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ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 22 & 24 του 
Ν.4177/2013 και της Υ.Α. με αρ.91354/30-08-2017 Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ» (ΦΕΚ 2983/Τ.Β/30-08-2017)   
                                                      

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
    Έχοντας υπόψη:                             
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).                                                           
2.Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010), 

όπως ισχύει. 
3.Την υπ.αριθμ.259668/63361/25-09-2019 (ΦΕΚ 3763/Τ.Β/11-10-2019) -Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»,  Απόφαση 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
4.Τις διατάξεις του Ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 173/Τ.Α/30-08-2017), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

5.Την με αρ.91354/30-08-2017 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ» (ΦΕΚ 2983/Τ.Β/30-08-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
6.Την υπ.αριθμ.οικ:152/20-1-2020 εντολή ελέγχου της υπηρεσίας για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν.4177/2013.  
7.Την με αρ. 199/21-01-2020 Έκθεση Ελέγχου των υπαλλήλων που πραγματοποίησαν τον  
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 έλεγχο στις 20-1-2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.π.μ., για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υπ.αρ.91354/30-08-2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ» (ΦΕΚ 2983/Τ.Β/30-08-2017 και του Ν.4177/2013«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’173) στην επιχείρηση της 
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  Λ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ –ΥΠΟΔ/ΤΩΝ Γ.ΕΣΩΡ/ΧΩΝ  που 
βρίσκεται στη διεύθυνση ΚΥΠΡΟΥ 61 στη Κόρινθο με Α.Φ.Μ. 148108479  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
8.To γεγονός ότι  δεν κατέθεσε γραπτώς ή προφορικώς, σχετική αιτιολογική αναφορά, κατ 

’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2690/1999, αν και προσκλήθηκε από την 
υπηρεσία.    
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Επιβάλλουμε στην επιχείρηση της ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ -Λ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ –
ΥΠ/ΤΩΝ Γ.ΕΣ/ΧΩΝ που βρίσκεται στη διεύθυνση Κύπρου 61 Κόρινθος, με Α.Φ.Μ. 148108479  

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  διοικητικό πρόστιμο  πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €) σε εφαρμογή 
της παρ.1 και 2 του άρθρου 1 της υπ.αρ.91354/30-08-2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 7 του Νόμου 4177/13<< Κανόνες 
ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επειδή  κατά την ημερομηνία του ελέγχου, ήτοι 20-1-2019, 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση πωλούσε :  

α.  Αποκλειστικά μεταχειρισμένα ενδύματα και είχε αναρτημένη πινακίδα μέσα στο κατάστημα 
όπου αναγράφονταν με έντονα μεγάλης γραμματοσειράς γράμματα το εξής: ΤΑ ΡΟΥΧΑ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΣ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟΚ –και στο κάτω μέρος της πινακίδας έγγραφε 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, παράβαση της 
παραγράφου 1 και 2, του άρθρου 1  της υπ.αρ.91354/30-08-2017, για μη ακριβής και σαφής 
ενδείξεις επί των πινακίδων και παραπλάνηση καταναλωτή, για την οποία βάσει του άρθρου 1 
παρ.4.Γ. προβλέπεται πρόστιμο ύψους τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ. 
β. Σε δύο κωδικούς ενδυμάτων στη βιτρίνα του καταστήματος (ζακέτα γούνινη κόκκινη και 
παντελόνι μαύρο) δεν υπήρχαν ενδεικτικές πινακίδες κατά παράβαση της παραγράφου 1 και 2 
του άρθρου 1 της 91354/17  Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ» (ΦΕΚ 2983/Τ.Β/30-08-2017, για την οποία βάσει του άρθρου 1 παρ.4.Α. 
προβλέπεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος, συνεπώς 
2*1.000=2.000 ευρώ. 
Η ανωτέρω απόφαση υπόκειται σε Ειδική Διοικητική Προσφυγή ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα 

με τα άρθρα 26 του Ν. 4177/2013 (Εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της απόφασης 
στον ενδιαφερόμενο), η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας, ώστε να μην 
προβεί μετά την λήξης της ανωτέρω προθεσμίας στην βεβαίωση του προστίμου. 
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Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον  του   
αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας (60) εξήντα ημερών από την 

κοινοποίησή  της. 
Η εκπρόθεσμη άσκηση προσφυγής και τυχόν υποβολή αίτηση αναστολής δεν αναστέλλουν 
την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο το ανωτέρω ποσό που εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται 
ολικά ή μερικά στον διοικούμενο ανάλογα με την περίπτωση. 
 Η υποβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας του αποδεικτικού 

κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ  καθώς και του αντιγράφου της προσφυγής. 
Το ύψος του επιβληθέντος προστίμου  μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος  εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής  πράξης παράβασης 
και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προβεί σε 

καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του 
υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.  

Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο μπορεί να  καταβληθεί στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει η 
επιχείρηση και αποδίδεται: 
- κατά ποσοστό 50% στον ΚΑΕ 1560989001 
- κατά ποσοστό 50% στον ΚΑΕ 64076 υπέρ της Περιφερειακής  Ενότητας Κορινθίας. 

Το πρωτότυπο αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην 
Υπηρεσία μας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να γνωστοποιήσετε την 
εξόφλησή του, διαφορετικά θα κινηθεί διαδικασία είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
(Κ.Ε.Δ.Ε) (ν.δ. 356/1974 Α΄ 90). 
Η απόφαση επιβολής προστίμου επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο Η επίδοση γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 47-57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.«ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ » 
κατάστημα ενδυμάτων Κύπρου 61 Κόρινθος 
2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         -Ε.Δ.                                                                    


