
Επιβολή προστίµων σε εφαρµογή του Ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α΄173) και της Απόφασης 
Α2-718 (ΦΕΚ Β΄2090/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» από τη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας 

 

1) Βάσει της υπ’ αριθ. 7054/16-9-2016 απόφασης (Α∆Α:ΩΗΤΖ7ΛΗ-Υ61), της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας  επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 

ΑΒΕΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ» (ΑΦΜ 998943244 – ∆.Ο.Υ. 

Χαλκίδας) πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για Α) Μη αναγραφή του 

αριθµού παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής και του τόπου παραγωγής για τα 

ροδάκινα, ντοµάτες, πατάτες, λεµόνια, κρεµµύδια ξερά και µη αναγραφή της ποικιλίας 

της πατάτας, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 α, γ, δ, της Απόφασης Α2-

718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) και B) Μη αναγραφή του τόπου παραγωγής και του 

ονοµατεπώνυµου του παραγωγού για τις µπανάνες, καρπούζι, αγγούρια, µελιτζάνες, 

µαϊντανό, κολοκυθάκια, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 β, γ, της Απόφασης 

Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) στο υπ’ αριθ. ΤΙΠ-0-04699/6-8-2016 τιµολόγιο πώλησης 

οπωροκηπευτικών. 

 

2) Βάσει της υπ’ αριθ. 7053/16-9-2016 απόφασης (Α∆Α:ΨΡ9Ν7ΛΗ-ΦΡΠ), της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας  επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 

ΑΒΕΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ» (ΑΦΜ 998943244 – ∆.Ο.Υ. 

Χαλκίδας) πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για  Α) Μη αναγραφή του 

αριθµού παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής και του τόπου παραγωγής για τα 

ροδάκινα, πατάτες, κρεµµύδια και µη αναγραφή της ποικιλίας της πατάτας, κατά 

παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 α, γ, δ, της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) 

και B) Μη αναγραφή του τόπου παραγωγής και του ονοµατεπώνυµου του παραγωγού 

για τα κολοκύθια, µπανάνες, πεπόνι, µαϊντανό, αγγούρια και σκόρδα, κατά παράβαση 

του άρθρου 40 παρ. 3 β, γ, της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) στο υπ’ αριθ. 

ΤΙΠ-0-04701/6-8-2016 τιµολόγιο πώλησης οπωροκηπευτικών. 

 
 

3) Βάσει της υπ’ αριθ. 7055/16-9-2016 απόφασης (Α∆Α:Ω1ΚΛ7ΛΗ-ΥΛ6), της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας  επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 

ΑΒΕΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ» (ΑΦΜ 998943244 – ∆.Ο.Υ. 

Χαλκίδας) πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για  Α) Μη αναγραφή του 

αριθµού παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής και του τόπου παραγωγής για τις 

ντοµάτες, πατάτες, λεµόνια  και µη αναγραφή της ποικιλίας της πατάτας, κατά 

παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 α, γ, δ, της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) 



και για B) Μη αναγραφή του τόπου παραγωγής και του ονοµατεπώνυµου του 

παραγωγού για τις µπανάνες, καρπούζι, πεπόνι, αγγούρια µαϊντανός, κολοκυθάκια, 

κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 β, γ, της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 

Β΄2090/2014) στο υπ’ αριθ. ΤΙΠ-0-04700/6-8-2016 τιµολόγιο πώλησης 

οπωροκηπευτικών. 

 

 


