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Αθηνών 55
Λαμία ,Τ.Κ. 35100

“Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4446/2016
(ΦΕΚ 240/Α΄) και του άρθρου 1 της αριθμ. 45231/2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1445/Β΄)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄) “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, ......,Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις”, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 74 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄).
2) Τις διατάξεις της αριθμ. 45231/20-04-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1445/Β΄) “Ρύθμιση Υποχρέωσης
Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α 240)”, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις της αριθμ. 91354/24-08-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ 2983/Β΄) «Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.».
5) Την αριθμ. 83942/27-07-2017 (ΑΔΑ: 61Ζ9465ΧΙ8-1ΝΥ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα “Οδηγίες εφαρμογής της υπ’αριθμ. 45231/20-04-2017 κοινής υπουργικής
απόφασης ...”.
6) Τις διατάξεις της αριθμ. 31404/14-06-2005 κ.υ.α. (ΦΕΚ 868/Β΄) “Απόδοση στις Ν.Α. ποσοστού
των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από
αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001”.
7) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν.
8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄) “Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Την αριθμ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Τοποθετήσεις
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.
10) Το αρ. 3021/8/2305-α/12-02-2020 έγγραφο του ΑΤ Λαμίας .
11) Την αρ. ΦΕΕ/οικ.1820/04-06-2020 Εντολή Ελέγχου .
12)Την αρ. 14/04-06-2020 Εκθεση Ελέγχου, η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία την 10/06/2020 και
από την οποία προκύπτει ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην επιχείρηση της Πανωραίας
Δήμου ,που βρίσκεται στη Λαμία ,στην οδό Αθηνών 55, διαπιστώθηκε η μη λειτουργία τερματικού
αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), για την ολοκλήρωση των
πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές ενώ ήταν κατά νόμο υπόχρεη, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄) και του άρθρου 1 της
αριθμ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445/Β΄) κ.υ.α.
12) Το αρ.ΔΑΠΕΦ/Φ.31.3/οικ. 1891/10-06-2020 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού προς την Πανωραία Δήμου με το οποίο κλήθηκε να
εκφράσει εγγράφως τις απόψεις της επί της αρ. 14/04-06-2020 Έκθεσης Ελέγχου.
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13) Το γεγονός ότι η ανωτέρω ελεγχόμενη δεν υπέβαλε τις απόψεις της .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιβάλλουμε διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 45231/20-04-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1445/Β΄), στην επιχείρηση Πρατήριο Αρτου της Πανωραίας Δήμου,που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 55 στη Λαμία , επειδή κατά
τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε η μη λειτουργία τερματικού
αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), για την ολοκλήρωση των
πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές ενώ ήταν κατά νόμο υπόχρεη, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄) και του άρθρου 1 της
αριθμ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445/Β΄) κ.υ.α.
Το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο εξοφλείται
στην αρμόδια ΔΟΥ, και θα εισαχθεί στον
Κρατικό Προϋπολογισμό κατά 50% με
ΚΑΕ
1560989001 και στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά 50% με ΚΑΕ 64070 και θα αποδοθεί στο λογαριασμό
754/540063-56 της Ε.Τ.Ε. Λαμίας, με ΙΒΑΝ GR 810110 7540 0000 4006 356.
Αμέσως μετά την εξόφληση της οφειλής, με βάση την απόφαση αυτή, το πρωτότυπο του
διπλοτύπου είσπραξης αποστέλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να
γνωστοποιηθεί η εξόφλησή του, διαφορετικά θα κινηθεί διαδικασία είσπραξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/1974 90/Α΄).
Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν: α) ο υπόχρεος
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε
κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4 του άρθρου 4 της
αριθμ. 45231/20-04-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1445/Β΄) προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή
αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή
αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου β) ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική
Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών
πληρωμών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
Η παρούσα απόφαση υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Διευθυνσης

Ο Προϊστάμενος
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας
Κων/νος Τσακωνίτης

Κοινοποίηση:
1) Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου
Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανομικού Κώδικα
e-mail :public@mnec.gr
2) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας: pe.fth@pste.gov.gr
β. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης:gdel@pste.gov.gr
γ. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού:dmaet@pste.gov.gr
δ. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :ddhd@pste.gov.gr
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).
Εσ.Δ.:
1.Φ.(Ατομικό Φάκελο)
2.Φ.31.3
Ακριβές Αντίγραφο
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