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Επιβλήθηκε στις 8-5-2017 στην εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.», µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. 
Σίνδου Θεσσαλονίκης, διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 13 της Υ.Α. 
Α2 – 718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)», επειδή µετά από δειγµατοληψία του προϊόντος 
«ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33x33 “DIAN”», το οποίο παρασκευάζεται από την ανωτέρω 
εταιρία, που διενεργήθηκε στις 10-03-2017 στην αποθήκη της κας ΚΑΠΩΤΟΥ Παρασκευής του 
Αποστόλου, που βρίσκεται στο Βόλο – Θρακών 3 – διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για προϊόν ΜΗ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ κατά το άρθρο 5 «Αναγραφή περιεχόµενης ποσότητας επί συσκευασίας» της Υ.Α. Α2 - 
718/2014, σύµφωνα µε την αριθ. 30/013/000/1346/15-03-2017/16-03-17 Έκθεση Εξέτασης ∆είγµατος της 
Β΄ Χηµικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γ.Χ.Κ., στην οποία αναγράφεται «Οι ενδείξεις επί της συσκευασίες δεν 
είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις διότι: 
1) κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 7 της ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ., δίπλα από την ένδειξη του καθαρού 
βάρους 355γρ., υπάρχει η φράση ±5%, η οποία επιτρέπεται να υπάρχει µόνο σε προϊόντα που έχουν 
συσκευασθεί πριν από την 01/09/2013. 
2) κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 12 της ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ., δεν υπάρχει συµφωνία των 
αναγραφόµενων ονοµαστικών ποσοτήτων µε τις πραγµατικές ποσότητες (ζητούµενο καθαρό βάρος 355γρ. - 
ευρεθέν 328γρ. και ζητούµενος αριθµός φύλλων 120 φύλλα – ευρεθέν 100 φύλλα). 
Το δείγµα είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ κατά το άρθρο 5 “Αναγραφή περιεχόµενης ποσότητας επί συσκευασίας” 
της ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. Αριθµός Απόφασης Α2 – 718/31-07-2014, ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014», κατά παράβαση των 
παραγράφων 7 και 12 του άρθρου 5 της ως άνω Υ.Α., σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 
(ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις». 
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