
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 17/9/2018 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Δ/νση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, διεξήγαγε έρευνα μέσω 

διαδικτύου με αντικείμενο την καταγραφή των τιμών για βασικά σχολικά είδη. Η έρευνα διεξήχθη 

την περίοδο από 3/9 έως 13/9/2018, σε καταστήματα διάθεσης σχολικών ειδών, που διέθεταν τα 

προϊόντα τους και μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων τους. 

Η ποικιλία των ειδών και το εύρος των τιμών που παρατηρούνται είναι ιδιαιτέρως μεγάλα. 

Σημαντικότατο στοιχείο που διαφοροποιεί τις τιμές των ειδών αυτών είναι το «σήμα» που 

φέρουν, όχι μόνο της εταιρείας που τα παράγει ή/και τα διαθέτει αλλά και του θέματος που 

απεικονίζεται  πάνω σε αυτά (π.χ. ήρωες κινουμένων σχεδίων), χωρίς να διαφοροποιούνται τα 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος για την κάλυψη των αναγκών που προορίζονται. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το εύρος των χαμηλότερων τιμών που παρατηρήθηκαν 

στα σημεία πώλησης της έρευνας: 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Ευρος Ελάχ. Τιμών 

Μολύβι απλό 0,05 - 0,07 

Μολύβι με γόμα 0,05 - 0,29 

Σετ μολυβιών απλά 4άδα 0,29 - 0,99 

Μηχανικό Μολύβι 0,5 mm 0,2 - 0,79 

Σετ ανταλλακτικών μυτών (24) 0,39 - 0,99 

Στυλό μπλε απλό 0,07 - 0,25 

Γόμα κλασσική (μπλε-κόκκινη) 0,19 - 0,49 

Γόμα λευκή 0,09 - 0,29 

Ξύστρα απλή πλαστική 0,1 - 0,19 

Ξύστρα απλή μεταλλική 0,2 - 0,6 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ   

Απλά κλασσικά 50 φ. 0,25 - 0,69 

Εξηγήσεων - Εκθέσεων 50 φ. 17Χ25 0,99 - 0,99 

Σπιράλ 2 θεμάτων Β5 0,79 - 1,49 

Ετικέτες (40) 0,29 - 0,4 



ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ   

Μπλοκ 17X25 16 φύλλα 0,5 - 0,59 

Μπλοκ Ζωγραφικής A4 40 Φύλλων- 0,79 - 0,99 

Ξυλομπογιές 12 τεμ. 0,99 - 1,2 

Κηρομπογιές 12 τεμ. 0,6 - 1,29 

Μαρκαδόροι χονδροί 12 τεμ. 1,39 - 1,99 

Μαρκαδόροι λεπτοί 12 τεμ. 0,49 - 0,99 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ   

Κασετίνα απλή βαρελάκι 0,99 - 1,99 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης 0,29 - 0,99 

Χαρτόνι Κανσόν 0,99 - 0,99 

Ψαλιδάκι 0,39 - 0,89 

Κολλα stick 21-22 γραμ. 0,6 - 0,99 

Σετ γεωμετρικών Οργάνων 0,49 - 1,49 

Φάκελος με κουμπί Α4 0,29 - 0,46 

Διαβήτης μαθητικός 0,49 - 1,98 

Αυτ/τη Μεμβράνη για ντύσιμο βιβλίων (ρολό 2 μετρ.) 0,79 - 0,89 

Αριθμομηχανή Απλή 0,99 - 1,19 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ   

Γεωγραφικός Άτλας Ελλάδας 4,99 - 6,99 

Νεοελληνικό Λεξικό 6 - 6,7 

Με βάση τις τιμές αυτές, σε ένα ενδεικτικό «καλάθι» υπολογίζουμε ότι το μέσο χαμηλότερο 

κόστος για την προμήθεια βασικών σχολικών ειδών – πλην σχολικής τσάντας – ανέρχεται μεταξύ 

26,14 έως 41,48 Ευρώ. Αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες του ενδεικτικού καλαθιού, 

παρουσιάζονται ως κατωτέρω: 

 

Είδος Ποσ. Εύρος Κόστους 

Μολύβι απλό 3 0,15 - 0,21 

Στυλό μπλε απλό 2 0,14 - 0,5 

Γόμα κλασσική (μπλε-κόκκινη) 1 0,19 - 0,49 

Ξύστρα απλή μεταλλική 1 0,2 - 0,6 

Απλά κλασσικά 50 φ. 7 1,75 - 4,83 

Εξηγήσεων - Εκθέσεων 50 φ. 17Χ25 1 0,99 - 0,99 

Σπιράλ 2 θεμάτων Β5 1 0,79 - 1,49 

Ετικέτες (40) 1 0,29 - 0,4 

Μπλοκ Ζωγραφικής A4 40 Φύλλων- 1 0,79 - 0,99 

Ξυλομπογιές 12 τεμ. 1 0,99 - 1,2 

Μαρκαδόροι χονδροί 12 τεμ. 1 1,39 - 1,99 

Κασετίνα απλή βαρελάκι 1 0,99 - 1,99 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης 2 0,58 - 1,98 

Ψαλιδάκι 1 0,39 - 0,89 

Κολλα stick 21-22 γραμ. 1 0,6 - 0,99 

Σετ γεωμετρικών Οργάνων 1 0,49 - 1,49 

Φάκελος με κουμπί Α4 2 0,58 - 0,92 



Διαβήτης μαθητικός 1 0,49 - 1,98 

Αυτ/τη Μεμβράνη για ντύσιμο βιβλίων (ρολό 2 μετρ.) 3 2,37 - 2,67 

Αριθμομηχανή Απλή 1 0,99   1,19 

Γεωγραφικός Άτλας Ελλάδας 1 4,99 - 6,99 

Νεοελληνικό Λεξικό 1 6 - 6,7 

Σύνολο:   26,14   41,48 

Οι τιμές της σχολικής τσάντας παρουσιάζονται ξεχωριστά καθώς και εδώ παρατηρείται μεγάλο 

εύρος αλλά το κόστος ως είδος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα είδη σε σημείο που 

– ανάλογα με το ποια συγκεκριμένη τσάντα θα επιλέξει ο κάθε καταναλωτής – ενδέχεται να 

ξεπεράσει το 50% του συνολικού κόστους  για σχολικά είδη. Επιπλέον, η τσάντα δεν 

χαρακτηρίζεται ως «αναλώσιμο» είδος, όπως τα περισσότερα από τα είδη των ανωτέρω πινάκων, 

ενώ η επιλογή της έχει να κάνει και με ζητήματα υγείας των παιδιών (π.χ. ανατομική ή μη, με 

τρόλεϋ κλπ). Ένας επιπλέον παράγοντας που διαφοροποιεί την τιμή της σχολικής τσάντας είναι 

και  οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα εύρη και οι 

επικρατούσες τιμές. 

 

 
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 7,99 34,90 15,00 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 9,90 79,95 25,00 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 

ΕΦΗΒΙΚΗ 5,99 90,00 25,00 

Γενική εκτίμηση είναι ότι ο καταναλωτής που θα διεξάγει έρευνα αγοράς και θα επιλέξει τα 

προϊόντα που θα αγοράσει με γνώμονα τις ανάγκες του και όχι την τάση της παιδικής μόδας, 

μπορεί να εξοικονομήσει πάνω 40 € από τις αγορές σχολικών ειδών, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνουμε στην εκτίμηση αυτή τη σχολική τσάντα, όπου υπεισέρχονται και άλλοι 

σημαντικοί παράγοντες για την αγορά της εκτός από την τιμή πώλησης. 

Εκτός των ανωτέρω, που αφορούν τις τρέχουσες τιμές σχολικών ειδών, υπενθυμίζουμε σε 

μαθητές, διδακτικό προσωπικό, γονείς και επιχειρηματίες που ασχολούνται με εκμετάλλευση 

σχολικών κυλικείων ότι με βάση το αρ. 115, παρ. 3 κ’ 4 της Υπ. Απόφ. 91354/24.08.2017 (ΦΕΚ 

Β’ 2983/2017), ισχύουν τα κάτωθι: 

Για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται εντός 

των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και 

νυχτερινών), τα είδη που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα διατίθενται σε ανώτατες 

προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως: 

 

Είδη 
Ανώτατες Τιμές  

σε Ευρώ με ΦΠΑ 

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 

ελαιολά δου και άλλων) 

1,35 

γ. Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική 

συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον. 
0,40 

δ. Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 

120 γραμμαρίων 
1,10 

ε. Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή 

εκτός ψυγείου 
0,35 

στ. Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη 

ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml 
0,95 

Επιπλέον, απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων 

ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του 

σχολείου. 

Στους χώρους όπου διατίθενται τα ανωτέρω είδη τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, 

ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και 

ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής: 

- «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟ-ΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, 

ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» 

-Τα είδη του ανωτέρω πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους. 

Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ανωτέρω ειδών είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες 

λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών 

σχολείων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα 

είδη «τοστ με τυρί - σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα 

στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα-σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» την διάθεση ενός 

εξαυτών ή και των δύο. 

Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών 

σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και 

φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι υγειονομικές διατάξεις περί κανόνων υγιεινής σχολικών 

κυλικείων, καντινών και χώρων εστίασης εντός των σχολείων και ο καθορισμός των προϊόντων 

που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι: 

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€). 

Β. Για υπέρβαση τιμής, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος. 

Γ. Για έλλειψη είδους, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος. 

Σχετικά με μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνουν ως 

προς αυτό στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή «1520». 



Τέλος, ευχόμαστε ολόψυχα σε μαθητές, γονείς, δασκάλους και καθηγητές, καλή πρόοδο, υγεία 

και δύναμη για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το δύσκολο έργο τους και φέτος. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


