
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. 4351/20-5-2016 απόφασης (Α∆Α: Ψ4ΙΑ7ΛΗ-ΡΣ8), της 

∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας  επιβλήθηκε στον Γεώργιο Ι. Γεωργαντζή έµπορο 

οπωρολαχανικών (ΑΦΜ 074090532 – ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας) πρόστιµο i) δύο χιλιάδων 

ευρώ (2.000,00€) σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 

Β΄2090/2014), για τη µη αναγραφή της ποικιλίας της πατάτας και του αριθµού ΜΕΝΟ 

επί του υπ’ αριθ. 163/22-4-2016 τιµολογίου και ii) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) 

σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (στ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014), 

για την ανακριβή αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων 

κρεµµύδια Βοιωτίας, µαρούλια Α΄ Ευβοίας, πατάτες Α΄ Βοιωτίας, µήλα Βερµίου, 

ντοµάτες Α΄ Ιεράπετρας και πιπεριές Α΄ Ιεράπετρας επί του υπ’ αριθ. 163/22-4-2016 

τιµολογίου, δηλαδή συνολικά πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€). 

 

 

2) Βάση της υπ’ αριθ. 4379/20-5-2016 απόφασης (Α∆Α: ΩΛΖΤ7ΛΗ-ΦΓ7) της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «Καραπαναγιώτη Ε. – 

Αυγερόπουλος Α. Ο.Ε.» (ΑΦΜ 081097559 – ∆.Ο.Υ. Λαµίας) πρόστιµο i) τριών 

χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-

718(ΦΕΚ Β΄2090/2014), για τη µη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ επί του υπ’ αριθ. 

832/12-5-2016 δελτίου αποστολής και ii) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σύµφωνα 

µε το άρθρο 38 παρ. 13 (στ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014), για την 

ανακριβή αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων τοµάτες 

τσαµπάτες Πελοποννήσου, τοµατίνια Κρήτης, ροδάκινα Πελοποννήσου επί του υπ’ 

αριθ. 832/12-5-2016 δελτίου αποστολής , δηλαδή συνολικά πρόστιµο τεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ (4.000,00€). 

 
 

3) Βάση της υπ’ αριθ. 4682/26-5-2016 απόφασης (Α∆Α: Ψ9ΓΨ7ΛΗ-Τ5Ψ) της 

∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – 

Παπουλάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093578451 – ∆.Ο.Υ. Κύµης) πρόστιµο πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α)δύο χιλιάδες ευρώ 

(2.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ και για τη µη αναγραφή της 

ποικιλίας πατάτας σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 

Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ.  154/11-4-2016 τιµολογίου και β) τρεις χιλιάδες ευρώ 



(3.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων 

λεµόνια Αιγίου, ντοµάτες Κρήτης, πατάτες Λιβανάτων, κρεµµύδια κόκκινα Βοιωτίας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί 

του υπ’ αριθ. 154/11-4-2016 τιµολογίου. 

 
 

4) Βάση της υπ’ αριθ. 4683/26-5-2016 απόφασης (Α∆Α: 7Ξ797ΛΗ-ΖΥΧ) της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093578451 – ∆.Ο.Υ. Κύµης)   πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α)δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για τη µη 

αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης 

Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 156/11-4-2016 τιµολογίου και β) τρεις 

χιλιάδες ευρώ (3.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των 

προϊόντων κρεµµύδια κόκκινα Βοιωτίας, µήλα κόκκινα Βερµίου, ντοµάτες Κρήτης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί 

του υπ’ αριθ. 156/11-4-2016 τιµολογίου. 

 
 

5) Βάση της υπ’ αριθ. 4684/26-5-2016 απόφασης (Α∆Α: 7ΞΠΠ7ΛΗ-ΡΨ7) της 

∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – 

Παπουλάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093578451 – ∆.Ο.Υ. Κύµης) πρόστιµο πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α)δύο χιλιάδες ευρώ 

(2.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ και για τη µη αναγραφή της 

ποικιλίας πατάτας σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 

Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 157/11-4-2016  τιµολογίου και β) τρεις χιλιάδες ευρώ 

(3.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων 

κρεµµύδια κόκκινα Βοιωτίας, λεµόνια Αιγίου, µήλα κόκκινα Βερµίου, ντοµάτες 

Κρήτης, πατάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 

Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 157/11-4-2016 τιµολογίου. 

 

 

6) Βάση της υπ’ αριθ. 4685/26-5-2016 απόφασης (Α∆Α: 6Υ5Ι7ΛΗ-Χ0Τ) της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093578451 – ∆.Ο.Υ. Κύµης) πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α)δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για τη µη 

αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ και για τη µη αναγραφή της ποικιλίας πατάτας 

σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί 



του υπ’ αριθ. 158/11-4-2016  τιµολογίου και β) τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για τη µη 

αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων κρεµµύδια κόκκινα 

Βοιωτίας, λεµόνια Αιγίου, µήλα κόκκινα Βερµίου, ντοµάτες Κρήτης, πατάτες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί 

του υπ’ αριθ. 158/11-4-2016  τιµολογίου. 

 
 

7) Βάση της υπ’ αριθ. 4899/3-6-2016 απόφασης (Α∆Α: ΩΤΡ67ΛΗ-ΡΣ∆) της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Ι. ΓΙΑΤΣΙΟΥ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 

092329762 – ∆.Ο.Υ. Β΄Λάρισας) πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), το 

οποίο αναλύεται ως εξής: α)δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για τη µη αναγραφή του 

αριθµού ΜΕΝΟ και για τη µη αναγραφή της ποικιλίας πατάτας σύµφωνα µε το 

άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ 

αριθ.140197/27-4-2016 τιµολογίου και β) τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για τη µη 

αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων λεµόνια Κορίνθου, 

πατάτες Ηλείας, ντοµάτες Ιεράπετρας και πιπεριές Φλωρίνης, σύµφωνα µε το άρθρο 

38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 

140197/27-4-2016 τιµολογίου. 

 

 

8) Βάση της υπ’ αριθ. 4891/3-6-2016 απόφασης (Α∆Α: 7∆3Σ7ΛΗ-7Λ∆) της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΓΚΑΝΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε» (ΑΦΜ 800484631 – ∆.Ο.Υ. Β΄Λάρισας) 

πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α) δύο 

χιλιάδες ευρώ (2.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ σύµφωνα µε το 

άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 

34628/8-5-2016 τιµολογίου και β) τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για τη µη αναγραφή 

του αριθµού παρτίδας παραγωγής του προϊόντος µήλα Φούτζι, σύµφωνα µε το 

άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 

34628/8-5-2016 τιµολογίου. 

 
 

9) Βάση της υπ’ αριθ. 4660/3-6-2016 απόφασης(Α∆Α: 72ΧΩ7ΛΗ-ΚΣΩ) της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΓΚΑΝΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε» (ΑΦΜ 800484631 – ∆.Ο.Υ. Β΄Λάρισας) πρόστιµο 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α) δύο χιλιάδες ευρώ 

(2.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 



(δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ.34625/8-5-2016 

τιµολογίου και β) τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού 

παρτίδας παραγωγής των προϊόντων πορτοκάλια Λακωνίας, πιπεριές κέρατα Κρήτης, 

φράουλες Μανωλάδος και κρεµµύδια Λάρισας, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) 

της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) επί του υπ’ αριθ. 34625/8-5-2016 

τιµολογίου. 

 

 




