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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. ∆/νση       : ∆ιοικητήριο 
Ταχ. Κώδικας  : 38001 Βόλος 
Πληροφoρίες   : Γιώργος Μουστάκας 
Τηλέφωνο        : 24213 - 52716 
Fax                   : 24213 - 52524 
e-mail               : gmoustakas@2361.syzefxis.gov.gr 

 

ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Βόλος     15   / 03 /  2017 

 
Αρ. Πρωτ.: 6417 /Φ.14-0 

 
     ΠΡΟΣ : 
 

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » 
«Η  ΣΜΥΡΝΗ» 
Αρτοποιείο 

Λ.  Ειρήνης 2 & Αβέρωφ , Τ.Κ 38446 ,  
Ν.  Ιωνία , Βόλος 

 
 
Θ Ε Μ Α : Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίµου) στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» ιδιοκτήτρια του αρτοποιείου µε το διακριτικό τίτλο «Η ΣΜΥΡΝΗ» το 
οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένο στη Ν. Ιωνία Βόλου επί της οδού Λ. Ειρήνης 2 και 
Αβέρωφ για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/9-2-2007) 
«Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα . 

 
 

Α.Φ.Μ. 800576666             ∆.Ο.Υ :  ΙΓ΄ Αθηνών 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 

 Έχοντας   υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα  
2.  Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
3. Το Π.∆ 129/2010 « Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» . 
4. Την µε αρ. οικ. Γρ. Ανππ./824/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής κλπ» . 
5. Την µε αριθ. πρωτ. 2217/20-9-2016 καταγγελία του σωµατείου αρτοποιών Βόλου και περιφέρειας 

νοµού Μαγνησίας «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» . 
6. Την από 1-11-2016  (αρ. πρωτ. 5625/2-11-2016) έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της Υπηρεσίας µας . 
7. Το µε αρ. πρωτ. 5625/Φ.14.0/02-11-2016 έγγραφό µας προς την εταιρία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» , προκειµένου να καταθέσει εγγράφως στην Υπηρεσία µας απόψεις ή αντιρρήσεις 
σχετικά µε την παράβαση που αναφέρεται στην από 1-11-2016 έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας µας . 

8. Το εκπρόθεσµο έγγραφο υπόµνηµα της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που 
κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας . 
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9. Την από 01-02-2017 εισήγηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας µας .  
 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

      Επιβάλλουµε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ιδιοκτήτρια του αρτοποιείου µε 

το διακριτικό τίτλο «Η ΣΜΥΡΝΗ» το οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένο στη Ν. Ιωνία Βόλου επί της 

οδού  Λ. Ειρήνης 2 και Αβέρωφ , χρηµατικό πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ , για 

παράβαση των διατάξεων του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα και πιο 

συγκεκριµένα για παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας ηµέρα Κυριακή . 

 
 
 Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή µέσα σε 15 ηµέρες από την δηµοσιοποίησή 
της , ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας & 
Στερεάς Ελλάδας. 
  
 
  Ε.Π 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ 

                    
 

ΝΙΚ.  ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


