ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην

1.

Καρδίτσα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκε ψωμί σε φέτες το οποίο κρίθηκε μη κανονικό ως προς την
επισήμανση διότι δεν δηλωνόταν στην συσκευασία το περιεχόμενο, σε
επιτρεπόμενο ποσοστό, συντηρητικό προπιονικό οξύ.

Πρόστιμο € 48.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών

2.

ΝΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. στις Σέρρες διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκής εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

-

Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή.

-

Μη ασφαλή τρόφιμα.

Πρόστιμο € 20.000 στη βιομηχανία – εμπορία ζαχαρωδών – καφέ

3.

ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο δήμο Παύλου Μελά διότι διαπιστώθηκαν :
-

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

4.

Πρόστιμο € 4.000 στο πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – άρτου ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ στην Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή τρόφιμα.
Βρέθηκαν μη συσκευασμένα σάντουιτς τοποθετημένα στο ψυγείο – βιτρίνα
του καταστήματος, το οποίο δεν παρείχε ψύξη διότι δεν είχε τεθεί σε
λειτουργία.

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

5.

Θέρμη διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 83 κιλά βιολογικό αλεύρι και 4,5 κιλά βιολογικά ζυμαρικά τα οποία
είχαν προσβληθεί από υμενόπτερα.

Πρόστιμο € 4.000 στην υπεραγορά τροφίμων Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. στο δήμο

6.

Νεάπολης – Συκεών διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο επεξεργασίας ξηρών καρπών ΞΗΡΟΙ

7.

ΚΑΡΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. στο δήμο Δέλτα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
Βρέθηκε σταφίδα στην επισήμανση της οποίας δεν αναγραφόταν το
περιεχόμενο συντηρητικό διοξείδιο του θείου.

Πρόστιμο € 2.000 στο οβελιστήριο Π. ΠΑΓΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΑ

8.

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ στην Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκαν :
-

Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές και πρακτικές υγιεινής.

9.

Πρόστιμο € 50.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων
– μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε. ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΟΛΟΜΟΥ στην Πρέβεζα διότι διαπιστώθηκαν :

-

Η επιχείρηση προχώρησε στην επεξεργασία νωπού σολομού ο οποίος είχε
δεσμευτεί από την υπηρεσία μας.

-

Απόκλιση από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο € 2.000 στο κυλικείο εντός του ΤΕΙ Ιωαννίνων ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

10.

ΝΤΑΛΗ στα Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα διότι

11.

διαπιστώθηκε:
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 6.000 στο εργαστήριο εμφιάλωσης οίνου και βερμούτ

12.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. στο δήμο Ζίτσας
διότι διαπιστώθηκαν :
-

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

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 6.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών

13.

προϊόντων Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΜ στην Κομοτηνή διότι
διαπιστώθηκε:
-

Μη ασφαλές – επιβλαβές για την υγεία τρόφιμο.
Βρέθηκε ξένο σώμα (τμήμα τρωκτικού) με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των
καταναλωτών.

Πρόστιμο €

14.

9.000 στην επιχείρηση

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Γ.

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

εμπορίας χάρτου – χαρτονιού

στον

Άγιο

Ιωάννη

Ρέντη

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

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

-

Μη εφαρμογή τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Πρόστιμο € 1.500 στην καφετέρια – εστιατόριο ADO CUCINA ITALIANA

15.

E.Π.Ε. – CUCINA ITALIANA στα Σπάτα διότι διαπιστώθηκε :
-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο € 1.500 στο οβελιστήριο – ψητοπωλείο – καφετέρια ΠΟΙΟΤΙΚΗ

16.

ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. – SOUBLIKE στα Σπάτα διότι διαπιστώθηκε σε επανέλεγχο :
-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – σνακ μπαρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ –

17.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ στο Χαϊδάρι διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

Πρόστιμο

18.

€

27.000

παρασκευασμάτων

στο

κρέατος

κρεοπωλείο
–

–

εργαστήριο

παραγωγής

κρέατος

ΔΗΜΗΤΡΑ

τεμαχιστήριο

ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο Κερατσίνι διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Απουσία ενδείξεων της χώρας προέλευσης στις ενδεικτικές πινακίδες
πώλησης του κρέατος.

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα (βεβαιώθηκε
επανειλημμένα σε δύο συνεχείς ελέγχους – περίπτωση υποτροπής
παράβασης).
Βρέθηκαν 31,880 κιλά κρέας με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

-

Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού (βεβαιώθηκε σε επανέλεγχο).

-

Πώληση έτοιμου κομμένου κιμά (βεβαιώθηκε σε επανέλεγχο).

-

Ανεπαρκής εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 20.000 στην αρτοβιομηχανία ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στις

19.

Αχαρνές διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα – παραπλάνηση του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου
και του αναφερόμενου, στις επισημάνσεις και προδιαγραφές, ελαίου.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση εισαγωγής – εμπορίας πρώτων υλών

20.

τροφίμων ΑΦΟΙ Ν. ΚΩΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στο Παλαιό Φάληρο διότι
διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο σχολικό κυλικείο ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΗ στη Νίκαια διότι

21.

διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 4.000 στο κρεοπωλείο ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. στο

22.

Χαλάνδρι διότι διαπιστώθηκε ότι :
-

Δεν βρέθηκαν τα τρόφιμα που είχαν κατασχεθεί από την υπηρεσία μας.

Πρόστιμο € 4.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

23.

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

στον

Πειραιά

διότι

διαπιστώθηκε :
-

Μη τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αναφορικά με την ευθύνη των
επιχειρήσεων τροφίμων (υποχρέωση ανάκλησης).

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΧΑΡΑΜΗΣ – ΑΡΤΕΜΙΣ

24.

στο Λαύριο διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση εμπορίας ειδών ζαχαροπλαστικής ΜΑΡΙΑ

25.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ Ε.Π.Ε. στο Κορωπί διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο παντοπωλείο – προϊόντα αλλαντοποιίας και

26.

τυροκομίας – πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής – πρατήριο
άρτου – εμφιαλωμένων ποτών – κάβα VUTEVA GENKA του LAZO VARNA
στην Αθήνα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκαν τρόφιμα προελεύσεως Βουλγαρίας, τα οποία δεν έφεραν τις
απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα.

Πρόστιμο € 2.000 στο παντοπωλείο – προϊόντα αλλαντοποιίας και

27.

τυροκομίας

NIKOLAY

NEYKOV

του

PETAR

στην

Αθήνα

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Βρέθηκαν τρόφιμα προελεύσεως Βουλγαρίας, τα οποία δεν έφεραν τις
απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα.

Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια ΡΑΜΥ ΜΑΓΚ. ΧΑΜΑΝΤ – HOOKAH

28.

LOUNGE στο Αιγάλεω διότι διαπιστώθηκαν :
-

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

Πρόστιμο € 3.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

29.

Α.Ε. στη Μεταμόρφωση διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 4.000 στο σνακ μπαρ VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

30.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΙ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Παλαιό Φάληρο διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 20,12 κιλά τρόφιμα με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

Πρόστιμο € 2.000 στο καφενείο ΑΦΟΙ ΜΑΝΩΛΗ Ο.Ε. – TEISPORT COFFEE

31.

– ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – INTERNET CAFÉ στο Αιγάλεω διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 2,925 κιλά τρόφιμα με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας και
αλλοιώσεις των οργανοληπτικών χαρακτήρων.
Πρόστιμο € 2.000 στο οβελιστήριο ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ στην Καισαριανή

32.

διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 2.000 στο μικτό παντοπωλείο – οπωροπωλείο – κατεψυγμένα –

33.

προϊόντα αλλαντοποιίας και τυροκομίας – πρατήριο ελαίων και μαγειρικών
λιπών

ΜΑΡΚΕΤ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΙΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

–

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΩΝ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ στην Καισαριανή διότι
διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – σνακ μπαρ ΓΕΡ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ –

34.

ΓΕΩΡ. ΦΑΚΙΑΣ Ο.Ε. – ESSENCE στο Νέο Ηράκλειο διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 12,049 κιλά και 2 λίτρα τρόφιμα με υπέρβαση του χρόνου
διατηρησιμότητας.

Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στα

35.

Μελίσσια διότι διαπιστώθηκαν :
-

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

Πρόστιμο

36.

€

2.000

στο

αναψυκτήριο

με

παρασκευαστήριο

Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ – Η. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ Ο.Ε. – CREPA CLUB στο Παλαιό
Φάληρο διότι διαπιστώθηκαν:
-

Αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο € 1.500 στο παντοπωλείο – πρατήριο – κατεψυγμένων –

37.

εμφιαλωμένων ποτών – οπωροπωλείο – κρεοπωλείο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ Η ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε.
στον Άλιμο διότι διαπιστώθηκαν σε επανέλεγχο :
-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. στην

38.

Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. στην

39.

Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

Πρόστιμο

40.

€

2.000

στο

αρτοποιείο

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

στην

Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

Πρόστιμο € 20.000 στην επιχείρηση παραγωγής εδεσμάτων και σαλατών Κ.

41.

ΚΑΙ

Ν.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.

– ΕΡΜΗΣ

στο

δήμο Δέλτα διότι

διαπιστώθηκαν (παραβάσεις καθ' υποτροπή) :

42.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

-

Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Πρόστιμο

€

3.000

στις

ψυκτικές

αποθήκες

Γ.

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

–

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. – ARTIMA στο δήμο Δέλτα διότι διαπιστώθηκε :

Δ.

-

Παραπλάνηση του καταναλωτή.
Η επιχείρηση επισημαίνει με την ονομασία "κεφαλοτύρι" τυροκομικά προϊόντα
προέλευσης Βελγίου, τα οποία, στις ενδείξεις της αρχικής συσκευασίας,
δηλώνονται ως "σκληρό τυρί" και στη συνέχεια επεξεργάζονται και
ανασυσκευάζονται, χωρίς να αναγράφονται στις ενδείξεις των νέων
προϊόντων η αρχική ονομασία πώλησης και τα στοιχεία προέλευσης.

Πρόστιμο € 4.000 στο κρεοπωλείο ΑΦΟΙ Δ. ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ Ο.Ε. – ΒΛΑΣΤΗ

43.

στην Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Βρέθηκαν 192 κιλά κρέας σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τις διατάξεις της
νομοθεσίας, χωρίς καμία υγειονομική επισήμανση, ενώ μέρος της ποσότητας
παρουσίαζε μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος πουλερικών

44.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. στην Χαλκηδόνα διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
Πρόστιμο € 2.000 στο κρεοπωλείο ΚΡΕΑΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. στην

45.

Θεσσαλονίκη διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 20.000 στην σοκολατοποιία ΟΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

46.

στον Ταύρο διότι διαπιστώθηκε :
-

Παρεμπόδιση ελέγχου.

