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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 02/06/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1087-1 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
Ταχ. ∆ιεύθυνση : ∆ιοικητήριο ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών 
Ταχ. Κώδικας : 52100   
Πληροφορίες : Στυλιανός Κούτσιας   
Τηλέφωνο : 2467350312   
FAX : 2467350361   
e-mail : s.koutsias@kastoria.pdm.gov.gr  
  

ΘΕΜΑ: "Επιβολή ∆ιοικητικού Προστίµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ Α2-718/2014 
 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)" 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2. Το Π.∆. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-10) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 
3. Την αριθµ. 8909/362/02-02-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας                          

(ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) "Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και τους θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
Εντολή Περιφερειάρχη» στους Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους Τµηµάτων των 
Γενικών ∆ιευθύνσεων: Α. Ανάπτυξης Β. Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Γ. 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας". 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων 
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". 

5. Το άρθρο 79 παρ. 3 της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) "Κανόνες ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)". 

6. Το υπ’ αριθµ. 32/14-12-2015 Πρωτόκολλο ∆ειγµατοληψίας της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς. 
7. Το υπ’ αριθµ. 2195/14-12-2015 έγγραφο αποστολής δείγµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς 

προς τη Β΄ Χηµική Υπηρεσία Αθηνών. 
8. Τις υπ’ αριθµ. 30/013/000/9332/16-12-2015/03-03-2017 και 30/013/000/1928/20-04-17/28-04-17 

Εκθέσεις εξέτασης και κατ’ έφεση εξέτασης δείγµατος αντίστοιχα της Β΄ Χηµικής Υπηρεσίας Αθηνών. 
9. Την υπ’ αριθµ. 1006-1/25-05-17 πρόσκληση διατύπωσης απόψεων προς την επιχείρηση BIC - 

ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ. 
10. Την απάντηση στην ανωτέρω πρόσκληση διατύπωσης απόψεων που κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την 31-05-2017 και έλαβε Αριθµό Πρωτοκόλλου 1087. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 Επιβάλλουµε το ∆ιοικητικό Πρόστιµο των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην 
επιχείρηση BIC - ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ, Αγίου Αθανασίου 58 14569 ΑΝΟΙΞΗ - ΑΤΤΙΚΗ, ΑΦΜ 
094041610, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διότι την 14-12-2015 η Υπηρεσία µας πήρε δείγµα από 
σηµείο λιανικής πώλησης του προϊόντος "AMELIA ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ" το οποίο 
προµηθεύτηκε από την επιχείρησή σας µέσω της επιχείρησης Π.Χ. ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε 
το 02389/04-02-2015 τιµολόγιο – δελτίο αποστολής. 
 Το προϊόν αυτό ελέγχθηκε από την Β’ Χηµική Υπηρεσία Αθηνών, και τόσο το Α’ όσο 
και το Κατ’ Έφεση δείγµα βρέθηκαν να είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ όσον αφορά την επισήµανση, 
και συγκεκριµένα διότι η επισήµανση της ίνας ελαστοµερούς πολυουρεθάνης γίνεται µε την 
χρήση της ονοµασίας "ελαστάν" αντί του ορθού "ελαστοµερής πολυουρεθάνη". 
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Επισηµαίνεται ότι η γνωµάτευση βασίστηκε στην νοµοθεσία που ίσχυε κατά την χρονολογία 
έκδοσης του τιµολογίου προς το σηµείο λιανικής πώλησης από το οποίο πάρθηκε το δείγµα. 

1. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 79 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης Αριθµ. 
Α2−718 "Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών - Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ." (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) 

2. Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Πρόστιµο πρέπει να καταβληθεί: 

• κατά 50%, δηλαδή διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας της 
επιχείρησης και στον ΚΑΕ 3739, και 

• κατά 50%, δηλαδή διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας της 
επιχείρησης και στον ΚΑΕ 64029. 

3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της παρούσης και 
σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή 
του προστίµου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου 
από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της παρούσης απόφασης επιβολής 
προστίµου. 

4. Τα πρωτότυπα των σχετικών διπλοτύπων της ∆.Ο.Υ. να κατατεθούν στην Υπηρεσία µας, 
αµέσως µετά την καταβολή τους. 

5. Η απόφαση επιβολής του προστίµου επιδίδεται µε απόδειξη παραλαβής. 

6. Η παρούσα απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή 
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της. Η ενδικοφανής προσφυγή 
ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στην περιφέρεια του 
οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. 

7. Η πράξη απόρριψης της ανωτέρω προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την επίδοσή της. Για το 
παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου µε το 20% του 
επιβληθέντος προστίµου. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να γνωστοποιήσει την εµπρόθεσµη 
άσκηση προσφυγής προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία µας αντίγραφο του σχετικού διπλοτύπου 
και της προσφυγής. 

8. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής (και της µη 
γνωστοποίησης αυτής στην Υπηρεσία µας) ως ανωτέρω, το ποσό του προστίµου βεβαιώνεται 
στο ∆ηµόσιο Ταµείο της έδρας της επιχείρησης και εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 

9. Περίληψη της απόφασης να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ε. Καστοριάς σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4177/2013. 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
1. BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 58 14569 ΑΝΟΙΞΗ - ΑΤΤΙΚΗ 
2. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας - Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ΖΕΠ Κοζάνης – 50100 ΚΟΖΑΝΗ 
3. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς 
4. ∆/νση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού Π.Ε. Καστοριάς 
5. Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
 Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς-Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα 

 Πλ. Κάνιγγος 10181 ΑΘΗΝΑ 

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
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