
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ 
Β΄1445) «Ρύθμιση Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα , σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α΄). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)  «Σχέσεις κράτους - Πολίτη» 
4. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.31404/14-06-2005 (ΦΕΚ 868 Β΄) «Απόδοση στις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και 
προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 
του Ν. 2946/2001» 

5. Την αριθ. 156489/4234/13-07-2017 (ΦΕΚ 2485/Β΄/19-7-2017) απόφαση του 
Περιφερειάρχη   Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

6. Την υπ’ αριθ. 147/39554/23-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί 
ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Δ/νση Ανάπτυξης 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4446/2016. 
8. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1445) «Ρύθμιση Αποδοχής Πληρωμών 

με Κάρτα,σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ΄ αρ. οικ. 3030/04-06-2019 εντολή ελέγχου.  
10. Την υπ΄αριθ.0015/06-06-2019 έκθεση ελέγχου στο κατάστημα της ΜΑΡΙΑ Χ. ΜΑΚΡΗ  

(Καφενείο-Παντοπωλείο –Παναγιά –Αλιβερίου Α.Φ.Μ  042591854 –Δ.Ο.Υ ΚΥΜΗΣ) 
11. Το υπ ΄ αριθ. 6359/07-06-2019  έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί γνωστοποίησης των 

απόψεων του ελεγχόμενου. 
12. Το υπ. αριθ. 3306/18-06-2019 έγγραφο απόψεων του ελεγχόμενου. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα της ΜΑΡΙΑ Χ. ΜΑΚΡΗ 
(Καφενείο-Παντοπωλείο ) που βρίσκεται στην περιοχή Παναγιά-Αλιβερίου , διαπιστώθηκε 
ότι ενώ η ανωτέρα ελεγχόμενη, σύμφωνα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης  ήταν υπόχρεη 
αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής 
που πραγματοποιούν οι πληρωτές της παρ. β του άρθρου 62 του Ν.4446/2016,εν τούτοις  
δεν είχε σύστημα αποδοχής πληρωμής με κάρτα , κατά παράβαση του άρθρου 1 της παρ. 
1 της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1445), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , δια τούτο 
επιβάλουμε στην  ΜΑΡΙΑ Χ. ΜΑΚΡΗ  (ΑΦΜ 042591854 Δ.Ο.Υ ΚΥΜΗΣ) διοικητικό 
πρόστιμο επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) , διότι η υπόχρεη  εντός (30) ημερών 
από την ημερομηνία διενέργειας ελέγχου κατάθεσε στην Υπηρεσία μας με την 
γνωστοποίηση απόψεων και αριθμό λογαριασμού τραπέζης που αποδεικνύει την 
τοποθέτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα  
σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 65 του Ν. 4446/2016. ΚΥΑ 45231/20-4-
2017(ΦΕΚ Β΄1445), β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 45231/20-4-2017(ΦΕΚ Β΄1445), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
     Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος νόμου υπόκειται σε 
ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, 
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. 
   Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν: 
 α)εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης παράβασης 
και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο υπόχρεος προβεί σε καταβολή του 
προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από 
κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. 
   
Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται στην Δ.Ο.Υ και θα εισαχθεί κατά 50% στον Κ.Α.Ε. 3739, 
και κατά 50% στον Κ.Α.Ε. 64070 και θα αποδοθεί στο λογαριασμό Ε.Τ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ   
GR04 0110 7540 0000 7545 4006 190.Το πρωτότυπο του σχετικού διπλοτύπου να 
προσκομισθεί στην Υπηρεσία, αμέσως μετά την καταβολή του. 
                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                       Μ.Ε.Α     
                                                                          Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης 

 
 

                                                                                       Γεώργιος Μαυρομματάκης 
                                                                                                    ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κών Α΄ β 

Προς :   ΜΑΡΙΑ Χ. ΜΑΚΡΗ 
  ΠΑΝΑΓΙΑ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Τ.Κ 34500 
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