ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο ειδών διατροφής Ε. ΝΤΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. –

1.

MY SANDWICH στην Αθήνα (Νέος Κόσμος) διότι διαπιστώθηκε :
-

Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο συσκευασίας – τυποποίησης τυριών –

2.

παρασκευής πίτσας – σάντουιτς DORONET DELICATESSEN A.B.E.E. στις
Αχαρνές διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Η επιχείρηση προέβη σε τρίψιμο – συσκευασία – τυποποίηση σκληρού
τυριού Δανίας, στην επισήμανση του οποίου, επιπλέον της αρχικής
επισήμανσης που μεταφέρθηκε από την πρώτη ύλη, προστέθηκε η λέξη
"κεφαλοτύρι".

Πρόστιμο € 4.000 στην εγκατάσταση παραγωγής – τυποποίησης ελαιολάδου

3.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ – MARTINEGO OLIVETUM στην Κέρκυρα (Αυλιώτες)
διότι διαπιστώθηκαν :

4.

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 2.500 στο σούπερ μάρκετ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. στα
Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκαν :

-

Αντικείμενα που προορίζονταν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (πλαστικά
μπωλ

χωρίς

επισήμανση

στην

ελληνική

γλώσσα),

τα

οποία

δεν

ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο καφενείο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ στην Αθήνα (Νέος

5.

Κόσμος) διότι διαπιστώθηκαν :
-

Αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο

6.

€

40.000

στη

μεταφορική

εταιρεία

ΑΦΟΙ

ΚΟΥΣΟΥΛΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στο Λαύριο διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας μεταφοράς υγρών τροφίμων βυτιοφόρων οχημάτων.
Η ανωτέρω εταιρεία, καθ' υπέρβαση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων
της (βυτιοφόρα μεταφοράς χημικών), μετέφερε υγρά τρόφιμα (ξύδι και
ακατέργαστο πυρηνέλαιο) σε εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων
στην Ιταλία.

Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – σνακ μπαρ με παρασκευαστήριο

7.

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

Α.Ε.

στο

Μαρούσι

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

Αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – σνακ μπαρ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8.

– Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. – ΣΤΥΛ στην Αθήνα διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας.

Πρόστιμο € 2.000 στην ψυκτική αποθήκη ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ –

9.

ARCHOFOOD στον Ωρωπό διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 39,4 κιλά τυρί με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

Πρόστιμο

10.

€

2.000

στα

εστιατόρια

–

μπαρ

εντός

ξενοδοχείου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. THE ATHENIAN CALLIRHOE –
THE ATHENIAN CALLIRHOE EXCLUSIVE HOTEL στην Αθήνα διότι
διαπιστώθηκε :
-

Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 2.000 στο κυλικείο εντός του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων

11.

Πεντέλης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ στην Πεντέλη διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας.

Πρόστιμο

12.

€

4.500

στην επιχείρηση

αρτοποιίας

–

ζαχαροπλαστικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟΥΡΟΣ στην Αθήνα διότι διαπιστώθηκαν σε επανέλεγχο :
-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση του HACCP.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση : εστιατόριο + δύο κυλικεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Αθήνα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
Πρόστιμο € 4.500 στο αρτοποιείο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΒΗΣ – Ο

14.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ στην Γλυφάδα διότι διαπιστώθηκαν:
-

Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση του HACCP.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο € 4.500 στο αρτοποιείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην

15.

Αθήνα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση του HACCP.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο € 7.000 στο κρεοπωλείο – παντοπωλείο ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ &

16.

ΣΙΑ Ε.Π.Ε. – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ στην Αθήνα (Πετράλωνα) διότι
διαπιστώθηκαν:
-

Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας.

-

Ανακριβής δήλωση ως προς τον τόπο προέλευσης του κρέατος.
Βρέθηκε χοιρινό το οποίο στην προθήκη πώλησης παρουσιαζόταν ως
ελληνικό ενώ από τον έλεγχο των τιμολογίων διαπιστώθηκε ότι προερχόταν
από την Ολλανδία.

Πρόστιμο € 2.000 στο ζαχαροπλαστείο – καφετέρια Γ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –

17.

Α. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. στην Μεταμόρφωση διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 4.500 στο αρτοποιείο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ στην

18.

Γλυφάδα διότι διαπιστώθηκαν:
-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση του HACCP.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο € 4.000 στο παντοπωλείο – ξηροί καρποί – ζαχαρώδη Γ.

19.

ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Αθήνα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.
Πρόστιμο € 3.000 στο γαλακτοπωλείο – λουκουματζίδικο – αναψυκτήριο Σ.

20.

ΦΡΟΥΣΙΟΣ – Δ. ΜΠΟΤΩΝΗΣ Ο.Ε. – ΜΠΟ ΜΑΤ στο Περιστέρι διότι
διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 1.500 στο εστιατόριο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΓΙΤΣΗΣ – BIFTEKAKIA &

21.

SOUVLAKIA ΚΗΦΙΣΙΑΣ στην Κηφισιά διότι διαπιστώθηκε :
-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο

22.

€

3.000

στο

πρατήριο

ειδών

ζαχαροπλαστικής

με

παρασκευαστήριο ΣΟΚΟΛΑΤΕΡΙ ΡΕΗΜΟΝΤ Α.Ε. στην Παλλήνη διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν πρώτες ύλες με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

Πρόστιμο € 2.000 στο κρεοπωλείο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΝΤΑΒΟΣ στην Αθήνα

23.

(Αμπελόκηποι) διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

Πρόστιμο

24.

€

2.000

στην

εγκατάσταση

ανασυσκευασίας

προϊόντων

ALTERNATIVE LOGISTICS OPERATION CO PACKING Ε.Π.Ε. στον
Ασπρόπυργο διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στην εγκατάσταση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

25.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ – ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΗΣ στην Θεσσαλονίκη διότι
διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

Πρόστιμο € 2.000 στην εγκατάσταση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής ΕΣΤΙΑ

26.

Ε.Π.Ε. στην Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή τρόφιμα.
Βρέθηκαν 5,15 κιλά πρώτες ύλες με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

27.

Πρόστιμο € 10.000 στην εγκατάσταση παραγωγής φρούτων και λαχανικών σε
κονσέρβες ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ
στο δήμο Πύδνας – Κολινδρού διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή τρόφιμα.
Βρέθηκαν περίπου 25.000 κονσέρβες (κομπόστα ροδάκινο και βερίκοκο)
χωρίς ετικέτες. Το εσωτερικό των μεταλλικών κυτίων εμφάνιζε έντονες
αλλοιώσεις και ήταν αποκασσιτερωμένο σε μεγάλο βαθμό. Τα τεμάχια της
κομπόστας εμφάνιζαν αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων ενώ οι
συνθήκες αποθήκευσης δεν ήταν ικανοποιητικές.

Πρόστιμο € 35.000 στην εγκατάσταση επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών

28.

KONVERI A.E. στην Βέροια διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή τρόφιμα συνολικού βάρους 570.040 κιλών.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 76.440 κιλά κονσέρβες σταφύλι χωρίς ετικέτες. Το
εσωτερικό των περιεκτών είχε αλλάξει χρώμα και ήταν εμφανής η διάβρωση
του

μετάλλου.

Τα

τεμάχια

της

κομπόστας

εμφάνιζαν

αλλοίωση

οργανοληπτικών χαρακτήρων ενώ οι συνθήκες αποθήκευσης δεν ήταν
ικανοποιητικές.
Επίσης, βρέθηκαν 76.000 κιλά κονσέρβες βερίκοκο και ροδάκινο, οι οποίες
παρουσίαζαν οξείδωση. Σε ορισμένες παρτίδες είχε παρέλθει η ημερομηνία
διατηρησιμότητας.
Τέλος, βρέθηκαν 417.600 κιλά κονσέρβες βερίκοκο, στις οποίες το εσωτερικό
των

μεταλλικών

κυτίων

εμφάνιζε

έντονες

αλλοιώσεις

και

ήταν

αποκασσιτερωμένο σε μεγάλο βαθμό. Τα τεμάχια της κομπόστας εμφάνιζαν
αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων ενώ οι συνθήκες αποθήκευσης δεν
ήταν ικανοποιητικές.

Πρόστιμο € 20.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας – τυποποίησης μελιού

29.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ – REGINA στο δήμο Δέλτα διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα (παράβαση καθ' υποτροπή).
Βρέθηκε μέλι το οποίο περιείχε υδροξυμέθυλο – φουρφουράλη σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο.

Πρόστιμο € 2.000 στο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΘΑΣΟΥ διότι

30.

διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε μέλι το οποίο περιείχε υδροξυμέθυλο – φουρφουράλη σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση απορρυπαντικών – καλλυντικών –

31.

τροφίμων

ΕΛΑΪΣ

UNILEVER

HELLAS

A.E.

στο

Μαρούσι

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε ρώσικη σαλάτα η οποία κρίθηκε μη κανονική ως προς την
επισήμανση διότι δεν δηλωνόταν στις ενδείξεις συσκευασίας και το
περιεχόμενο (σε επιτρεπτό ποσοστό) συντηρητικό βενζοϊκό οξύ.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

32.

ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε. στην Καλαμάτα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο κρίθηκε μη κανονικό. Η
ανωτέρω επιχείρηση ενημέρωσε ότι ανακάλεσε την εν λόγω παρτίδα η οποία
της επεστράφη (136 τεμάχια του ενός λίτρου). Η αρμόδια υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία κλήθηκε να κατασχέσει την εν
λόγω παρτίδα, ενημέρωσε ότι το προϊόν δεν υπήρχε στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης. Επίσης, η επιχείρηση δεν προσκόμισε κάποιο στοιχείο το οποίο
θα απεδείκνυε τον τρόπο διαχείρισης των μη κανονικών προϊόντων ως
όφειλε.

Πρόστιμο € 2.000 στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ στο

33.

δήμο Αρχανων – Αστερουσιων διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο κρίθηκε μη κανονικό.

Πρόστιμο € 2.000 στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ στο

34.

δήμο Αρχανων – Αστερουσιων διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο κρίθηκε μη κανονικό.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση πώλησης εμφιαλωμένου νερού – ψυκτών

35.

ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο δήμο Παύλου Μελά διότι διαπιστώθηκαν
:
-

Μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
Βρέθηκε εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό το οποίο στάλθηκε στη Χημική
Υπηρεσία Σερρών για έλεγχο μικροβιολογικών παραμέτρων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της εξέτασης το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές –
επιβλαβές για την υγεία.

Πρόστιμο € 2.000 στο συσκευαστήριο μελιού και βασιλικού πολτού I.

36.

TΣΟΚΑΝΟΣ

&

ΣΙΑ

Ο.Ε.

–

ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ

στο

Κιλελέρ

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε και δεσμεύτηκε βασιλικός πολτός λόγω ελλείψεων στην επισήμανση,
συνθηκών επεξεργασίας και εφαρμογής του συστήματος αυτοελέγχου.

Πρόστιμο

37.

€

2.000

στη

μελισσοκομική

επιχείρηση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ στο δήμο Σοφάδων διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε μέλι το οποίο περιείχε υδροξυμέθυλο – φουρφουράλη σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση εκμετάλλευσης – εμπορίας αγροτικών

38.

προϊόντων LAND A.E. στο δήμο Μουζακιου διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.

Βρέθηκε κέτσαπ το οποίο κρίθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση διότι
δεν δηλωνόταν στις ενδείξεις συσκευασίας και το περιεχόμενο (σε επιτρεπτό
ποσοστό) συντηρητικό σορβικό οξύ.

Πρόστιμο € 4.000 στο καφενείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ – ΡΕΒΑΝΣ στην

39.

Καρδίτσα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

Πρόστιμο € 4.000 στην εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας

40.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΚΟΛΕΜΗ στο Ωραιόκαστρο διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Ανεπαρκής εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 2.000 στο κυλικείο εντός του 5ου Γυμνασίου Νίκαιας ΓΕΩΡΓΙΑ

41.

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στη Νίκαια διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

Πρόστιμο € 6.000 στο εργαστήριο τυποποίησης – συσκευασίας φρούτων –

42.

κηπευτικών ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ στο Μαρκόπουλο διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

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

Πρόστιμο € 22.000 στο ζαχαροπλαστείο – εστιατόριο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

43.

ΧΑΤΖΗΜΕΣΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FRESH CO

στο δήμο Αβδηρων διότι

διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

Πρόστιμο € 2.000 στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

44.

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Σ.Ε. στο
Σουφλί διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο επεξεργασίας πατάτας ΙΩΑΝΝΗΣ

45.

ΚΛΟΚΙΤΗΣ στο δήμο δυτικής Αχαΐας διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 47.000 στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού Ν. ΠΡΟΒΗΣ Α.Ε. στο

46.

Λουτράκι διότι διαπιστώθηκαν:
-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

-

Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου (υποτροπή παράβασης).

-

Μη ασφαλή τρόφιμα (υποτροπή παράβασης).
Σε

δείγμα

φυσικού

μεταλλικού

νερού

διαπιστώθηκε

η

παρουσία

Pseudomonas aeruginosa.

Πρόστιμο € 2.000 στο πρατήριο άρτου ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

47.

Ε.Π.Ε. – ΓΑΛΑΝΗΣ στην Πάτρα διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 20.000 στην υπεραγορά τροφίμων Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. στο δήμο

48.

Νέας Προποντίδας διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου λιανικής πώλησης
κρέατος από την οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία (παράβαση καθ' υποτροπή).

49.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΜΑΡΙΑ ΑΔ. ΜΟΣΧΟΥ –
CRETAN FRUITS στο Ηράκλειο διότι διαπιστώθηκε :

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο κινητό κατάστημα – καντίνα ΚΑΝΤΙΝΑ Ο ΚΟΥΡΟΣ στο

50.

Ηράκλειο διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά – μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
τρόφιμα.
Βρέθηκαν περιέκτες με μουστάρδα και κέτσαπ σε υψηλές θερμοκρασίες και
εκτός ψυγείου.

Πρόστιμο € 4.000 στην εγκατάσταση παραγωγής ζύμης – σφολιατοειδών Μ.

51.

ΒΛΑΤΑΣ – Ε. ΞΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. – FRESH SNACK στο Ηράκλειο διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε κρουασάν το οποίο κρίθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση.

Πρόστιμο € 4.000 στην ταβέρνα – καφέ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΙΧΛΗΣ –

52.

ΓΟΡΓΟΝΑ στο δήμο Χερσονήσου διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό και
την υποδομή.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο ξενοδοχείου BELL HOTEL 'S ΑΣΤΙΚΑ

53.

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PENINSULA στο δήμο Μαλεβιζιου διότι
διαπιστώθηκαν :

54.

-

Μη ορθές παρασκευαστικές πρακτικές σε επανέλεγχο.

-

Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό.

Πρόστιμο € 2.000 στο παντοπωλείο ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΟΜ. ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ στο
δήμο Χερσονήσου διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε μέλι το οποίο κρίθηκε μη κανονικό ως προς τη σύσταση και την
επισήμανση.

Πρόστιμο € 2.000 στην ψησταριά – καφετέρια – σνακ μπαρ ΙΩΑΝΝ Κ.

55.

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ – Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ Ο.Ε. στην Κέρκυρα διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

