ελεγ7goμενoυ
oτoν πo.pατιΘ6μεvo ΓΙΙNΑΙιL{ 1 εiδη, πoυ

ΠΙNΑΚΑΣ 3

Eiδη oτα oπoiα αναφ6ρ eτατ η παρd.,y ραφoq 4

α) Σιiντoυιτ6 i1τooτ αlτ6 γωψioλιlΦg ιiλεoηq t'1 λευκ6, με τυρi ( με πρoσΘ{tq t'ι μη
λα1ανικcbν, τoμ&ταq, μαργαρivηg και &λλων )'
β) Σιiντoυιτ6 ,fi τoaτ απ6 ψωμi oλιηs ιiλεαηE f λευκ6, με τυρi lcαι γαλδπor5λα ( με
πρooθηη η μη λα1ανικων, τoψaταq, μfoργαρiνηE και ιiλλωv ).
γ) Απλ6 αρτoαι<ε6αoμα ( oηoαμι6νιo κoυλo6ρι) oε ατoμιlcη αυoκευααiα μ61ρ". 50
γραμμι1ρια"
δ) Tυρ6πιτα-απανακ6πιτα με τυρt φ6τα η καo6ρι β6ρoυ9 μ6γμ'200 γραμμιiιρια/τεμ&-

ε) Eμφιαλωμενo νερ6 τοrν 500 ML.
oτ) Φυoυκο[ 1υμo{ φρoιiτωv με 100 V' wιu6 (xωρis πρ6oθετη ζdxαρη) οε ατoμικf αυ-
oκευαoiα μfuρι 33O ML.

ΑPΘPo 2

To ρΘρo 67 B τoυ Κεφαλαioυ 3 ηg Αγoρανoμ1κη6 Διdταξη5 Ι4/89,6πω5 αντικατα-
ατ&Θηκε με ην Αγoρανoμιtα1 Δι6ταξη 4/O5, αντικαθioταται ωq ατcoλof θωg :

ΑρΘρo 67 B

Kαθoριoμ65 αγωτ6τωv τιμcilv δι6θεαηq oριoμ6νων ειδcbν
πoυ διαλαμβιiνoνταlστιζ παρaγp,7 και2 τoυ 6ρθρoυ 1 Α
ηξ παρoυσαξ,

1. Πρoκειμ6νoυ για τα εiδη, πoυ κατoν0μ6,ζo\,ταιστoν ΙΙΙNAΚΑ 1 τηg παραγρ&φoυ 1

τoυ iρθρoυ 1 A ηs παρo6oα9, καθoρiζoυμε κατωτ6ρω τ1ξ αν6τατε9 τιμ69 πωηoη6
αυτri:ν, 6ταν πρooφ6ρoνται η. παρ61oνται απ6 επι1ειρηo,ειg (κυλιl<εtα, αναψυκτηρια,
μπαρ, εστιατ6ρ1α και &λλα καταoτf1ματα) και λoιπorig πω\τ66, πoυ δραoτηριoπoιo6-
νται εvτ6g των 1c6ρωv-oημεiων, πoυ αναφ6ρoντα,ι στoγ ΓΙΙNΑΙζΑ 2 ,η5 παραγρ&φoυ 1

τoυ &ρΘρoυ 1 Α ηs παρorioα6, fτoι :

EΙΔΙ] ΑNΩTΑTEΣ TΙMEΣ ΠΩΛΙΙΣIΙΣ
ME Φ'Π.A.

E Χcbραg
oφ&δια, γηπεδα κ.λ.π ), 6oτω και αν oτ yωρoτ
i1}rΙloει6, π6,ραν των διεξαγoμ6vων αθλητικcbν

i,ων, ανεξαρητωξ αγ oτoυq 1ιirρoυ6 αυτofg
ρiol περιφραγμ6νoq εvτ6q τωv oπoiων λειτoυ.
;' ζrbvη g δικαιoδooiαg αργαιo},nγτκ6lν a6l ρων,

Φoεω6 1 ο1ηματαγωγιbν η η ), πoυ εκτελo6ν
3ομυq,( 6μτων κρoυαζιερ6πλoιων ).
τoυ o.Σ.E. και εντ66 των oιδηρoδρoμικcbν

b1 θε&τρων.
Ιζλινικri>v και Eυαγrbν Ιδρυμιiτων.
oρεiων.

ε'ρ1jq και AνioτατηqEκπαtδευoηg, Τε1νιlciov
iμ6νων.

2, Ι(ατατιiοσΦντοΕι
ελεγ16μενoυ rc6ρδ-oυ ν τ]

που διατiθενται απ6 eiδη,
πoυδραoηριoπoιoδvται l και Ιδiωτικt6ν Σ2goλεiωv ( δημoτικcbν,

γυμναoiων, λυκεiων, ημερt';oιων και rπrκτερινdrν ) :

oτoν παρατιθ€μενo ΓtrNΑΚΑ 2.

ΠΙNΑΚΑΣ 1

Eiδn οτα oπoiα αναφ6ρετα1η παρd,γραφo6 1

μτυρi .f qι&njουιτq.,με ζαμπ6ν και τυρi η τoατ με τυρi f o&ντoυιτq

ΙΙΙΝΑΚΑΣ 2

.τoψ;;'ψιφ6ρε ται n πo,ρ 6,γ ραφoE 1

α) Eμφιαλωμ6νo νερ6 oε αι.loκbυiioiα των
500 Ml,εγ1rbριo fl μη
β) Eμφιαλομ6νo νερ6 σε συσlcευασiα των
750ΙνΙL'εγ16ριo f μη
γ) Toατ με ζαμπ6ν και τυρi

-μ62gρι 0,50 ευρrb

-μ61ρι Ο.70 ευρcb
-μxρ. 1,80 ευρci:

Σελiδα 3 απ6 8 Σελiδα 4 απ6 8

,{



δ) Tooτ με τυρt -μ6χρι l,60 ετρril
ε) Σ6ντoυιτ6 με ζαμπ6ν και τυρ1 -β1ρι 1,70 ευριil
oτ) Σ&ντoυιτq με τυρi -μqρι 1,50 ευρdl
Q Καφ66 ρ6φημα ελληνικ6E μoν65 -ψξρι" |,60 ευρι7
1) Ιfu,φ6g ρ6φημα γαλλικ69 φiλτρoυ μoν6q -μ62gcι 1,60 ευρrb
θ) Καφ65 ρ6φημα εoπρθooο μoν66 -ψξρι 1,70 ενρ6l
ι) Καφ6g ρ6φημα οτιγμιαto6 (νεακαφ6, φραπ6
τc.λ.π ) μoν66 -μ61ρι 1,60 ευρril
ια) To&ι ρ6φημα -μ61ρι 1,60 ευρc6

Πα τoν καθoριoμ6 των πιo πivω ανωτ&των τιμιbν π16ληoη6 εξφθηoαν υπ, 6ψιν απ6 ηνYlηρeoiα, μετ& απ6 6ρευνα, τα κ6oη κηoηs των εν λ6γω{ειδdlν, τα λειτoυργικ& 6ξoδα
των ετπ1πρf1oεων, καθιbg και η επtτευξη εν69 1κανoπoητικor1 καΘαρo6 κ6ρδoυq on6 

"'gεπι1εφτ\oει5 αυτ6q.

2. Πρolcειμ6νoυ για τα εiδη, πoυ κατoνoμd,ζoνται στον ΠΙNΑKΑ 3 τηg παραyραφoτ 2
τoυ &ρΘρoυ 1.A ηg παρoι1oαg, καθoρiζoυμε κατωτ6ρω τιq ανiοτατεξ τιμ66 πcbιηηg
αυτrΔν, 6ταν διατiΘενται απ6 τoυqπω\τ66 (κυλικεiοq αναγlυκτ(ριοη-**"ι.',"5κ.λ.π.),
πoυ δραoηριoπoιoliνται εντ69 των Δημooiων και Ιδιωτικcbν Σfoλεiων ( δημ,oτικrilν,
γυμναoiων, λυκεiων, ημερf1oιων και νυκτερινrbν ) :

EΙΔΙ{ ΑNΩTΑTEΣ TΙMEΣ ΠΩΛΙ{ΣΙ{Σ
ME Φ.Π.A.

Για τoν καθoριoβ των,rιo π&νω ανωτ6ιτων τιμrΙrv π6ληoηeεξφθηoαv υπ, 6ιμιν ilfi6 ην
Yηρεoiα, ψετ6' υπ6 6ρευνα, τα κ6oη Φηs των εν λ6γω ειδdlν, Tα λειτoυργιlc& δξoδα
των επιaeι"ρt1oεolν, καΘcbq και η επ{εευξη εν69 ιl<ανoπolητικori καΘαρori κ6ρδoυq wτ6τιq
εzπ1ειρτjoειg αυτ66,

3, Eπt των ρυΘμioεων ηζ ωζ &νω παραγρd,φoυ 1, θεoπiξoVται m';πρ6oΘeτα και τα αlc6.
λoυθα:
α) oι αν1oτατεζ τ\|ι.εs διd,Θεoηg αφoρoliν 16ρΘιoυ 5πε7trtπε5και 61ι καΘημεvoυζ, πρoζ τουξ
oπoioυ5 παρ61oνται υzc,ηρeoiεg ( παραγryελiεg
β) Πρoκειμ6ιloυ για τα επιβατικd, πλο'iιfol!πl
εr<τελoriν ατιoκλειoτικιi και μ6νo
διατ6ξεη των Π.Δ. 101/95 και 381/
< η Διακεκριμ6νη > και ( η oικονoμμ(lμ,
εφαρμ6ζovται κcιι για τιg δδo αυτ6q Θ6oει5. .

γ) KαΘ, 67η ην δι&ρκεια λεπoυργiη τiδν.επι1ειρτjoεωv η6 ω5,'&γω παραγρ6φoυ 1 και
ειδικ6τερα καθ, 6\ ην διιiρκεια τoυ Z4ti:poυ oτα.ε"uπβατικΦτλριαl<αιΑερoδρ6μια,
εiναι υπo1ρεωτιΦ:,

|{ κατoμ και διιiΘεoη oτoν καταναλωΦjεi+φταλωμ6νων νερciiν.σε.συσκευασiα τωv 50Ο
ML και 750Ι\/Ι..
}Ι παραoκειη, κατο1d και δι6θεoη για τo,v κq,ρcivαλωτ4 των.τ'o,}1τ.:μ ζαμπ6ν και τυρζ
τoστ με τυρ[, oιiντoυιτ6 με ζαμιπ6ν. oιiγiτoστ με τυρι' σoντoυιτ6 με ζαμιπιiν. oιiV
αυτ{ oυνδ6εται alΘ6ωg με ττ1ν εzπxo εων

il oqρi. FΙ υπo1ρ6ωoη
, κατof1 και

διιiΘεoη εν69 εκ των δ6o ειδcilν (τoo.τψiξψjr}.ri6νlκαιτυρt με ζαμπ6ν και
τυρi ) η και τ(Dν &1o αυτd:ν ειδcilν, καθciiξ:l#ιd,,'.Φdραακευτi; αι δι&θεoη εν65 εκ
των δΦo ειδdυν (τooτ με τυρi 1i o6woυιτ6 με1.τυβ-i),f.και των δr1iff'ii$Erbν ειδcbl'.
H παραoκευη, κατo2gf και διdθεη μα τo{iiκαταναλωτf των.:ρ.ti.iβ,ηη$των καφ6 <<ελληvι-
κ66 - γαλλικ6g φiλτρoυ - oτιγμιαioq ( νεoκΦφffiβ,iιiid κ.Lπ

oκευη τoυ εv λ6γω καφ6 η1dνημα. l : .]l '

ιξ ι1.-:ω παραγρd,φoυ 1,

και ευαν&γνωoτα
γρ&μματα ανaΥPιiφoνται oην ελλτ1vικf1

ΙΙ 6νδειξη (< ΠΑ oPΘΙoYΣ ΠEΛΑ.
N|EPA: ΣΑNTO\TTΣ, ToΣι ΙζΑ oMENEΣ
TΙMEΣ:FOR CUSToMERS TIΙΑT ΑRE 'WΑTER,
SΑNDwtcIΙES, TOASTS, coFFEE *πο .τεlt a.πτij LE AT

α) Σd,ντoυιτg rj τοατ απ6 ψωμi oλικηq
0λεηq τ] λευlc6, με ωρi (με πρooθηκη r]

μη λα1ανικrbν, τoμ&ταq, μαργαρiη6 και
ι1λλων).

β) Σ6ντoυιτ6 li τooτ
d,λεοηq η λευκ6, με
(με πρooθf1η f1 μη
μαργαρiνη6 και d,λλων).
γ) Απλ6 αρτootcεtαoμα
(οηoαμ€νιo κoυλo6ρι) oε ατoμικf1

χχ:,

ε) Eμφιαλωμ6νo νερ6 των 5O0 ML.
ζ) Φυ"cr.,κοi 1υμoi φρoriτων με 1OO%
χυμ8 ( 1ωρi6 πρ6oθεη ζ&xαρη ) oε ατo-
μικf1 αυolcευαoiα μ61ρι 330 ML

_μ6χρι 1,30 ετριil

-μ6χρι 1,70 ευριil

-μ61ρι Ο,50 ευρril

-Φxρ' 1,30 ευρcb
_βxρι 0,50 ευρcb

-μ6)ζρι 1,00 ευρrb

κoζ - γαΛλικog φilτρoυ - στιγμlαioζ ( νεo'i:Φφi1μξiβαπ6 κ.Lπ
Ι{ παραoκalτ], κατo26d και διιiθεαη για τον καταναλωτξ τ<

oo>>. H υπo1ρ6ωη αlη ιφβει, εφ6ooν oτυ,E6lρε.oi;διαΘ-€

δ) Ι{ τoπoΘ€ηoη, oε 6λoυg τoυ6 1tilρoυ6 διιnΘεo.{6 των ειδrbν
τιμoκαταλ6γoυ, oρατo6 απ6 του6 πελd,τεE;.oτoν bπδfb' με

REGιΙLΑΤED ΡRΙCES ).
Tα εiδη η5 (οs 6νω παραγρd,φoυ 1
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)αγριiφoυ 2,Θεoπζoνται *-ρ6oΘ:l""oκαι τα

; των δημootων και ιδιωτικ<bν d7goλΞtων
,oντατ μ6νo για τo διδακτικ6 πρooω-κo

β)
χρ
στ
yΧ

ΑΙΘPo 4

οε βλη την Χδρα απ6 την 
"nir,ψΞuη ",1q,ται και τιμωρoriνται α6μφωvα με τoν

,";*,uJ.,,*ευθεi oην Eφημερiδα ηq Κυβερνησεω6 και vα ανακoινωθεi oτoν ημερη-
FΙ 6νδειξη

NEPo, ΦΥΣΙK
Tα εiδη ηg ω6 ι6i

γ) H παραoκευf,
ypεωτζ 6λεq τιi
1tilρων τωv
Η εν λ6γω
εiδη <<τooτ με
ανιiμεoα oτα ε
διιiθεoη εν6c εξ
δ) t.ια ηv πioo
τικd:v o1oλεiων,
oτιl<6E φιd,λεg και
δ) Kατιi τα λoιπιil
( ΦEΙζ L|83/γ'/3l-

..ΓΙMEΣ 
>.

τιμ66 διιiθεoηS τoυζ.
τωy ειδc6ν ηζ ωζ &νω παραyραφ-oυ 2 εiναι υπo-

αναιρεi τoiδrκαiωμα oτo.v υπd1ρεo να επιλ6ξει ανiμεoα oτα
Ι!-Ψ,ξ φρ,.Ψφv-.διιiΘεαη εv6ξ εξ αυτcδν τ] *o, ",, δ6o και

*:"-T#"ξ:,,dλotioriλα-oιir,"""."51*,"Jρiiλ.γ"ι*oriλα>ηg

i..φξρΨΨΨi"6 των μαθητdlν των δημooiων και ιδιω-

3ε.πλα.oτιΦ η 1ιiρτwη αυoκευαoiα.
61ει η Yγεrovq,μπ λi&*eη ΔΥlγiΓΓVoικ .93828/3|-7-06

ΑPΘΡo 3

o YΦYΠo}TΓoΣ

Γ" BΛΑΧoΣ

AKP|BEΣ ANT|ΓPAΦo
o TMHMATAPXHΣ

M. KAMΠοYΚοY

57:0 ων 1 Ακαι
;€'ωv τωv διατd,-
\2-9 Απ6φαηE

Ζ. M'ε την 6ναρξη ιq6oq τηg παρo6oαE καταργεiτd,ι η Αγoρανoμικη Διατaξη 4/05.
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