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Πρόστιμο € 2.000 στο σούπερ μάρκετ ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. –

1.

ΚΡΟΝΟΣ στην Πάτρα (Οβρυα Πατρών) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
Βρέθηκε φύλλο κρούστας με εκτεταμένη ανάπτυξη μυκηλιακών υφών
χρώματος πράσινου.

Πρόστιμο € 2.000 στην εγκατάσταση συσκευασίας μελιού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.

ΖΩΗΣ στην Μεγαλόπολη διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο τυροκομείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ στα

3.

Καλάβρυτα (Κλειτορια) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα και παραπλάνηση του καταναλωτή.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας έλαβε δείγμα του προϊόντος "Τυρί Μυζήθρα
Μηλιτσόπουλος", το οποίο εξετάστηκε για προσδιορισμό της λιπαρής ύλης,
της ποσότητας λίπους και της υγρασίας. Το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη
κανονικό διότι περιείχε υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο και λίπος σε
ποσοστό μικρότερο από αυτό που αναφερόταν στην επισήμανση, γεγονός
που οδηγούσε σε πλάνη τον καταναλωτή όσον αφορά τη σύνθεση του
τροφίμου.

Πρόστιμο € 2.000 στο ψητοπωλείο ΑΦΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ Ο.Ε. – ΠΑΣ

4.

ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ στο δήμο Κορδελιού – Εύοσμου διότι διαπιστώθηκε :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 11,52 κιλά κρέας (φιλέτο κοτόπουλο και αρνίσια συκωταριά) με
αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων και υπέρβαση του χρόνου
διατηρησιμότητας.

Πρόστιμο € 4.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

5.

Α.Ε. στο δήμο Παύλου – Μελά (Σταυρούπολη) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκε βαρελίσια φέτα, η οποία παρουσίαζε εκτεταμένη ανάπτυξη
ευρωτίασης και κατασχέθηκε.

-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας

6.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΓΚΡΑΚΗ Ο.Ε. – ΣΤΕΛΛΑ στο
δήμο Πύδνας – Κολινδρού (Κιτρος) διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 1.500 στο εστιατόριο – σνακ μπαρ εντός ξενοδοχείου ΠΙΤΟΥΛΗΣ

7.

Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα Σύβοτα Θεσπρωτίας (Άγιος Νικόλαος) διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκής εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 1.500 στο σνακ μπαρ – οβελιστήριο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΙΚΟΣ –

8.

ΤΣΙΠΟΥΡΟΜΑΧΙΕΣ στα Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκε :
-

9.

Ελλιπής τεκμηρίωση των αρχών αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 20.000 στην επιχείρηση εμπορίας υλικών σε επαφή με τρόφιμα
JUMBO A.E.E. στην Κηφισιά (Αττική Οδός) διότι διαπιστώθηκαν :

-

Προϊόντα τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για
τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Βρέθηκαν μπουκάλια βρεφικής διατροφής από πολυκαρβονική ύλη για τα
οποία

δεν

υπήρχαν

πιστοποιητικά

τεκμηρίωσης

της

απουσίας

της

δισφαινόλης Α, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά.

Πρόστιμο € 4.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ

10.

Α.Β.Ε.Ε. – ΛΑΡΙΣΑ στην Λάρισα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν κονσέρβες (50 τεμάχια βάρους 13,6 κιλών) με υπέρβαση της
ημερομηνίας διατηρησιμότητας, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Πρόστιμο € 10.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας – τυποποίησης –

11.

συσκευασίας μελιού – τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ – REGINA
στην Σίνδο διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας διενήργησε δειγματοληψία σε μέλι, το οποίο
βρέθηκε μη κανονικό – νοθευμένο. Το προϊόν παραπλανούσε τον
καταναλωτή διότι πωλείτο ως μέλι ενώ επρόκειτο για μίγμα ισογλυκόζης –
μελιού.
Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση εμπορίας ειδών υγιεινής διατροφής –

12.

φυτών – σπόρων – δενδρυλλίων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην
Ηλιδα (Αμαλιάδα) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πήρε δείγμα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
στην επισήμανση του οποίου δεν αναγράφονταν ο αλφαριθμητικός κωδικός
έγκρισης, οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος, η πληροφορία "ελαιόλαδο
ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με
μηχανικές

μεθόδους",

η

διαθρεπτικές πληροφορίες.

ημερομηνία

ελάχιστης

διατηρησιμότητας

και

Πρόστιμο € 2.000 στον παραγωγό μελιού ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΜΑΜΑΡΕΛΗ

13.

στους Δελφούς (Πεντεορια Φωκίδας) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πήρε δείγμα μελιού, το οποίο βρέθηκε μη
κανονικό διότι η αναγραφόμενη ένδειξη "ακατέργαστο μέλι" παραπλανούσε
τον καταναλωτή επειδή το εμφάνιζε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενώ τα ίδια
χαρακτηριστικά έχουν όλα τα μέλια της ίδιας κατηγορίας.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής – τυποποίησης – εμπορίας

14.

γεωργικών προϊόντων ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΣΤΑΡΤΗ
στα Κύθηρα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πήρε δείγμα εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου
στην επισήμανση του οποίου δεν αναγράφονταν η ημερομηνία ελάχιστης
διατηρησιμότητας, ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης, η καθαρή ποσότητα
του περιεχομένου εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου, στοιχεία σχετικά με την
οξύτητα και διαθρεπτικές πληροφορίες.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ

15.

Ε.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ "ΜΕΛΙ ΜΠΛΕ ΣΤΑΥΡΟΣ"
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στην Αγία Παρασκευή διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πήρε δείγμα μελιού, το οποίο βρέθηκε μη
κανονικό (το προϊόν παραπλανούσε τον καταναλωτή) διότι ανιχνεύθηκαν 5%
γυρεόκοκκοι θυμαριού αντί του ποσοστού του 18% και άνω.
Πρόστιμο € 2.000 στη βιομηχανία επεξεργασίας – τυποποίησης λιπών –

16.

ελαίων ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS A.E. στο Μαρούσι διότι διαπιστώθηκαν
:
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πήρε δείγμα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
στην επισήμανση του οποίου δεν αναγραφόταν η ημερομηνία ελάχιστης
διατηρησιμότητας.

Πρόστιμο € 8.000 στην εγκατάσταση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής ΕΣΤΙΑ

17.

Α.Ε.Β.Ε. στην Θέρμη (Νέα Ραιδεστός) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή τρόφιμα.
Βρέθηκαν 158,7 κιλά πρώτες ύλες με παρέλευση της ημερομηνίας
διατηρησιμότητας και 166,5 κιλά προϊόντα με προσβολή από ζωντανά έντομα
και αποχωρήματα αυτών.

Πρόστιμο € 4.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. στο

18.

δήμο Παύλου Μελά (Σταυρούπολη) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή τρόφιμα.
Βρέθηκαν

8,5

κιλά

κατεψυγμένα

θαλασσινά

με

μη

κανονικούς

οργανοληπτικούς χαρακτήρες και συντηρημένα σε συνθήκες που δεν
πληρούσαν τις διατάξεις της νομοθεσίας.
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 2.000 στην αποθήκη ΑΦΟΙ ΖΗΚΟΥ Ο.Ε. στο δήμο Ζίτσας διότι

19.

διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο mini market ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ στα Ιωάννινα, διότι

20.

διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο – καφετέρια ΝΗΣΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ –

21.

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Ε. στην Λευκάδα διότι διαπιστώθηκε :
-

Ουσιώδης απόκλιση από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την
υποδομή της επιχείρησης.

Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΤΣΗ στην Πάργα (Αμμουδιά

22.

Καναλλακιου) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 3.000 στην επιχείρηση εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού ΑΦΟΙ

23.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Ο.Ε. – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ στα Τζουμέρκα (Μελισσουργοί) διότι
διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 2.000 στην αποθήκη Α. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ – Σ. ΛΟΥΒΡΟΣ Ο.Ε.

24.

στην Κέρκυρα διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο σνακ μπαρ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ στα Ιωάννινα

25.

διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο αναψυκτήριο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΗΣ στα Ιωάννινα διότι

26.

διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 1.500 στο εργαστήριο τροφίμων ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΠΑΥΛΙΔΗ Ο.Ε. στο

27.

δήμο Δέλτα διότι διαπιστώθηκε :
-

Ελλιπής τεκμηρίωση των διαδικασιών σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής
και το σύστημα HACCP σε επανέλεγχο.

28.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας προϊόντων
εστίασης

ALPHA GLOBAL TRADING Α.Ε.Β.Ε. στην Θεσσαλονίκη διότι

διαπιστώθηκε :

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 3.000 στο μικτό κατάστημα τροφίμων DEAL ΕΜΠΟΡΙΑ

29.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. στην Καλαμαριά διότι διαπιστώθηκε :
-

Πώληση μη κανονικών τροφίμων.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο τυποποίησης – μεταποίησης γλυκών

30.

κουταλιού – μελιού – ελιών – λαδιού – φυτικών αρωματικών προϊόντων
Θάσου ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΙΩΠΑ στην Θάσο διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε ελαιόλαδο στην επισήμανση του οποίου δεν αναγράφονταν οι
συνθήκες διατήρησης του προϊόντος, ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης και
η πιστοποίηση ΠΓΕ.

Πρόστιμο € 4.000 στο ψητοπωλείο ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΙΠΑΝΗ – ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

31.

στην Κομοτηνή (Πανδροσος) διότι διαπιστώθηκε ότι :
-

Η εξωτερική αποθήκη δεν διέθετε ειδική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν
πληρούσε τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.

Πρόστιμο € 15.000 στη βιομηχανία εμφιάλωσης νερού Ν. ΠΡΟΒΗΣ Α.Ε.

32.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΡΟΒΗΣ στο
Λουτράκι διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλές – ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση νερό.
Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας καταναλωτή για ύπαρξη σωματιδίων,
κλιμάκιο της υπηρεσίας μας προχώρησε στην κατάσχεση 37.960 L
εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού λόγω της ύπαρξης αιωρούμενων
νηματοειδών υφών υπόλευκου χρώματος.

-

Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 3.000 στο ξενοδοχείο ΜΙΣΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

33.

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. – ZANTE ROYAL PALACE στην Ζάκυνθο διότι
διαπιστώθηκε ότι :
-

Το εστιατόριο – μπαρ του ξενοδοχείου δεν είχε άδεια λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο καφενείο – μπαρ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ – ΠΑΠΟΥΛΗΣ

34.

στην Ναύπακτο διότι διαπιστώθηκε ότι :
-

Το κατάστημα λειτουργούσε ως εστιατόριο ενώ η άδεια λειτουργίας που
διέθετε το περιέγραφε ως καφενείο – μπαρ.

Πρόστιμο € 4.000 στο αρτοποιείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ –

35.

ΑΡΤΟΡΑΜΑ στην Θέρμη διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 8.000 στο κατάστημα παιγνιδιών με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

36.

τμήματος

πώλησης

τυποποιημένων

–

συσκευασμένων

προϊόντων

καραμελοποιίας – σοκολατοποιΐας – μπισκοτοποιίας JUMBO Α.Ε.Ε. στον
Άλιμο διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν αράπικα φιστίκια Κίνας (συνολικό βάρος 4 κιλά) με αλλοιωμένα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ως προς την οσμή και τη γεύση.

Πρόστιμο € 4.000 στην αποθήκη τροφίμων γενικού εμπορίου ΓΛΑΡΟΣ

37.

ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε.

στο

Χαϊδάρι

(Σκαραμαγκάς)

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκε μαρμελάδα κεράσι, φράουλα, βερίκοκο και ροδάκινο με εκτεταμένη
ευρωτίαση, η οποία κατασχέθηκε και καταστράφηκε.

Πρόστιμο € 5.000 στην υπεραγορά τροφίμων LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο

38.

Παλαιό Φάληρο διότι διαπιστώθηκαν :
-

Υλικά και αντικείμενα που προορίζονταν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και
δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ Ε.Π.Ε. –

39.

MECCA στον Πειραιά διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν κατεψυγμένα τυποποιημένα προϊόντα ζύμης,

κατεψυγμένες

γαρίδες και νωπό κρέας (συνολικού βάρους 28,6 κιλών) σε απόψυξη, με μη
κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες και μεταβολή του σχήματος και της
μορφής τους. Σημειώνεται ότι τα τρόφιμα ήταν σε απόψυξη πολλές ημέρες.
-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας σε προσωπικό της επιχείρησης.

